
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SBCRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliaciio da Parceria

Termo de Parceria n" 0l/2017
M0s de refer6ncia: JANEIRO12DLS

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragio tem por objeto estabelecer as condig6es para a execugdo de atividade na iirea
da satde, com a finalidade de atuagdo como Bombeir_os, com prevengdo, protegdo e atengdo d Comunidade do
Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urg€ncia, prevengdo e extingio de incdndios, buscas e
salvamentos, fiscalizagdo, vistorias e pericias, atendimento pr6-hospitalar, protegdo ambiental e apoio nos
sistemas de defesa civil.

Descrigiio das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta EtapalFase Especificagdo atividades Observagdes

0l

Agdes realizadas
conforme Plano
de Trabalho

PrevengSo e extinQdo de inc€ndios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido
Fiscalizaqdo, vistorias e pericias X

Atendimento prd-hospitalar, incluindo serviQos de ambul6ncia Atendido
[o!e96o Ambiental Atendido
Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa
Civil

x

Coordenagdo e treinamento de corporacdes similares Atendido
DivulgaqSo das atividades comunitiirias e voluntariado Atendido

A Associagflo Corpo de Bombeiros Voluntiirios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das atividades
desenvolvidas pela corporagdo referentes ao mds de janeiro de 2018. Analisando os relat6rios apresentados,
percebe-se que as ag6es realizadas pelo CBVI est6o de acordo com o objeto desta parceria. A corporaQao tem
atendido ds solicitagOes realizadas pela comunidade. Tem cumprido com seu objetivo social por meio do
atendimento is ocorrdncias registradas: remogSo de pacientes, primeiros ro.orro., preveng6o e extingdo de
inc€ndios, proteqdo ambiental e treinamento de corporag6es similares. Nesse mds fora-m atendidas 163 (cento e
sessenta e tr€s ocorr6ncias). Os solicitantes aguardaram em mddia 5'06" (cinco minutos e seis segund'o) para
receber o atendimento pelo CBVI . Em 27 de janeiro foi realizado treinamento de integrantes da equipe CfiVNU
- Corpo de Bombeiros Voluntiirios de Nova Hartz, comprovado por meio de oficioi registro fotografico. Foi
apresentada a relagdo contendo os horiirios e as refeigdes oferecidas no mds aos integrant.rl po, meio de amostra
aleat6ria feita por conveni6ncia, foi realizada a conferdncia do documento. Foram verificadas as refeig6es
servidas referentes aos voluntiirios identificados pelos c6digos 20-070,20-lll, 20-133,20-132.20-129,20-062 e
20'104. Foram oferecidas uma mddia de 13,2 refeigdes por dia, sendo encontrada como mediana o numero de l2
refeiq6es diiirias. Foram observadas algumas inconsistdncias durante a confer6ncia, no que refere ao
preenchimento do livro de registro de horiirios dos voluntiirios. Considerada essa uma quest6o de organizagdo
interna, sugere-se a revisdo dos registros. Os valores repassados pelo municipio est6o sendo despendidos-de
acordo com o que estii proposto no plano de trabalho.
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Valores transferidos pela administragiio pfiblica:

23 de fevereiro de 2018.

Pdmela Mosena
Gestora da Parceria

Data da
transferGncia

Valor transferido Observag6es

09/01/2018 R$ 34.268,73
Solicitou-se parecer tdcnico da Secretaria de Finangas
referentes d an6lise de relat6rio de execug5o financeira e

demonstrativo de execugdo da receita e despesa. Parecer
recebido em 23 de fevereiro de 20 I 8, que segue anexo.

Observag6es:

Observa-se que, no livro da escala de horas volunt6rias, h6 registro de hor:irios divergentes do apresentado na
planilha de controle de refeig6es, assim como jd verificado no m6s de dezembro. Diante disso,
recomendamos que esses quesitos sejam ajustados.
Diante as respostas apresentadas referentes as prestag6es de contas de novembro e dezembrol20lS, aguarda-
se a realizagdo da programagdo para d6bito em conta das faturas referentes aos serviqos de telefonia. As
demais justifi cativas foram acatadas.
Vimos solicitar sejam esclarecidas drividas acerca do periodo de fdrias dos efetivos icaro Daniel pinto
Lanfermann e Claudio Jadir Feltes. Conforme aviso de fdrias, o periodo de gozo consta como 02 a3l/01/18 e
diante disso:
a) Observou-se que icaro consta na escala de efetivos nos dias 03,23,27 e31101118, bem como consta como
chefe da Guarnigdo nos dias 12,21,23,26,27 e3ll0llIB.
b) Observou-se que o efetivo Claudio consta como chefe da GuamiESo nos dias 04,08, 13, 18, 29,30 e
3 l/0 l/1 8.

