
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDB

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagflo da Parceria

Termo de Parcerian" 0ll20l7
MAs de refer6ncia: OUTUBRO 2018

Anrilise do rimento do obi

A Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das
atividades desenvolvidas pela corporagSo referentes ao m6s de outubro de 2018. Analisando os
relat6rios apresentados, percebe-se que as agSes realizadas pelo CBVI est6o 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 registradas, conforme atividades acima
elencadas. A entidade parceira tem atendido ds metas de forma satisfat6ria at6 o momento. Foi
apresentada a relagSo contendo os hor6rios e as refeig6es oferecidas no m6s aos integrantes. Por meio
de amosha aleat6ria (voluntarios 20-107,20-104,20-060,20-703,20-091), foi realizada a conferdncia
do documento e n6o foram encontradas inconsistdncias. Foram oferecidas uma mddia de 17,8 refeigdes
diarias. Nesse m6s de outubro foram realizados 199 (cento e noventa e nove) atendimentos. A
comunidade aguardou, em m6dia,4'31" (quatro minutos e trinta e um segundos) para receber o
atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 08 (oito) foram feitos no interior do municipio.

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

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragSo tem por objeto estabelecer as condig6es para a execugio de atividade
na 6rea da safde, com a finalidade de atuagio como Bombeiros, com prevengio, protegao e ateng6o d
Comunidade do Municfpio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urgOncia, prevengao e extingdo
de incdndios, buscas e salvamentos, fiscalizagSo, vistorias e pericias, atendimento pr6-hospitalaq
protegio ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descriqio das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especifi cagdo atividades Observag6es

01

Agdes
realizadas
conforme
Plano de

Trabalho

Prevengf,o e extingdo de inc€ndios Atend do
Buscas e salvamentos Atend do
Fiscalizag6o, vistorias e pericias X
Atendimento prd-hospitalar, incluindo servigos de
ambul6ncia

Atendido

ProteqSo Ambiental Atendido
Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de
Defesa Civil

X I

I

Coordenagdo e treinamento de corporac6es similares Atendido
DivulgagSo das atividades comunitiirias e voluntariado Atendido



Valores transferidos pela administragfl o priblica:

Data da
transfer6ncia

Valor transferido Observagdes

05/1012018 R$ 34.678.89

Solicitou-se parecer t6cnico da Secretaria de Finangas
referentes i an6lise de relat6rio de execug6o financeira
e demonstrativo de execugflo da receita e despesa.
Parecer recebido em 28 de dezembro, que segue
anexo.

Observagdes:

Reiteramos saber se o CBVI possui um limite de horiirio para oferecer refeig6es. Observamos que nesse m€s
de outubro foi registrado um cafd da manhd para voluntiirio para ds llh. Ainda, quanto ao registro de
hordrios, informamos que foram encontradas inconsistOncias entre os hor6rios registrados no liwo de escala
dos volunt6rios e os registrados na planilha que 6 apresentada juntamente com o livro. A exemplo,
observamos os hor6rios de escala do volunt6rio n. 20-091 nos dias 2l e 28110, quais registros na planilha de
controle de refeigdes n6o sdo compativeis com o registro no livro de escalas.
Observamos que no m€s de outubro ingressaram d Corporagdo novos voluntiirios e, diante disso,
questionamos qual o nfimero total de voluntdrios. E se o CBVI realizou algum estudo de impacto financeiro
para acomodar os novos integrantes.

Solicitag6es e/ou Recomendagdes ao CBVI
Diante das observagdes realizadas, vimos reforgar que o liwo de registro da escala de horas voluntdrias seja
revisado.
Destaca-se mais uma vez que diversas despesas ndo foram encaminhadas com a apresentagdo dos tr6s
orgamentos exigidos pelo decreto municipal. Considerando que a questto envolvendo a n6o apresentagdo de
orgamentos j6 foi pauta de reunido entre Municipio e o CBVI, vimos requerer que a Corporagdo atenda iis
exig€ncias legais. Ademais, o ndo cumprimento poder6 comprometer repasses financeiros subsequentes.

