
Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 
Estado de São Paulo 

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONJTORAMENTO E AVALIAÇÃO 
QUADRIMESTRAL DA PARCERIA 

Relatório elaborado pelo Gestor da Parceria-

ACORDO DE COOPERAÇÃO N.0 002/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São 
João Da Boa Vista e Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos. 
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e 
do relatório 

Objetivo do relbtóri,o 
·~I 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
.. .-fi 

í. ~ . ..) ~~ "' 

Ocupação e exploração do espaço localizado no Recinto de Exposições, com a 
ti.-"•';,.,,.,,.,o de executar exposições, feiras de produtores e criadores, competições, 
cotzve11cojes. entre outros ligddos à agropecuária e ao Agronegócio. 

Manifestar-se acerca do monitoramento e/ou avaliação da parceria, .\~~fi!Jte ao 

período de 01/09/17 a 31112/17 

LE,I N.0 13.019/20,~4 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 

DECRETO N° 5.62U, DE 02 DE JANEIRO DE 2.017 

~;·,,~:·,RELATÓRIO· ~· 
•J .. :F \ (.J .{ f 

-~ ·.. I- Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas para o períod~··· · 
~~ a, ) r !) 

,})i 
~t~ 

~ 

l 

j-M'ctas: )r; . , ~t~{rH~ ;,; -·- .. 
1. ·1- Fomentàf' e estimular o Agronegócio Regional, a produção agrícola e agropecuad~, com a 

L 

participaç~o de aproximadamente 200 expositores e criadores, com 1.000 animais. . .. 

Y.\2- Estimul'~r boas práticas ambientais e sustentáveis, .desenvolvimento de novas técnicas de 
produção, •troca de experiências técnicas em conjunto com novos conhecimentqs tecl\olqgiGR~., 
fortalecime.nto da indústria, comércio e turismo locais, estimulando o exercício da cidadania, 
com públic~ estimado de 70.000 visitantes 
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Evrntos: "' 
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~ycnto 03: ' \<J :t~:~;~1 •.[ él ~i 
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L 1c I 

'· XXXIX EXPOSIÇÃO NACIONAL MANGALARGA 1t •· 

)l ~ · r::~s de 
:Público Alvo: (j:iriadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) e público ~m g~r~ló{.!:h::.:rs, 
Abrangência 1~rritorial: Nacional : :···i/" 

~ . . ~ \.. 
. ~:~;;~ ... f.Mctas: FomentAr e fortalecer o agronegócio nacional 

.? 1:1~;7~: :.. . 
.,: . ~~.:,iCriauorcs participantes: Estimado em 120 (Cento e vinte) participantes 

,.,L if.9,•"" 
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Prefeitura Municipal de São .João da Boa Vista -Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 
· Av. Dr. Durva/ Nicolau, 125 -Jd Priscila -São João da Boa Vista- CEP 13874-122 

FONE (19) 3634-8026 e 3634-8020 {·'~~~~.: 
www.saojoao.sp.gov.br :, !. ~ cn,;·~ .. t 

'( e-mail:- meioambiente@saojoao.sp.gov.br 
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·· Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 
!.i Estado fl:e São Paulo . :\; :ls' ., iullnto 

-~. 

Forma de Accs'so Público: Gratuita, acesso Livre.' Participantes: Mediante inscrição na as;~mdação 
da raça rcspectíva. ~. (, _.,._,-

·'-' 

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 

DURAÇÃO 

META, 
ETAPA 

(} 

OU FASE ATIVIDADES 

1 PREPARAÇÃO'Do ESPAÇO/ ESTRUTURA 

2 ABE{\TURA DE INSCRIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES 

INICIO 

··n.: 

(tERMINO 

A ,
4
3-· ----=-C-=-H~R3-'-~ .1\-DA_D.:_O..::.S_:_A.:;..N_I_M_A.LI S_/_C_R I_A.:;..D_O_R_E_S/;....E....:X;....PO;....S~I-TO-RE-S--1 sob responsa bilfdàde: da :::>,sue ElÇ }o 

