
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagf,o da Parceria

Termo de Parceria n' 0ll20l7
MOs de referOncia: JANEIRO 2019

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragdo tem por objeto estabelecer as condigdes para a execugd.o de atividade
na 6rea da saride, com a finalidade de atuagSo como Bombeiros, com prevengdo, protegdo e atengio d
Comunidade do Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urg€ncia" prevengdo e extingdo
de incdndios, buscas e salvamentos, fiscalizagdo, vistorias e pericias, atendimento prd-hospitalar,
protegdo ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descrigio das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especificagdo atividades Observag6es

0l

Ag6es
realizadas
conforme
Plano de

Trabalho

Prevenedo e extincf,o de incdndios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido
Fiscalizapdo. vistorias e pericias X
Atendimento pr6-hospitalar, incluindo servigos de
ambulAncia

Atendido

Protecdo Ambiental Atendido
Apoio aos sistemas municipal, regional e estadualde
Defesa Civil

Atendido

CoordenaQio e heinamento de corporag6es similares Atendido
Divulgasdo das atividades comunitiirias e voluntariado Atendido

Andlise do cumprimento do objeto:

A Associag6o Corpo de Bombeiros Volunt6rios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das
atividades desenvolvidas pela corporagio referentes ao m6s de janeiro de 2019. Analisando os relat6rios
apresentados, percebe-se que as agdes realizadas pelo CBVI estSo de acordo com o objeto desta
parceria. A corporagdo tem atendido ds solicitagdes realizadas pela comunidade. Tem cumprido com seu

objetivo social por meio do atendimento ds ocorr€ncias registoadas, conforme atividades acima
elencadas. A entidade parceira tem atendido ds metas de forma satisfat6ria atd o momento. Foi
apresentada a relagSo contendo os hori{rios e as refeigdes oferecidas no m6s aos integrantes. Por meio
de amostra aleat6ria ndo apresentando inconsistOncias. Foram oferecidas uma m6dia de 22,5 refeigdes
diririas. Nesse m6s de dezembro foram realizados 200 (duzentos) atendimentos. A comunidade
aguardou, em mddia, 5 (cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados,
09 (nove) foram feitos no interior do municipio e 01 (um) foi realizado em Municipio vizinho (Tr0s
Coroas). Os atendimentos intermunicipais comprovam o apoio aos demais sistemas de defesa civil.

Rua da lndepend€ncia, 5 12 - Centro - Igrejinha/RS - Telefone (5 1) 3549-8600



Valores transferidos pela administraqflo pfblica:

Data da
transfer6ncia

Valor transferido Observag0es

0710U20t9 R$ 36.066.05

Solicitou-se parecer t6cnico da Secretaria de Finangas
referentes ir an6lise de relat6rio de execugio financeira
e demonstrativo de execugdo da receita e despesa.

Parecer recebido em 18/03/2019 que segue anexo.

ObservaqOes:

Igrejinh4 18 de margo de 2019.

.r/

1 ') itL] ,j,)t/y;+t.

Pdmela Mosena
Gestora da Parceria

Rua da lndependdncia,5l2 - Centro - Igrejinha/RS - Telefone (5 1) 3549-8600



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGRBJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Comissio de Monitoramento e Avaliacio

Homologagflo do Relatrfrio T6cnico de Monitoramento e Avaliag6o

Termo de Parceria 00112017

JANEIRO 2019

A Comissdo de Monitoramento e Avaliagdo declara que realizou a verificagdo das

informag6es constantes no relat6rio tdcnico de monitoramento e avaliagSo elaborado pelo Gestor

da Parceria, bem como Relat6rio T6cnico emitido pela Secretaria de Finangas, por meio de

procedimentos de fiscalizagdo e (X) homologa ( ) nio homologa o referido relat6rio.

lgrejinha, 18 de marga de2019.

Membros da Comissf,o de AraliaQlo e Acompanhamento:
t'

Luciana
ra de Unidade

Assistente Administrativo

Rua da Independ6ncia,5l2 - Centro - IgrejinhaiRS - Telefone (51) 3549-8600



ESTADO DO RIO GRANDE DO STJL

MLrNlcipto DE IGREJINHA

PARECER F'INANCEIRO JANEIRO2O 18

REQUERENTE: Cornissdo de Monitoramento e Avaliaqdo Parceria 0ll20l7

Quanto ao pedido de an6lise do relat6rio cle execuglo financeira e do demoustrativo de

execuqdo de receita e despesa, relativa d prestagdo de contas do m€s de janeiro de 2019 do ter-

mo de Colaboragdo 001 12017, firmado junto a Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios

de lgrejinha:

,/ Verifiquei que todas despesas foram realizados dentro do periodo da vigdncia do presente

termo de colaboragdo;
,/ Os demais documentos est6o de acordo com o Termo de Colaboraqdo;

inha/Rs, 13 de margo de 2019.

