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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
uuNtcipro DE TcREJTNHA

SECRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagflo da Parceria

Termo de Parceria n" 0ll20l7
M0s de refer6ncia: OUTUBRO 2020

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragdo tem por objeto estabelecer as condigdes pafa a execugao de atividade
na Srea da saride, com a finalidade de atuagdo como Bombeiros, com prevengdo, protegdo e atengdo it
Comunidade do Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urgdncia, prevengdo e extingdo
de inc€ndios, buscas e salvamentos, fiscalizagio, vistorias e pericias, atendimento pr6-hospitalar,
protegdo ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descrigiio das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especificagdo atividades Observagdes

01

Ag6es
realizadas
conforme
Plano de
Trabalho

Prevengdo e extingio de incdndios Atendido

Buscas e salvamentos Atendido

Fiscalizagdo, vistorias e pericias X

Atendimento pr6-hospitalar, incluindo servigos de
ambulAncia

Atendido

Protegdo Ambiental Atendido

Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de
Defesa Civil

Atendido

Coordenagdo e treinamento de corporag6es similares Atendido

Divulgagdo das atividades comunitarias e voluntariado Atendido

Andlise do cumprimento do objeto:

A Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das
atividades desenvolvidas pela corporaglo referentes ao m6s de outubro de 2020. Analisando os
relat6rios apresentados, percebe-se que as ag6es realizadas pelo CBVI est6o de acordo com o objeto
desta parceria. A corporagdo tem atendido ds solicitag6es realizadas pela comunidade. Tem cumpiido
com seu objetivo social por meio do atendimento ds ocorrOncias registradaso conforme atividades acima
elencadas. A entidade parceira tem atendido ds metas de forma satisfat6ria atd o momento. Foi
apresentada a relagdo contendo os horarios e as refeigdes oferecidas no mds aos integrantes, por meio
de amostra aleatofia, ndo apresentando inconsist6ncias. Foram oferecidas uma m6dia de 17,93 refeigoes
diririas. Nesse m6s de outubro foram realizados 218 atendimentos. A comunidade aguardou, em m6dia,
5 (cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 14 foram feitos no
interior do municipio, e 01 na cidade de TrOs Coroas. Os atendimentos intermunicipais comprovam o
apoio aos demais sistemas de defesa civil.
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Valores transferidos pela administragf,o pfblica:

Igrejinha, 13 de janeiro de202l.

manda Karina Becker
Gestora da Parceria

Data da
transfer6ncia

Valor transferido Observagdes

06tr012020 RS 36.98s.73

Solicitou-se parecer t6cnico da Secretaria de Finangas

referentes d an6lise de relat6rio de execuglo financeira e

demonstrativo de execugdo da receita e despesa. Parecer

recebido em l2l0ll202l, que segue anexo.

Observagdes:

Quanto ao parecer T6cnico Financeiro entregue, verificou-se que as despesas foram realizadas

dentro do periodo da vig€ncia do termo de colaboragio, estando os mesmos de acordo com a

parceria firmada.

Verifico apenas que a conta referente ao telefone celular da corporagdo, da operadora Vivo, com

vencimento em2811012020, no valor de R$ 466,84 ndo consta no relat6rio de hist6rico e extrato

banciirio recebidos, em que pese haver uma c6pia da referida anexada ao relat6rio. Assim, solicitei

esclarecimentos acerca de referida conta, para anexal ao pr6ximo relat6rio.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Comiss5o de Monitoramento e Avalia

Homologagflo do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e AvaliagSo

Termo de Parceria 00112017

OUTUBRO 2O2O

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

informagGes constantes no relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliaqdo elaborado pelo Gestor

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

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

Igrejinha, 13 de janeirc de202l.

Membros da Comissdo de Avaliagdo e Acompanhamento:

Anderlei Jordano Kunst
Assistente de Secretana

Linden

ernando Bernhardt
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MI.INICIPIO DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO OUTUBRO. 2O2O

REQUERENTE: Comissdo de Monitoramento e Avaliag5o Parceria 0112017

Quanto ao pedido de an6lise do relat6rio de execugEo financeira e do demonstrativo de

execuq6o de receita e despesa, relativa d prestagdo de contas do mOs de Outubro de 2020 do

termo de Colaboragdo 00112017, firmado junto a Associag6o Corpo de Bombeiros Volunt6rios

de Igrejinha:

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

termo de colaboragdo;
,/ Todos o s documentos apresentados"estdo de com o Termo de ColaboragSo;

jinha/Rs, 04 de dezembro de2020.

orlle

"Igrejinha, cidaile da solid,ariedade e do uoluntariado"
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