W' ·- PERI: DO DO EVENTO (ABERTO AO PÚBLICO) associação da raça, de acordo com 

5 SAlDA DOS ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sua disponibilidade 

6 RETIRADA DA ESTRUTURA E LIMPEZA DO ESPAÇO 

. ,Outros objetivos: 
··~1~ .1:~L .-- ......... ~-.~- .... ~ 

~:.:_. ~-~.-~.~.·\ ,, . '-~ Locação de Bai:ls c Locação de Espaço para Propae:anda . . --- 4 --+ 
,;'~i " "· i}~f~i~i ·~~,.·-~ 
-~rl~~~~~>úbli~o Alvo: Criadores, expositores, admiradores, usuanos (cavale~ros) ~::.e.tilpre.s:ário~, , 
.• >.::r,_ jpa~H>Cll1~1clorcs,_ 'ÇlC. . ., fHi_;~ V;li\:0 ! i 

&·6:i'flngênci'a 'F~rritorial: Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo (São Jõãô<íãfjÇ)iVI~ffi- ___ .,l 
ISR'~ . : "' -- . . ·-· i ·- ! .. ..... , ;'•/ ~ ·~.' ; 
' .... ·~.': I I 
" ~..: . } ~ ,, •. , ~ ! . - '~ ' ~ 

\!Vlctas: Dar ma~~) r utilização e circulação ao espaço bem como angariar recursos par~· sua maÍmt~nÇ~o l 
;e modernizaçãÓ\:'c!o Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo. ih.-... ! 

tForma de AccS~o Pli blico: Aberta a todos, mediante a celebração de contrato com a SSEH~ de aç_9r4o .. --~-~ 
':t,,,,,:com a disponibilicbic. 

lS~t-·· .-~-----~~~~~~_--_-_____ H_E_C_E_IT_A_S_C_O_M_O--.U_S_O_D_O_E_SP_A_Ç.._O-.--------.-~~....,..,..,);...,.~~,...~-~.,..; .. i~:· ·:· . 
-~;'i:Ü!·~;··: DESCRIÇ/\0 Quantidade Valor Unitário ValÓr Gêf~r• · ,:J:Lo,~;, 

~·. ..':.: . . -~ '·: ~ ·• . ' ) ' 
.• .... ~··-..,..~· ... <t>'J~ --··-- ......... {lO> ... _.,._ V: i:;) l'n•i'<-:1ura 1\'l unir: pai de São Jo~o da Hua Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abasfe-c~o:td/isttl-
1,' ·1· ,.,,. Dr. Durvol."licolau. 125 -Jd. Priscila -São João da Boa Vista- CEP 13874-122.. ·• · 
, FONE (19) 3634-8026 e 3634-8020 , -. 

..... "i 

www.saojoao.sp.gov.br 
c-111ail:- meioamhiente@saojoao.sp.gov.br 
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Prefeitura Murzicipal São João da Boâ'T.J(i~lf:(t\: 
Estado de São Paulo 

'Locação de Baias 
; 

80 70 5.600,00 

Locação de Espaço para Propaganda (M 2
) 600 22 13.200,00 

. . 
., VALOR TOTAL (12 MESES) 18.800,00 .. 

. •' 

-;. ~U - An:1lise das atividades realizadas, do cumprimento das metas.e 4o··jf!1p1a.c.to=- · 
~:;:;_.o b.en~fício·.~ocial obtido. em razão da execução do objeto no perfoi~~ .. ~~~~~~~-

.. Q.s mcllcadorcs estabelecidos c aprovados no plano de trabalho; · .. 'iJ. · ·· 

~ .; ~ 
l~vt:.Ql.9: XXXIX EXPOSICAO NACIONAL MANGALARGA 

,, 

.. A XXXI X ExpÇ!_'Siç8o Nacional Mangalarga contou com a participação de 600 animais e 120 

~~· .i~XJ)OSil~t:·.::s. O ~~cnlo aconteceu cnlrc os dias 14 a 23 de setembro de 2017. - ··-·· ... 
·• 

; .~:··~.A realização do evento foi promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos:da Ra_Ça 

-~-.J;.il) :{.Mangalarga (At3CCRM), e contou com 18 campeonatos como por exemplo; Potri:ui~~ U. J?r'à~.to· 
·''}· . . ' . ": .. h i ·'tP·"'· h .. n se 

# . ·. frini,potranca)ncnor, Cavalo Mastcr etc. t/·' <~ 1;:;{(/;{ · ·· 1 .::}'·o· · 1" .• _ • 

·~ -~~:~s!- . 
Um dos i.npaclus cL.lturais que a exposição proporciona e a aproximação do públicq urbano com,o: 