Apontamentos e Recomendag6es

Considerando a andlise da documentagdo comprobat6ria apresentada, bern como o parecer Tdcnico
Financeiro exarado em 23 de fevereiro de 2018, requeremos seja providenciado:

a),No que diz respeito iis respostas encaminhadas sobre a restituigao dos valores apontados no relat6rio
referente d compet6ncia Novembro/2017 informamos que, com excegio do valor de R$ ++,zs (considerando
a remessa da NF correta), os demais valores devem ser ressarcidos d conta Banrisul no m€s de margo,
totalizando R$ 1 19,09 (cento e dezenove reais e nove centavos);
b) Solicitamos seja apresentado documento assinado referente ao aviso de fdrias do efetivo icaro Daniel pinto
Lanfermann.
c) Recomendamos que, sempre que houver atividade de fiscalizagdo e/ou vistoria, bem como apoio aos
sistemas de Defesa Civil, sejam encaminhados relatos com documentos que comprovem o cumprimento
dessas metas.
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N!iTAI}O IX} RIO T}RANI}[ DO SUL
M T] NtC iI}IO I} I1] IG I{.N.TINHA

SECRETARIA DE SATIDE

Gomissfro de Monitoramento e Avali

Homologagflo tto Relatdrio Tdcnico de Monitoramento e Avnliaqf,o

Tenno de Parceria 00112017
.laneiro

A Comissfro cle Monitcrsmentu e Avaliagto declara que realizou ii verilicaqiit *1as

iriforrnaq6es constantes no relatdrkl tecnico de mclnitoranrento e avaliagA0 clahoraclo pelo {iestcr

da parceria, bem cofito relat6rio tecnico ernitido perla Secretaria de Finangas. por nteitl de

procedimenros cle tiscalizaq[o e ( ) hornolaga (x; homologa cam ressa]vas { ) n[n ]:omnloga o

retr:rido telatdria.

Ressalvas: L'onlbnne Parecer Tdcnico Financeiro e Parecer cle Ciestio da Parceriar.

observar os apontamentos e recomendaq0es realizaclos"

Igrejinhii, 23 de {'evereiro <ie 2tll B'
I

I

Mernhros da Comissf,o de Avaliagho e Acompanhamentil:

i
_ 

j 
.//

"4 { ri '*4" 1"t Pt,il'lr''l
-

Assistente Administrativo

Alex Santos l;snal'i
ministrativo

l,uciana FI

ora cle Unidade

Rua ria lnrJepencl$ncia. 512 * Centro - lgrcjinhaiRs *'l';le{bne tS l ) 35't9-8600



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MLTI{ICIPAL DE IGREJNHA

PARECER FINANCEIRO O2l2018

Data: 23 de fevereiro de 2018
Requerente: ComissSo de Monitoramento e Avaliag6o

(fl 1/1 )

Quanto ao pedido de andlise do relat6rio de execugSo financeira e do

demonstrativo de execugSo de receita e despesa, relativa dr prestagSo de contas do m6s

de janeiro do Termo de ColaboragSo OO112O17 firmado com a Associagao Corpo de

Bombeiros VoluntSrios de lgrejinha.

- Verifiquei que todas as despesas foram realizadas dentro da vigdncia do
presente termo de colaboragdo;

- Quanto aos documentos apresentados, trago as seguintes consideragoes:

1) Ndo localizei nenhuma discrepdncia entre os documentos apresentados, o

relat6rio de movimentag6o do caixa e o extrato bancdrio.

2) Na nota fiscal 455, da empresa Andr6 Luiz Marques, a descrigdo do produto 6

muito sucinta, poderia ter ao menos a amperagem da bateria.

lgrejinha, 23 de fevereiro de 2018.

Av. Pres. Castelo Branco, 22B.Fone:51 549,8600, Fax: 51 5451958, Cx. Postal: 131.
CEP: 95650-000. lgrejinha/RS

Flesch



MEMORAND INTERNO No002/2018

ASSUNTO: Pareter t6cnico i

I

Vimos solicitar parecer iecnico referente anSlise de relatorio de execugSo
financeira, demonstrativo de execugioide receita e despesa, bem como do extrato banc6rio
relativo a prestagSo de contas do m6is de JANEIRO/2018 do Termo de Colaboragdo no
001/2017 firrnado com a AssociagAo Corlno de Bombeiros Voluntdrios de lgrejinha.

Al6m disso, encaminha <is documentos datados de 07 e 08102118, os quais
pretendem responder questionamentos iealizados ref. a prestagSo de contas de novembro e
dezembro, respectivamente. 

