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ACORDO DE COOPERAÇÃO N.0 002/2017, celebrado entre a Prefeitura~ ni ipal de São 
João Da Boa Vista e Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicq . I 

------------------------------------------------- -· ----- ---------------- ---1 
, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

I Objeto qo relatório I Ocupação e exploração do espaço localizado no Recinto de Exposi ·õesj com a 

I 
finalidade de executar exposições, feiras de produtores e criadores, competições, 

1 ! convenções, entre outros ligados à agropecuária e ao Agr n{gócio. 

1--1 0-b-~e-t-iv__,_ó_d_o_re-latóri~--íManifestar-se acerca do monitoramento e/ou avalia da parceria __ ;t_te ao -_---_-j 
I ! período de 01101/2019 a 31/12/2019 
~----------- -~~------------- ----------

REFERÊNCIAS 
' LE! N.0 13.01.9/2014 EALTERAÇÕES POSTERIORES_ 

DECRETO N° 5.620, DE 02 DE JANEI RO DE 2.017 

RELATÓRIO 

I L Descri ão sumária das atividades e metas estabelecidas 

METAS: 
1.1- Fomentar e estimular o Agronegócio Regional, a produção agrícola e agrop cuária, com a 

participação de aproximadamente 200 expositores e criadores, com 1.000 ani ais. 1 

1.2- Estimular boas práticas ambientais e sustentáveis, desenvolvimento de nova tédnicas de 
produção, troca de experiências técnicas em conjunto com novos conhecimen s tecnológicos, 
fortalecimento da indústria, comércio e turismo locais, estimulando o exercíyi dé!- ~idadania, 
com público estimado de 70.000 visitantes. · 

16• EXPOSIÇÃO MOGIANA DO CAVALO ÁRABE 

Data de realização: 24 a 25 de maio de 2019 

Público alvo: Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaieiros) e público em geral. 
I 

Abrangência Territorial: Nacional. 
I 

Metas: Fomentar e fortalecer o agronegócio nacional. 

Cria~ores participantes: Estimado em 35 (trinta e cinco) participantes. 

For~a ~e Acesso: Publico: Gratuita, acesso àas 07:00 as 14:00. Participantes: Mediante inseri ão n associação da 
raça resl'lectiva. 
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EXPOSIÇÃO MANGALARGA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 

Data de realização: 05 a 07 de julho de 2019 

Púb,ico alvo: Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) e público em geral. 

Ab..J.ngência Territorial: Nacional. 
' 

Metas: Fomentar e fortalecer o agronegócio nacional. 

Cri,.ores participantes: Estimado em I 03 (cento e três) parti cipantes. I 
Fortpa de Acesso: Publico: Gratuita, acesso livre das 07:00 as 14:00. Participantes: Mediante in crição na associação 

àa raça Jiespectiva. 

41• EXPOSIÇÃO NACIONAL MANGALARGA 

Dat, de realização: 08 a 22 de setembro de 20 19 

Púb~ico alvo: Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) e público em geral. 

Abrangência Territorial: Nacional. 

Metas: Fomentar e fortalecer o agronegócio nacional. 

Criadores participantes: Estimado em 120 (Cento e vinte) participantes. 

Forma de Acesso: Publico: Gmtuita, ucesso liwe. Participantes Mediante inwição na Msocia~ o da mça respecti a. 

OUTROS OBJETIVOS: 

Locação de Baias e Locação de Espaço para Propaganda 

Público Alvo: Criadores, expositores, admiradores, usuários 
patrocinadores, etc. 

Abrangência Territorial: Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo ~ 
Vista/SP). 

empresários, 

Metas:j Dar maior utilização e circulação ao espaço bem como angariar recursos pmr sua manutenção 
e mod~zação do Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo. I I 

Forma de Acesso Público: Aberta a todos, mediante a celebração de contrato com a SSRH, de ~r~ 
com a disponibilidade. 

I 
11 -Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e o mpacto · 
do bebeficio social obtido em razão da execução do objeto no perío

1 

o, om base 
nos i,dicadores 'estabelecidos e aprovados no plano de trabalho: 
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I 

16° EXPOSIÇÃO MOGIANADO CAVALO ÁRABE I 

I I 
A exposição do Cavalo Árabe promovida pela Associação Brasileira dos Criadore~ o ~avalo Árabe 

(ABCCA), realizada nos dias 24 e 25 de maio de 2019, contou com a participaçã de 108 animais 

inscritos e 24 expositores na etapa competitiva da Mogiana Performance, na Copa B asil de Criadores 

e na etapa Mogiana Halter. 