!.t. - ' 
lural, fu:l;decemio ~.:;culturas gcnuíua da região o'u ainda como o consumo de artigos qu~· 

;ca(~:ctcrii'.:tm a t~dl.:r 1 rur~l. 
t 

• I 

':_:0 cvcnlu lamb~rn proporcionou o aquecimento econômico da cidade, fortalecendo a rede ~e-hotéis 

;- :-,~.:.c gaslronumia (L, cidade, comércio de vestuário, (compra de chapéus, botas e camishs xaclté~j{.~\d 
·;~'i·'*i.:~r~esanato locai.b alimentos e bebidas típicas. 't: ~i;.~ ,:f .. ~. $':~~-1~_'-~ .. 
~ l;,:~h.Jtro' rcs~dtadq ia Sl:;· l1bservado é o estimulo aos agropecuaristas que apresentar~ b~,r~~dt{~á;?/;de 

,:' q;f,( I 

"· :·{·;:;seus ln1~~~íhos, cun·, ·ccram as inovações do mercado e adquiriram novas tecnologias para suas 

.unidodc; produti \'~ .. ;. ) , • ; <.:mn o 
~ ·~ '' 

•· 
I l~oL:!! ·,·ão de Baias c Locação de Espaço para Propaganda 

'\· t..ntéi~ 
,":o ob,·cto da lo.c(!ç-~ 1 b · l - d d · --. c c at8S c ocaçao e espaço para propagan a e angar~~r/e~~~{?~;Pflf!l a 

, :·:~ . Jll<HHJic:·.,:lo c I)locl::rni:.-:ação do Recinto de Exposições José Ruy de LimaAzevepo.J1 : ~:l:~·~.>t 
•r·<''X. -'t• ... . '· 

f· 1;;~.~; #.')r r~:Jac:!o ao ~~-~·río:lo ele O I /09/2017 a 31/12/2017 a SSEH angariou recursos no ~albi-'agitfs!~:;9;ns 
j~ • .... ~·-•. ~. ,.,. ••• -u • ..,. ~ - t 1 taso·~ c..f:\ 
·~ ·~f~i ':~~fcrcnlc a loca~iio de espaço para propagandas c locação de baías, que os utilizou ~ara p~~~~nt~s 

,· " ............... . 

' ·'· 

Prefeitura M·1i nicipal de Siio .João da Uoa Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimeiltl>•• ,_.. 
·'' Ur. /Jurl'lll .\'ico/au. 125 -Jd. Priscila- São João da Boa Vista- CEP 13874-122 

FONE (19) 3634-8026 e 3634-8020 
www.saojoao.sp.gov.br 

, c-111ail:- mcioambicntc@saojoao.sp.gov.br 



1 ; ~.. ur:~t:nt..~nt~J:J 

J>refeJ~tura J11uJ1icipal São João da Boa Visia .. 
Estado de Siio Paulo 

das seguintes contas: 

·Pagamento referente a materiais e equipamentos no valor de R$ 10.372,30 . 

. ;,:,." .:Pagamento com internet no valor de R$ 320,00. 
"j 

. pq~amcnio rctc:·~ .. L~ J Lariú1s oancári:1s no valor de R$ 279,30. 

11:~~\ SSEH apresentou documentação comprobatória dos gastos e despesas. 
)'i'F\ ', • 

J :.~;~' 

-~-~~1' 
' :·,.l, r 

• I ,• 

~H- Vaiorcs çfctivaü1entc transferido~ pcl~ administração pública no período;· . 
'êbmo tr:1ta-sc d,c /\,:orclo de Cooperação não há valores transferidos pelo município. 

·-: '·:. lV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apre~~ntados,;P:~.I:~ 
'. organização da sociedade civil na prestação de contas; l 

{S}~:YÍ!'. ' j ·, 1" r.: 
. 'i. Como os valores n serem angariados são estimativos tanto para despesas como receitas cqnforin~ ·proj~to de 

~~ ~;--J..~I~6:'' , .y ~ ·,\_,.. t'"'~·' 

.~ tt:.~·trabalho nprcscnt;tdo, a SSEH apresentou documentos comprobatórios tanto das receitas angariadas através 

elos contratos de loca ·:',f) de llllll'llS, como rotos e notas 1iscais das despesas realizadas no período. 

