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Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 
Departamento de Meio Ambiente, 

Agricultura e Abastecimento 

TÉCNICO DE MONIT 
.QUADRIMESTRAL DA PARCERIA 

Relatório elaborado pelo Gestor da Parceria 

ACORDO DE COOPER.A.ÇÃO N.0 002/2017, celebrado entre a Prefeitura 
João Da Boa Vista e Sociedade Sanjoanense de Esportes ........ .., ..... ~;>· 

L I 

\ Objeto do relatório 
I 

, Ocupação e exploração do espaço localizado no Recinto de 
!finalidade de executar exposições, feiras de produtores e cruu~r""'.' 
I convenções, entre outros ligados à agropecuária e ao 

1------·---·-------+--------------------- -----------·----·--'-t 
1 Objetivo do relatório i Manifestar-se acerca do monitoramento e/ou avaliação da n"r""'r • <~ 

I A 

REFERENCIAS 

I período de 01109/2019 a 31112/2019 
-----------·------- ---·. -------- ------------- -------+----+ 

LEI N.0 113.019í2014 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 

DECRETO No 5.620, DE 02 DE JANEI RO DE 2.017 

I , 

RELATO RIO 

I 
ME'IlAS: 
1.1-

1 
Fomentar e estimular o Agronegócio Regional , a produção agrícola e,..,.,."""'"' 

participação de aproximadamente 200 expositores e criadores, com 1.000 
1.2- Estimular boas práticas ambientais e sustentáveis, desenvolvimento de 

produção, troca de experiências técnicas em conjunto com novos 
fortalecimento da indústria, comércio e turismo locais, estimulando o exerc 
C@m público estimaào de 70.000 visitantes. 

EVENTOS: 
I 

Evento 41! EXPOSIÇÃO NACIONAL MANGALARGA 

Público alvo: Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) e público em geraL 

Abrangência Territorial : Nacional. 

Metias: Fomentar e forta lecer o agronegócio nacionaL 

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

I 
I 

Forma de Acesso: Publico: Gratuita, acesso livre. Participantes: Mediante inscrição na associaç o raça respectiva. 
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lmp~rtincia do evento: Sediar e participar de eventos de grande porte como este é u]m gr nde honra e a 

oportunidade de expansão pa(a a raça em nosso país e nossa região. O Mangalarga Marchador ossu características 

muito atraentes, que o tornam um investimento lucrativo e prazeroso. Nosso objetivo é atin ir no os criadores e 

usuários ido nosso cavalo, cujos números crescem a cada dia. Por isto, o a Região de São João da Boa Vi ta foi escolhida 

para receber pela primeira vez, em 2016, a Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga. Com a reJilzação deste Acordo 

de Cooplração faremos com que o evento seja, novamente, rea lizado em São João da Boa Vista, aze do ainda maior 

visibilidade e investimento para nossa cidade. 

OUTR~S OBJETIVOS: 

Locação de Baias e Locação de Espaço para Propaganda 

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

Abran,ência Territorial: Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo ão oão da Boa 
Vista!SP). 

Metas:!Dar maior utilização e circulação ao espaço bem como angariar recursos pa 
e modernização do Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo. 

Forma Ide Acesso Público: Aberta a todos, mediante a celebração de contrato com 
com a 1isponibilidade. 

11 - A.!tálise das atividades realizadas~ do cumprimento das metas e 
do be.eficio social obtido em razão da execução do objeto no perío' 
nos ' in~icadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho: 

41• EXPOSI ÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALAR 'A 

I . l 
A exposição nacional do cavalo manga-larga foi amplamente divulgada na mídia lol .l, n 

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

amma1s. 

cional 

de Jl 
A · fr I · d. d ~ -m a~strutura estava con tzente com o espera o e a manutençao e conservaç d Recinto de ~ 
Exposições foi exemplar. Com isso, todo o suporte para a segurança e para o confort dos expositores, 

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

Dentre ps impactos sociais, econômicos e culturais que a exposição proporcionou r i a proximação 

do público urbano com o meio rural através do lazer, fortalecendo a cultura genui am nte rural da 

região, divulgando a raça legitimamente brasileira e fomentando o negócio rural ed re o criadores. 
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Ademais, o evento contribuiu para o fomento e fortalecimento da rede de hotéis I f ga tronomia da 

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

REALIZADO 

I ~ 111- Valores efetivamente transferidos pela administração pública [ío 

Como trata-se de Acordo de Cooperação não há valores transferidos pelo município. 

IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apr~sentados pela 
organização da sociedade civil na prestação de contas: I 

Como os valores a serem angariados são estimativos tanto para despesas como r~ceítls, confonne 
projeto de trabalho apresentado, a SSEH apresentou documentos comprobatórios~ nt{ das receitas 
angariadas através dos contratos de locação de muros, como fotos e notas fi sd is dias despesas 
realizadas no período. Ademais, se procedeu a conciliação bancária através dos ref ectr~ vos extratos 
da conta corrente e das aplicações financeiras . 

Foram apresentados nas prestações de contas mensais, os catálogos oficiais dos ev,.( nto~, contendo a 
discrição e qualificação das provas, dos animais e dos criadores, os memoriais fotj rá cos dos dia 
das exposições e, por parte do Departamento Gestor, foram providenciadas as resp. cti 

1
as pesquis s 

de satisfação. , 

As avaliações do público quanto aos eventos e ao recinto de exposições foram b
1 

as u gu 
estando o público muito satisfeito ou satisfeito. Concluindo-se que os eventos fo am realizado 
contento estando o recinto em regular condição para atender os beneficiários. 

Em respeito a Cláusula Quarta - DO GESTOR DA PARCERIA E DA I VA O DOS 
RESULTADOS ALCANÇADOS, do Acordo de Cooperação em epígrafe, e em res~ ito~1 o §4° do art. 60 
do Dec~eto Municipal n° 5.620/1 7, bem como do art. 58 e parágrafos da Lei n° 13.9 9114, encaminhou
se à organização as pesquisas de satisfação realizadas junto ao público, sendo que i< m aso de correção 
foi notificada para providenciar os ajustes, realizar um melhor planejamento e e ecu ão dos fjs 
eventos que lá serão realizados. r 
Por fim, incentivou-se a respeitável organização a continuar a executar, como bem t m ftto, seus planos 
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e metas referentes aos eventos, bem como a continuar com sua exemplar atuação q an o a conservação, 
prese~ação e manutenção do recinto de exposições. Em estrito cumprimento do P~ o de Trabalho e do 
Termo do Cooperação, cumprindo as exigências legais em respeito aos Prind1pio da Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. 1 

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

que tomaram em decorrência dessas auditórias. I 

Não houve fiscalização pelos controles interno e externo no período. I 
I 

e ~xterno, no 
das medidas 

I 

VI-PARECER: 

Após análise da documentação de Prestação de Contas quadrime# rat dos meses 
de maio a agosto sobre a execução da proposta apresentada no Pla~p df Trabalho 
que ensejou a realização do Acordo de Cooperação, em atendimerho 1o disposto 
no §5° do artigo 69, da Lei Federal no 13.019/2014, decide porl ap ovar o as 
atividades de execução do objeto e a prestação de contas. 1 

I I 
Data: 

1010112020 ~ 
Assinatura do Gestor da Parceria f-------+--+~-+-~ I 

____ ._j 

VII-Encaminhamento: 
I 

1 A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria No 9.9~5 de 14 de I 
I dezembro de 2.016, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do ob1· to Jia presente 

1 

I parceria, aprova e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação. 

I São Jpão da Boa Vista, 10 de janeiro de 2020. I · 

i 

Assinatura do Presidente da Comissão de 
_Monitoramento e Avaliação 

Assinatura da Comissão de Monitoramento 
e Avaliação 

Assinatura da Comissão de Monitoramento 
eAvali~ção 
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