O evento proporcionou o aquecimento econômico da cidade, dando a ele visiw lidade nacional, 

fomentando e incentivando novos criadores a investir no seguimento, garantindo ~os ~riadores uma 

oportunidade para alargar seus contatos e fazer novos negócios. Outro resultado a1{ er 0bservado é o 

estímulo aos agropecuaristas que apresentaram os resultados de seus trabalho , cdnheceram as 

inovações do mercado e adquiriram novas tecnologias para suas unidades produtiv s. 

Ademais, o evento contribuiu para o fomento e forta lecimento da rede de hotéis e gqstronom·a da 

cidade, comércio de vestuário, artesanato local e alimentos e bebidas típicas. 

Dentre os impactos culturais que a exposição proporcionou foi a aproximação do p ,'blícp urba o com 

o meio rural, fortalecendo a cultura genuinamente rura da região. I 

EXPOSI ÃO MANGALARGA SÃO JOÃO DA BOA VIST 

A Exposição Mangalarga São João da Boa Vista/SP promovida pela Assoc1f ão j Brasileira 
1

de 

Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM), nos dias 05 a 07 de jul~ de/2.019, contou 
I 

com a participação de 114 animais e 58 expositores. 

O evento proporcionou o aquecimento econômico da cidade, dando a ele visi iliclade nacional, 

fomentando e incentivando novos criadores a investir no seguimemo, garantindo os 6riadores uma 

oportunidade para alargar seus contatos e fazer novos negócios. Outro resultado l ser bbservado é o 
, ~ ~ • I r 

est1m~ o aos agropecuanstas que apresentaram os resultados de seus trabalh9 , cf nheceram as 

inovações do mercado e adquiriram novas tecnologias para suas unidades produti as. 

Ademais, o evento contribuiu para o fomento e fortalecimento da rede de hotéis e ghstronomia da 

cidade, comércio de vestuário, artesanato iocal e alimentos e bebidas típicas. 

Dentre os impactos culturais que a exposição proporcionou foi a aproximação do p com 
I 

o meio rural, fortalecendo a cultura genuinamente rural da região, principalmen1 o de 

ser o berço da Raça Mangalarga. 1 
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A Exposição Nacional Mangalarga São João da Boa Vista/SP promovida pela As 

de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM), nos dias 08 a 22 de 

contou com a participação de 400 animais e 116 expositores. 

A exposição nacional do cavalo manga-larga foi amplamente divulgada na mídia 

sítios da associação de raça. O evento contou com inúmeros (acima da meta) 

animais. 

A infraestrutura estava condizente com o esperado e a manutenção e ~.:uJri:st:rvl:l 

Exposições foi exemplar. Com isso, todo o suporte para a segurança e para o VVLL.l.VL 

dos animais e do público em geral esteve a contento, acima do esperado. 

Dentre os impactos sociais, econômicos e culturais que a exposição proporcionou 

do público urbano com o meio rural através do lazer, fortalecendo a cultura 

região, divulgando a raça legitimamente brasileira e fomentando o negócio rural 

Ademais, o evento contribuiu para o fomento e fortalecimento da rede de hotéis 

cidade, comércio de vestuário, artesanato local e alimentos e bebidas típicas. 

Como trata-se de Acordo de Cooperaç1o não há valores transferidos pelo 

IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas 
organização da sociedade civil na prestação de contas anual: 
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Como os valores a serem angariados são estimativos tanto para despesas como F ceitas, conforme 
projetd de trabalho apresentado, a SSEH apresentou documentos comprobatórios! antb das receitas 
angariadas através dos contratos de locação de muros e de locação de baias, como fi tos ~ notas fiscais 
de todas as despesas realizadas em todo o período de 2019. Ademais, se proc9 eu ~ conciliação 
bancária através dos respectivos extratos da conta corrente e das aplicações fin cei~as, conforme 
discriminados mensalmente pelos relatórios mensais e quadrimestralmente atra és dos relatórios 
quadrimestrais. 