_v-~111alisc de 'eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e extern~; no 
~ 

âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e ~as medidas 

,.,_; que toJJ1an.1m em decorrência dessas auditórias. 
:; .. .. 

_,~·' Í'J5o houve fiscu!Jt:<.: :1ü pelos controles interno e externo no período. 
,,. s.çn:tri~~qs_, pç,]fl 

' .. 
1•r • 

. ,. :i-·.;~\ ~l't-P1\ n~c E 1<.: .; 
r& . ti , , • ~~.i,.,·o d"' 

-~ -· , , • ' - - • :~ ..... (f ... ·f;~~.' ... 'i; ?~~: i\ pos 1:na1Ise o :1 doeu mcn t-aç~10 de Prestaçao de Contas quadrimestral dos ·~~~.'6~ 
"· ele sctc1nbro a dezembro sobre a execu~ão da proposta apresentada no Plano de 

Trabalho que C11Scjuu a rcaliza~ão do Acordo de Cooperação, em atendiment() ao 
"• 

.élisposlt) no §5° du :11·tigo 69, da Lei Federal n° 13.019/2014, decide por aprovav10 

"tl~!.::a tivi..l a der .. :~~· ,·x~cl~Ç~~ elo _objeto e a prestação de contas. mcdi~h·s 

1Jm_l~,b· 
wiJíTan Feldberg arp 

) dt: 

Pn "l'il unt Mli" i c', "I ·lt· Siio Jo~u dn Bua Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimc:nto ,. i.H: 

.• /ll'. Or. Dun.·a/ .\'ico/au, 125 -Jd. Prisci/a -São João da Boa Vista -CEP 13874-122 I ; r·· ·,.tt:·i~·(' 
FONE (19) 3634-8026 e 3634-8020 • ·' ' 1 

www.saojoao.sp.gov.br 
c-mail:- meioambicntc@saojoao.sp.gov.br ~ .. ;! -
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Prefeitura Mu1ticipal São João da Boa Vista': 
Estado de São Paulo 

VII-Encamin hamcnto 

·A Comissc7o de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria 11° 9.955 de 14 de 
c!ezcmLru de ~.0 1 (, . ,·espon·:âve! por monitoror e avaliar o cumprimento do objeto da presente 

i'i~-~-~ parceria, aprova e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação. 

/"·:· São João d~1)Joa Vista, 03 de fcvcreir c 18. _ 

~ _;· . • ~' Assinatura do Presidente da Comissüo de 
~ :.