I

Segue anexa a docunrientagio para aniilise e apreciagdo. Estamos d
d isposig6o para presta r informa g6es confr plem enta res.

,l

i 
,grejinha, 19 de fevereiro Z01Bj,/^_

-6n,,,t n"rtob^ 'l il".t"] , *'rp
Pameta Mosena , r '\ \a' 

t- 
1 -,f\'*

DE: CornissSo de Monitoramento p Avaliagio
PARA: Finangas i

PametaMosena- i \ \a'- n,.i\u1?"
Gestora da parceria i lt [tticrs*" r \igl"\\



Gorpo de Bombeiros Volunt6rios de lgreiinha
Decreto de Utilidade P0blica Municipal no 2'869

Rua Mal' Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro - lgrejinha/RS

E-ma1:bombeirosigreiinha@tca.com.br - FOne: 3545-8505 - cNpr N" 08.004.72410001-15

Oficio 0212018 20'CBV Igrejinha

Igrejinha 14 de fevereiro de 2018

Sra, Pamela Mosena
Gestora da Parceria

Em obedi6ncia ds instrug6es do Manual para Prestagio de Contas emitido pela Prefeitura Municipal de

Igrejinha, encaminhamos a Vossa Senhoria para a apreciagdo a Prestagdo de Contas do Termo de Parceria

"n 
riOt/ZOt7, aditado em 3 j. de Dezemb ro de 2017, referente a 13a[d6cima terceira) parcela repassada e

esta organizagio em 07 /0t/20L8, a qual estd acompanhada do seguinte documento.

- PrestaEdo de contas referente ao mds de Janeiro 201B

- Extratos bancdrios da conta e aplicagdes referente ao m6s de faneiro 20tB'

-Esclarecimento referente relat6rios t6cnicos

-Demais documento e oficios

Atenciosamente

Joni Rotlfut F'elte'q

Ccrnantllnte do CJ'rpo de dornbetrt''

Vcluntinol de iqr'4nhr

Vidas dedicadas a salvar vidas



Gorpo de Bombeiros Voluntirios de lgreiinha
*,"""?TlTi,i",tlitT,5l*T:xy:Hrfl ':*,;,"T,',nn",^,

E-mail:bombeirosigrejinha@tca.co..u.- FoIle: 3545-8505- cNpJ N" 08.004.7241000r-15

NOTA EXPLICATIVA

Os primeiros pagamentos do mds de janeiro ainda foram feitos com cheques, haja vista que,
embora o encaminhamento do cartio do Banrisul para pagamento via Office Bank tenha sido
providenciado em meados de dezembro/20L7, o mesmo s6 foi entregue ao CBVI no final da segunda
semana de janeiro, data na qual muitos compromissos j6 teriam vencido e poderiam gerar encargos.

I . )./

18.Igrejinha,0Sde feve

Vidas dedicadas fl salvar viilas



RELATORIO DE MOVTMENTO DE CAIXA. PERiODO DE O1/OI/2018 A 31IO,II2O1E

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAROS DE IGREJINHA
oecreto de utitidade poblica Municipal no 2.869 de 15to1l2oo7

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva,2il3 - Centro - lgrejinha

E-maif: bombeirosigrcjinha@tca.com.br - Fone: 51-3549-8SOS - CNpJ: O8.OO4.724IOOO1_15

d6

PAGINA OT

DIFERENCA

Pr€sidente do
2017-2018
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Corpo de Bombeiros Volunt6rios de lgrejinha
Decreto de utilidade priblica Municipal ne 2.85g de t5lorl2007.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro _lgrejinhalRS
E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone:3545-8505 - cNpJ Neog.oo4.724looot-15

REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE
CoLABORACAO $||e OL/2O17.

DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTANIOS DE tGREJINHA - CBVI.
IGREJINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO sut

A anSlise da documentageo contdbil e_f os.a!os de natureza financeira e econdmica, sempre considerando as disposig6es
estatutsrias, foi realizada pelo conselho Fiscal, 

".T:9:t*::l::t(TlRoDRtGo 
Ririor "Ii*^; ,,;ril;ffii;ilr,ffi."i e VITOR GRABRTEL DA STLVA

Da andtise do material contiibil, verificou-se.que os documentos em comento ndo apresentaram irregularidades, estando o
Livro Razdo, Livro didrio, Balango e DemonstragSes em conformidade com as normas .J.,lu"i. 

-
t , 

:,:

CONCLUSAO
N6o verificando nenhuma pend€ncia ou irregularidade, este Conselho Fiscal aprova sem ressalvas as contas CBVI, do m6s

de janeiro de 2018.a

RIZZON DA SILVA

IEL DA SILVA

Conselho de AdministragSo do CBVI
Gestfio 2O77/ZOLB


