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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DB IGRBJINHA

SECRBTARIA DE SAUDB

Relatririo Tdcnico de Monitoramento e Avaliagflo da Parceria

Termo de Parcerit n" AU20l7
MGs de referOncia: OUTUBRO 2019

Descrig6o das Atividades e Metas estabelecidas:

Rua da Independ0ncia,5T2 - cenffo - Igrejinha/RS - Telefone (51) 3549-s600
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Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragio tem por objeto estabelecer as condigdes para a execugdo de atividade
na 6rea da sairde, com a finalidade de atuagdo como Bombeiros, com prevengdo, protegdo e atengdo d
Comunidade do Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urgdncia, prevengio e exting6o
de inc€ndios, buscas e salvamentos, fiscalizagflo, vistorias e pericias, atendimento prd-hospitalar,
protegdo ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil,

Meta Etapa/Fase Especifi cag6o atividades Observagdes

0r

Ag6es

realizadas
conforme
Plano de
Trabalho

Prevengdo e extinqdo de inc€ndios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido
Fiscalizagdo, vistorias e pericias X
Atendimento prd-hospitalar, incluindo servigos de
ambuldncia

Atendido

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

Atendido

Coordenagdo e treinamento de corporaqdes similares Atendido
Divulgaqdo das atividades comuniti{rias e voluntariado Atendido

Anilise do cumprimento do objeto:

A Associagdo Corpo de Bombeiros Voluntririos de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das
atividades desenvolvidas pela corporagdo referentes ao m€s de outubro de 2019. Analisando os
relat6rios apresentados, percebe-se que as ag6es realizadas pelo CBVI estdo de acordo com o objeto
desta parceria. A corporagdo tem atendido ds solicitagdes realizadas pela comunidade. Tem cumpiido
com seu objetivo social por meio do atendimento ds ocorrdncias registradas, conforme atividades acima
elencadas. A entidade parceira tem atendido ds metas de forma satisfat6ria at6 o momento. Foi
apresentada a relagdo contendo os hor6rios e as refeigdes oferecidas no m6s aos integrantes, por meio
de amostra aleat6ria, n6o apresentando inconsist€ncias. Foram oferecidas uma m6dia de 23,l}iefei96es
di6rias. Nesse mds de outubro foram realizados 196 atendimentos. A comunidade aguardou, 
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5 (cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, l0 foram feitos no
interior do municipio, assim como I atendimento foi realizado Intermunicipalmente, confirmando a
parceria entre outras cidades da regi6o. Foram apresentados documentos comprobat6rios de
demonstragio de aprego aos voluntiirios por parte da comunidade e empres6rios, inclusive com doagoes
de alimentos e utensilios para CBV (documentagdo em anexo). H6 registro fotogr6fico de alguns
atendimentos realizados no municipio, bem como de aq6es preventivas e de preservagdo ambiental
realizadas ao lonqo do m€s.



Valores transferidos pela administragio prriblica:

Observaqdes:

Quanto ao parecer Tdcnico Financeiro entregue, verificou-se que as despesas foram realizadas
dentro do periodo da vigdncia do termo de colaboragdo, estando os mesmos de acordo com a
parceria firmada.

Igreji l0 de fevereiro de 2020

Gestora da Parceria
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Data da
transfer6ncia

Valor transferido ObservagOes

03t10t2019 R$ 36.066,05

Solicitou-se parecer t6cnico da Secretaria de Finangas
referentes d an6lise de relat6rio de execugdo financeira e
demonstrativo de execugdo da receita e despesa. Parecer
recebido em07/02/2020, que segue anexo.

Rua da Independdncia, 512 - centro - Igrejinha/RS - Telefone (5 r) 3549-8600



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Comissio de Monitoramento e Avaliac5o

Homologaqio do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliaqflo

Termo de Parceria jAlnW7
OUTUBRO 2019

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

informagdes constantes no relat6rio tdcnico de monitoramento e avaliagdo elaborado pelo Gestor

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

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

Igrejinha, 10 de fevereiro de 2020.

Membros da Comissdo de Avaliagio e Acompanhamento:
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Fernando Bernhardt de OlivHra--
Assistente Administrativo

Rua da Independ€ncia, 512 - Centro - Igrejinha/RS - Telefone (5 1) 3549-8600



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MI.INICIPIO DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO OUTUBRO .2019

REQUERENTE: Comissdo de Monitoramento e Avaliagdo Parceria 0112017

euanto ao pedido de an6lise do relat6rio de execugdo financeira e do demonstrativo de

execugAo de receita e despesa, relativa d prestagdo de contas do m6s de Outubro de 2019 do

termo de Colaborag6 o OOltZOtl, firmado junto a Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios

de lgrejinha:

,/ Verifiquei que todas despesas foram vig6ncia do presente

termo de colaboragSo;
,/ Todos os documentos de Colaboragdo;

fintralRs, 23 de dezembro de2019.

o'Igreiinha, cid'ad'e d'a soliilarieilaile e d'o uoluntariailo"

Av. pres. castelo Branco,22g. Fone: 5l-3549-8600. Fax: 5l-3545-1958. cx. Postal: 131' cEP:95650-000' Igtejinha/RS

est6o de aco

Secret6rio de Finangas



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

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

E-mal:bombeirosigrejinha@tca.com,br - FOng: 3545-8505 - cNp.l N" 08.004.72410001-15

Oficio 62l2At9 20" CBV Igrejinha

Igrejinha 08 de novembro de2019

Aos

Gestores da Parceria

Em cumprimento )s instrugdes do Manual para PrestagAo de Contas emitido pela Prefeitura Municipal
de lgrejinha, encaminhamos a Vossa Senhoria para a apreciagflo a Prestagdo de Contas do Termo de

Parceria ne 00112017, aditado em27 de Dezembro de 2018, referente i 1ga (ddcima) parcela repassada e

esta organizagio em 03/L0/20L9, a qual est6 acompanhada do seguinte documento.

- PrestaEio de contas referente ao mds de outubro 201.9

- Extratos bancdrios da conta e aplicagdes referente ao m6s de outubro 20L9.

-Demais documento e oficios

Atencioryrte

Vidas dedicadas a salvar vidas



AssociagSo Corpo de Bombeiros Voluntdrios de lgreiinha
Decreto de Utilidade Priblica Municipal ne 2.869 de tslOLl2OO7.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro -lgreiinha/RS
E-maif : bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 - CNPJ NeO8.0O4.724lOOOL-ts

REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE

CoLABORACAO Ne OL/2OL7.
DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA - CBVI.

IGREJINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

N5o verificando nenhuma pend6ncia ou

midade com as normas contdbeis.

aprova sem ressalvas aS contas CBVI, do mds

Livro Raz5o, Livro diSrio
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do Conselho de Administragdo do CBVI
GestSo 2O71/2O2O



RELAToRIO DE MOVIMENTO DE CAIXA - PER1ODO DE O1I1OI2O19 A31I1OI2O19

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade Pfblica Municipal no 2.869 de 15t01t2OO7

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

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 5l-3545€505 - CNPJ: 08.004.724!0001-ts

Tesoureiro
Gesulo 2019-2020

CPF: 389.486.720-53
cRc/Rs 094233
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