Foram apresentados nas prestações de contas mensais e quadrimestrais, todas as notfs fiscais, extratos 
bancários, fotos e comprovantes dos gastos para a manutenção e conservação d espaço público. 
Sendo que tudo quanto fora angariado pelas locações e baias e de muros, be domo o saldo 
acumulado e o rendimento das aplicações foram utilizados à bem do Patrimô io iPúblico. Não 
havendo qualquer irregularidade, es<ando de todo regular a prestação de contas tirceira. 

De igual forma, foram apresentados nas prestações de contas mensais e quadritilesf. ais, todos os 
catálogos oficiais dos eventos, contendo a discrição e qualificação das provas, lilos imais e dos 
criadores, os memoriais fotográficos dos dias das exposições e, por parte do De~ rt ento Gestor, 
foram providenciadas as respectivas pesquisas de satisfação. 

As avaliaçõ:s ~o públ_ico q~ant? aos eve~to~ e ao recin~o de exposições foram ~ oas !ou r~gulare 
estando o pubhco mmto satisfeito ou satisfeito. Conclumdo-se que os eventos ~ rant reah os 
contento estando o recinto em regular condição para atender os beneficiários. 

Em respeito a Cláusula Quarta - DO GESTOR DA PARCERIA E DA ÇÂO DOS 
RESULTADOS ALCANÇADOS, do Acordo de Cooperação em epígrafe, e em res eito ao §4° do art. 60 
do Decreto Municipal n° 5.620117, bem como do art. 58 e parágrafos da Lei n° 13. 19h4, encaminhou
se à organização as pesquisas de satisfação realizadas junto ao público, sendo que em caso de correção 
foi notificada para providenciar os ajustes, real izar um melhor planejamento e 1

1 xecr
1 
ção dos futuros 

eventos que lá serão realizados. , 

Ainda sobre os eventos, todos foram realizados em estrito seguimento do Plano de Tral!>alho 2019/2020, 
sendo acompanhados através de visitas in loco, comprovando o sucesso dos even os ~- com resultados 
acima das metas pactuadas, a estrita observância do que fora pactuado e principalmente quanto a 
manutenção e conservação do patrimônio público, bem como dos propósitos de fo _ ntci local e nacionaL 
constituindo real ganho social, cultural e econômico aos visitantes das exposições. 

Em vias da publicidade, ressalta-se que a SSEH presta suas contas através do 1 sitio eletrônico: 
www.sseh.com.br, além de ter providenciado o balanço anual e sua respectiva pu lic~ão. Ainda sobre 
esta prestaç~o de contas anual, ressalta-se ta.rnbém que toda a documentação de ualificação jurídica, 
econômica e fiscal da SSEH encontra-se em situação regular, conforme comprov os I anexos. 

Concluo, que a SEEH primou pelo estrito cumprimento do Plano de Trabalho e do rmo do Cooperação, 
cumprindo as exigências legais em respeito aos Princípios da Legalidade, Impess 1 alid~de, Moralidade, 
Publicidade e Eficiência. 

V-Analise de eventuais auditorias realizadas pelos controles intern 
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões r' 

que témaram em decor rência dessas auditórias. 

Não houve fiscalização pelos controles interno e externo no período. 

e ~· xterno, no 
d s medidas 
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VI-PARECER: 1// 
Após a análise da documentação de Prestação de Contas do ano d JQ 19 sobre a 
execução da proposta apresentada no Plano de Trabalho 2019/20201 qu~ ensejou a 
realização do Acordo de Cooperação, em atendimento ao disposto no§ o do artigo 69, 
da Lei Federal n° 13.019/2014, decide por APROVAR as atividades ' e execução do 
objeto, estando REGULAR a prestação de contas. 

I Data: 

I 03/0212020 

/ Assinatura do Gestor da Parceria 

i 

VII-Encaminhamento: 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Por aria NJ1 9.9§5-de I4de.l 
dezembro de 2.016, responsável por monitorar e avaliar o cumpri nto do ob elo da presente 
parceria, aprova e homologa este Relatório de Monitoramento e aliação. 

j Sio Joio ·da Boa Vista, 03 de fevereiro d_e_2_0_2_0-== . .....-'=:==:f7:-==:::::::::~-~--.---~ 
Assinatura do Presidente da Comissão de l 
Monitoramento e Avaliação i 

Assinatura da Comissão de Monitoramento 
e Avaliação 

Assinatura da Comissão de Monitoramento 
e Avaliação 

L-~26~~~~-~-
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