Igrejinha, 28 de dezembro de 2018.1'
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-Ja v,z.(! i"M' v

PAmela Mosena
Gestora da Parceria

Rua da Independdncia,5l2 - Centro - lgrejinha/RS - Telefone (5 l) 3549-8600



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGR-EJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Comissio de Monitoramento e Avalia

Homologaqio do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliaqf,o

Termo de Parceria 00112017
Outubro 2018

A Comissfio de Monitoramento e Avaliagdo declara que realizou a verificaqdo das

informag6es constantes no relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliagdo elaborado pelo Gestor

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

procedimentos de fiscalizagdo e (X) homologa ( ) n6o homologa o referido relat6rio.

28 de dezembro de 2018.

Membros da Comissdo de e Acompanhamento:

Karina Robinson
Administrativo

r"'" )f 4 .
!t.'fl.r \ \c , I';'.,,-i rL.n,,

Valter Ribeiro
Assessor Administrativo

Igrej

Luciana di

Rua da Independdncia, 5 1 2 - Centro - Igrejinha/RS - Telefone (5 I ) 3549'8600



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MLINICIPIO DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO OUTUBRO/20 1 8

REQUERENTE: Comissdo de Monitoramento e AvaliagSo Parceria UDAIT

Quanto ao pedido de aniilise do relat6rio de execugSo financeira e do demonstrativo de
execuqSo de receita e despesa, relativa d prestagdo de contas do mds de outubro de 2018 do
termo de Colaboragdo 00112017, firmado junto a Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios
de Igrejinha:

'/ Verifiquei que todas despesas foram realizados dentro do periodo da vigdncia do presente
termo de colaboragdo;

'/ Observei que v6rias despesas ndo apresentaram os trOs orgamentos exigidos pelo decreto
municipal;
'/ Os demais documentos estdo de acordo com o Termo de Colaboracdo.

iinha/Rs. 12 de dezembro de 2018.

"Igrejinha, cidade tla solidarietlade e do t;oluntariatlo"

Av. Pres. Castelo Branco.228. Fone: 51-3549-8600. Fax: 51-3545-1958. Cx. Postal: 131. CEP:95650-000.lgrejinhalRS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MLINICIPIO DE IGREJ INHA

PARECER FINANCEIRO OUTUBRO/2OT8

REQLIERENTE: Courissdo de Monitoramento e Avaliaqdo Parceria 0112017

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

execugdo de receita e despesa, relativa d prestagdo de contas do m0s de ourtubro de 2018 do
termo de Colaboragdo 001/201 7, firmado junto a Associagdo Corpo de tsombeiros Volunt6rios
de Igrejinha:

'/ Verifiquei que todas despesas foram realizados dentro do periodo da vigdncia do presente
termo de colaboragdo;

'/ Observei que vdrias despesas n6o apresentaram os tr6s orgamentos exigidos pelo decreto
municipal;
{ Os demais documentos estdo de acordo com o Termo de Colaboracdo.

Munic iinha/Rs, tr2 de dezernbro de 2018.

Leandro,M orlle
Secret6rio stragSo

"'lgreiilthu, citlutle tla solidariedarle e do roluntariuilo"

Av. Pres. Castelo Branco.228. Fone: 5l-3549-8600. Fax: 5l-3545-1958. Cx. Postal: l3l. CEP:95650-000.lgrejinha/RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

MEMORANDO INTERNO N" O28I2OI8

DE: Secretaria de Saride - Gestdo de Parceria n.00lll7
PARA: Secret6rio de Finangas
ASSUNTO: Solicita Parecer Tdcnico Financeiro

Secretilrio Leandro:

Solicitamos Parecer T6cnico Financeiro referente d prestagdo de contas encaminhada
pelo CBVI, decorrente da Parceria n. 001117, compet6ncia Outubro 12018.