"Igrejinha, cirladc du solirlu'rietlurle e tlo ttolun'tariudo"

Av, pres. Castelo Br&nco,22g. Fone: 51,3549-8600. Fax: 5l-3545-1958. clx. Postal: 131. cEP:95650-000. Igrejinha/RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MLINICIPIO DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO JANEIRO2(} 18 c6pm

REQLTERENTE: Comissdo de Monitoramento e Avaliagao Parceria al2017

euanto ao pedido de aniilise do relat6rio <1e execugSo financeira e do demonstrativo de

execuqai de receita e despesa, relativa d prestagdo de contas do m€s de janeiro de 201 9 do ter-

mo de Colaboragdo OOtliOtT. firmado iunto a Associaqao Corpo de Bombeiros Voluntarios

de Igrejinha:

,/' Verifiquei que todas despesas foram realizados dentro do periodo da vig8ncia do presente

tcnno de colaboragdo:
,/ Os demais docunentos estSo tle acordo com o Tertno de Colaboragdo;

iinha/RS, 13 de marqo de 2019.

Leandro' rlle
Secreta<{o ragdo

.{ EC E B I E tv}).-'?u:s I'g :

"Igre.ii'nha, t:itlude du solidariedutle e rlo ttolun'tari'u'd'o"

Av. pres. castero Branco, 22g. Fone: 5 r -i 54g-s600. Fax: 5 l -3 545- r95 g. cx. postal: r 3 1 . CEP: 9565 0-000' Igrej i'lialRS
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Gorpo de Bombeiros volunt6rios de lgreiinha
Decreto de Utilidade Priblica Municipal no 2'869

RuaMal.ArthurdaCostaeSilva,243-Centro-tgrejinha/RS

E-mait: bombeirosigrejinha@tca.com.br - FOne: 3545-8505 - cNp"l N" 08.004.72410001-15

Oficio 0512019 20" CBV Igrejinha

Igrejinha 11 de fevereiro de 2019

Sra. Pamela Mosena
Gestora da Parceria

Em cumprimento as instrugoes do Manual para Prestagio de Contas

emitido pela prefeitura Municipal de lgrejinha, encaminhamos a Vossa Senhoria para a apreciagdo a

prestag6o de contas do Termo de parceria ne 001/2017, aditado em 30 de Dezembro de 2018, referente )
23a(vig6sima terceira) parcela repassada e esta organizagAo em 06/01/20L9, a qual est6 acompanhada

do seguinte documento.

- Prestagdo de contas referente ao m6s delaneiro/2019

- Extratos banc6rios da conta e aplicag6es referente ao mds de Janeiro/2019

Vidas dedicudas a sulvur vidas



Associag5o Corpo de Bombeiros Voluntdrios de lgrejinha
Decreto de Utilidade Pf blica Municipal ns 2.869 de til0tlz00t.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro -tgrejinha/RS
E-maif : bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 - CNPJ N9O8.OO4.7zAlOOOt-ts

REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE

CoLABORA9AO rrrs o1,/2OI7 .

DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA - CBVI.
IGREJINHA, ESTADO DO RtO GRANDE DO SUL

A an6lise da documentagao contiibile dos atos de natureza financeira e econ6mica, sempre considerando as disposig6es
estatutSrias, foi realizada pelo conselho Fiscal, formado pelos sres.(as) cASSlo RoNNAU RAMM, vlNlctus EDUARDo GARCIA pERE tRA

E RODRIGO RIZZON DA SILVA

Da andlise do material contdbil, verificou-se que os documentos em comento n5o apresentaram irregularidades, estando o
Livro Raz5o, Livro diSrio, Balango e Demonstrag6es em conformidade com as normas contdbeis.

Ndo verificando nenhuma penddncia ou i al aprova sem ressalvas as contas CBVI, do mds

A r \' t D-l)Le,fuI.1r'J- )lVA- ( r"/----
RODRIGO RIZZON DA SILVA

CONCLUSAO

i$e Cons elh,ffi

VINICIUS E GARCIA PEREIRA

ALEXSANDRO DA SILVA

dente do Conselho de Administrag5o do CBVI
GestSo 2O79/2O2O



RELATORIO DE MOVIMENTO DE CAIXA . PERIODO DE OI/O{/20,I9 A 31IO1I2O1I

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TGREJINHA
Decreto de Utitidade Pfbtica Municipat n.2.869 de iStOltzOOT

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro - lgrejinha

E-maif : bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: sl-354s-8505 - cNpJ: og.oo4.724tooo1-is

VOLKART
Tesoureiro

Gesteo 2019-2020
CPF: 389.485.720-53

cRc/Rs 094233

I
r'/



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARTOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade P0btica Municipat n" 2.869 de 1StO1t2OO7

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro - tgrejinha

DIFEREN9A

atqo rtnat uo Eanco R$ 3.736.96 CONT. DEBITOU 
'+I

coNT. cFaEurtrou a SALDO

R$ 0. R$ 0,00 R$ 3.736,

aldo Final Col rtabilidade R$ 3.736.96 BANCO OEBITOU I-I BANCO CREDITOU ( SALDO

R$ 0,00 RS 0.0( R$ 3.736,

R$ 0,00

w"
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