1 Moniloramento e Avaliação 

Assiualttra clu Cuntiss'ão de Monitoramento 

• l'';'inatuJ~a d;~omiS:>ão de Monitoramento 
/\ ,;akty.lO i-:::;2~~~~~=~~szo:====-~:o~·--'-.P.'1:J..:i'r2' .,·ente 

~~~;~v· ~ -- ----- ~-· ·-----------'--------------------------l 
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' j 
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--·---- ., 
.j 

' 
t ---------" ·-;--·--. -----·-- I . i 

':: ;::::::. -.·:·:--.-·• --i 
:.~'··'· l-f U<:. i 
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Prcfl·ílurn Municipal de São Jo1io dn Boa Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 
A1·. Dr. Durval Nicolau, 125 -Jd. Priscila -São João da Boa Vista- CEP 13874-122 

FONE (19) 3634-8026 e 3634-8020 
www.saojoao.sp.gov.br 

e-mnil:- meioambicnte@saojoao.sp.gov.br 
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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 

O Gestor da Parceria nomeado através da Portaria n° 9.955 de 14 de dezembro de 2.016 dentro dos 
procedimentos de fiscalização da Parceria firmada através do Acordo de Cooperação de n.002/17 cujo 
objeto consiste na ocupação e exploração do espaço localizado no Recinto de Exposições, com a finalidade 
d.f? executar exppsições, feiras de produtores e criadores, competições, convenções, entre outros ligados à 
f):gropecuária e ~o Agronegócio, realizou visita técnica no Recinto de Exposições conforme consta nas 

especificações a seguir: ' 

XXXIX EXPOSIÇÃO NACIONAL MANGALARGA 
Data da Visita: De 14 a 23 de setembro de 2017. Aberto ao público das 07 às 22 h dos dias 14 a 23 de setembro de 

2017 

Verificações realizadas: 

ME.TA, 
ETAPA n 

CRONOG DOS TRABALHOS 

INICIO 

r------'-"'---~~;_,;._~-=..:....:.:.:.....:..::....:....;-=!....:::.:..~:...:...:...:.....:...:..:.=_--l sob responsabilidade da 

·: /17 cujo 

!-4_, ________ ___;:_;;;_..:....::..;..:....:....:~-=:.:..:...:...::....:....:..::......:.....::.=-=-=L----I associação da raça, de acordo c'omdc• 

1-s _____ ::.__....~...::.....:....:..._:.;..:...:...:..:..:..:.=~~:.....=...::..:..=.:::!....=.:....:..:......::...::.:..:...::..::...:.=::...._ _ ___, sua disponibilidade 
6 ( 

r~~~--~~~----,E~v~e~n~ro~:X~X~X~lX~~~~~~~~~~~--~~~~~:J 

1
1
.· Pata/horário c Do 1° ao 2° dia 

De 14 a 23 setem- CHEGADA DOS r :c bro 'de 201 . :Aberto ANIMAIS/CRI-
. · ão publico ci~s 07 às ADORES/EX-
.. 22 h dos dias· 14 a 23 POSITORES r . de setemb -- 2017. 

Perfodo do 
Evento(Aberto ao 
público)- Exposição 
e Julgamentos 

t~ (-' Através das v~itas técnicas pode -se concluir que o objeto da parceria vem sendo reaÍizado. de~f6~~~ 
'• ' adequada consi-(Jerando as metas e atividades constantes do plano de trabalho. 
lf ..r 
...;.. 

r' í- --• .•,j·. l São João da B~~~~ Vista, 29 de setembro 2017. 
' ~~ 

l.i ,. 
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Prefeitura Municipal São João da Boa 
Vista 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, 

REALIZADA PARA HOMOLOGAR O 

RELATÓRIO TÉCNICO DE 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

ELABORADO PELO GESTOR DA 

PARCERIA 

f\1 

Aos três diá.s do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 13 horas, na sala do 
Departamento de Meio Ambiente Agricultura e Abastecimento, reuniu-se a Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, nomeada pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, através da 
Portaria n2.9.955.de 14 de dezembro de 2.016, sob a presidência do Senhor Flá\i'io Matques 
Zaneli, estando presentes os membros que ao final assinam esta ata, para, hómologação 
do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação quadrimestral referente;acperírulo de 
setembro a dezembro de dois mil e dezessete, elaborado pelo Gestor dá 1ParceriaEo Sr. 
Willian Feldberg Karp. : LIAÇÃO 
De início, a Comissão de Monitoramento e Avaliação analisou os documentos apresehtados 
pel·a SSEH, tendo opinado pela regularidade da documentação apresentada. ~ •• 

! 

Em continuação, a Comissão de Avaliação e Monitoramento passou a analisár e· discutir 
c.ada uma das metas referente ao Plano de Trabalho e a apreciação ao relatóri,o do Gestàr 
da Parceriar >-

CONCLUSÃ:G: A Comissão de Monitoramento e Avaliação HOMOLOGA o Relatório Técnico 
de Monitor.amento e Avaliação quadrimestral elaborado pelo Gestor da Parceri:a. Sem mais 
para tratao; encerrou-se a reunião da Comissão de Monitoramento e de Av.aliaçãpAeUl 
Breno Cesâ:Jí Valente e Silva, Secretário desta Comissão, lavrei a presente ata que~apljsls:ár 
lida e aprayada, será assinada por todos os presentes. São João da Boa VistaaDatxtswpfxl. 

AR DA CO~CEIÇÃ<i' cu~ ir 

·f A t ·. 

· são de Monitoramento e Avaliação 
:· '"'· '"""rtrr 

R VALENTE E SILVA 

Secretário dq:(i'o 

~ .• ; KÍ17,SGJ 

:l' l 'J: ...~t.f,!Íãpb.!l. 
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Av. Durval Nicolau, 125- Jd. Priscila- São João da Boa Vista- CEP 13874-121- Fone (19) 3634-8020 

IlÓme Page: www.saojoao.sp.gov.br e-mail:meioambiente _ diretoria@saojoao.sp;gov: 'br· 
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