Segue anexa a documentagdo para an6lise. Solicitamos, igualmente que sejam avaliadas

as Nfs referentes d aquisigdo de pegas e mdo de obra para servigos mecdnicos. Se possivel, seja

elaborado relat6rio para esse tipo de aquisigdo/servigo por servidor t6cnico na 6rea, visto que

n6o dispomos em nossa Secretaria, colaborador qualificado para essa an6lise.

Outrossim, ap6s verificagdo pr6via das Nfs, observou-se que diversas despesas foram
realizadas sem a apresentagfio de trOs orgamentos. Considerando que por reiteradas vezes a

gestdo da parceria fez constar essa exigdncia em seus relat6rios e que, atd o momento, o CBVI
n6o adequou-se a ela. Solicitamos reunido com juridico e gabinete para avaliar possibilidades

de superar esse obstaculo, visto que por um lado a CorporagSo tem atendido ao objeto proposto,

no entanto descumpre norma legal.

Aguardamos contato, desde j6 ficamos gratos.

Atenciosamente,

)n. A 
tW.19 de novembro de 2ol8'

\ /' hlYv;4| ''' '-(r'tu"
Prt".l" M"*'*

Gestora da Parceria



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utitidacte pf btica Municipat n. 2.869 de 15/01i2007

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

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fonei 5,1-3s4s-8505 - cNpJ: og.oo4.724tooo1-1s

PER|ODO DE 01/10/2018 A 31t10t20,18
RELATORIO DE MOVIMENTO DE CAIXA .

715499 715507

Ir\.O.r I
Presidente do Conselho de Administraqeo do CBVI

cestao 2017_2019
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CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto cte Utitidade ptbtica Municipat n" 2.869 de 15t01t2007

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

30/10/2018 AD 088630
30/10t201t AD 088632 JARF O9/20'18

IKKF 51 5ALAIII(-)Sl
E$ 200 461 R$ 518.5431t10t201 cc 088745 R$ 180,5: R$ 337.9Ss1/10t2018 R$ 22,84 R$ 360,B331t10t2rJ18 \c 088747

RESTIT R$ 69,5( R$ 291,33
R$ 69 5r R$ 360,83

R$ 360,83
----EELpoTtNEL- R$ 1,51 R$ 359,32

R$ 359,32

DIFERENqA
R$ o,oo
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.. GASSIO RONNAU RAMM,

President6 do Conselho de Administraceo do CRVr -;i r'
I

)nsetho de Administraqao do CBVI
Gestdri 2017-2O18

$**e



=Corpo de Bombeiros Voluntirios de lgrejinha 
=Decreto de Utilidade Pf blica Municipal ns 2.869 de !S|OL|ZOO7.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro -lgrejinha/RS
E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-850S - CNPJ Ne08.004.724/OOO[-75

REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE

CoLABORACAO Ne OL/IOL7 .

DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA. CBVI.

IGREJINHA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A andlise da documentagSo contdbil e dos atos de natureza financeira e econ6mica, sempre considerando as disposig6es
estatutdrias, foi realizada pelo Conselho Fiscal, formado pelos Sres.(as) RODRIGO RIZZON DA SILVA, BRUNO AURELIO HEIDRICH

e VITOR GRABRIEL DA SILVA

Da anSlise do material contdbil, verificou-se que os documentos em comento ndo apresentaram irregularidades, estando o
Livro Raz5o, Livro didrio, Balango e Demonstragdes em conformidade com as normas contdbeis.

CONCLUSAO

Ndo verificando nenhuma penddncia ou irregularidade, este Conselho Fiscal aprova sem ressalvas as contas CBVI, do m6s

n \ "t ll
Lj 'r "*9 A,' .,Ir') H 

"ro'".'6^-r' BRUNO AURELIO HEIDRICH

Presidente do Conselho de AdministragSo do CBVI

GestSo 2017/2018

de outubro de 2018.

DRIGO RIZZON DA SILVA

DA SILVA

bro de 2018

CASSIO RONNAI.,I RAMM


