
w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE SAUDE

Relat6rio Tdcnico de Monitoramento e Avaliaciio da Parceria

Termo de Parcerian" 0ll20l7
MOs de refer6ncia: novembro

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragdo tem por objeto estabelecer as condig6es para a execug5o de atividade na iirea
da satide, com a finalidade de atuagdo como Bombeiros, com prevengdo, protegdo e atengdo d Comunidade do
Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urg€ncia, prevengdo e extingSo de incdndios, buscas e

salvamentos, fiscalizagdo, vistorias e pericias, atendimento prd-hospitalar, protegdo ambiental e apoio nos
sistemas de defesa civil.

Descrigiio das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especificagflo atividades ObservagOes

0l

AqSes realizadas
conforme Plano
de Trabalho

PrevenQdo e extincdo de incdndios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido
Fiscalizacdo. vistorias e oericias X

Atendimento prd-hospitalar, incluindo servicos de ambuldncia Atendido
Protecdo Ambiental Atendido
Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa
Civil

Atendido

CoordenaQ5o e treinamento de comoracdes similares x
Divulgacdo das atividades comunitiirias e voluntariado Atendido

Anilise do cumprimento do objeto:

A Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das atividades
desenvolvidas pela corporag6o referentes ao mds de novembro de 2017. Analisando os relat6rios
apresentados, percebe-se que as aq6es realizadas pelo CBVI estao de acordo com o objeto desta parceria. A
corporagdo tem atendido ds solicitag6es realizadas pela comunidade. Tem cumprido com seu objetivo social
por meio do atendimento ds ocon€ncias registradas: remogdo de pacientes, primeiros soco(ros, prevengdo e
extingSo de inc6ndios. A entidade parceira tem atendido irs metas de forma satisfat6ria at6 o momento. Foi
apresentada a relagdo contendo os horiirios e as refeig6es oferecidas no m6s aos integrantes. Por meio de
amostra aleatoria, foi realizada a conferdncia do documento. Foram verificadas as refeig6es servidas
referentes aos voluntiirios identificados pelos c6digos 20-112,20-114,20-079 e 20132. Foram oferecidas
uma mddia de 13,1 refeigdes por dia. Ndo foram encontradas inconsistdncias durante a conferdncia. No
entanto, cumpre observar que na planilha de registro das refeiqdes ndo constou o hor6rio das atividades do
voluntiirio 20'112, referente ao dia 30 de novembro. Os valores repassados pelo municipio estio sendo
despendidos de acordo com o que estii proposto no plano de trabalho.
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Valores transferidos pela administragiio priblica:

Data da
transferOncia

Valor transferido Observag6es

06lrv20t7 Rs 34.268.73

Solicitou-se parecer tdcnico da Secretaria de Finangas
referentes d an6lise de relat6rio de execugdo financeira e

demonstrativo de execugdo da receita e despesa. Parecer
recebido em 15 de dezembro, que segue anexo.

Observaq6es:

a) Conforme mencionado no item 6 do Parecer Tdcnico financeiro, o documento do servigo de Guincho
Montenegro a Igrejinha n6o consta na prestagdo de contas.
b) Ap6s aniilise dos documentos e parecer tdcnico exarado pela Secretaria de Finangas, hii apontamentos e

recomendagdes necessdrias a manutengdo da Parceria. Segue abaixo o rol dos quesitos apontados.
c) Na oportunidade questiona-se a aprestagdo de pagamentos d empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais:
uma com vencimento em 08/ll e outra com vencimento24lll, ambas com valores distintos. Considerando
que n6o foi apresentada nota explicativa, solicita-se esclarecimento.

Apontamentos e Recomendagdes

Considerando a aniilise da documentagdo comprobat6ria apresentada, bem como o Parecer Tdcnico
Financeiro exarado em l5 de dezembro, requeremos seja providenciado ainda no neste m6s de dezembro:
a) A restituigdo do valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) referente atarifa de adiantamento decorrente de

saldo devedor;
b) A remessa de NF ou restituigao do valor de R$ 44,75 (quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos),
referente a Documento Fiscal com valor divergente ao boleto banc6rio e cheque para pagamento de Marlos
Com6rcio de Lubrificantes ;

c) A restituigdo no valor de R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos), referente a encargos decorrentes
do pagamento em atraso de fatura de servigos de telefonia Oi S. A.
d) A restituigio no valor de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos), referente a encargos decorrentes do
pagamento em em atraso de fatura de servigos de telefonia, Telefonia Brasil S.A.
e) A restituigdo no valor de R$ 44,00 (quarenta e quafio reais), referente ao servigo prestado pela empresa
Agil transporte, o qual n6o apresenta documento fiscal e a justificativa que demande a despesa.

Recomendaq6es:
Recomenda-se fortemente que o CBVI realize um acompanhamento mais detalhado da gestSo dos recursos,
conformej6 posto em outros pareceres no decorrer do ano, visto que foi observado o pagamento em atraso de
despesas que s6o fixas (servigos de telefonia). Al6m disso, para que evite-se que a conta fique com saldo
negativo, conforme observado no Parecer Tdcnico Financeiro.

---Y

Igrejinha, 18 de dezembro de 2017.

JAirrr/a nqil,o'r-
Pdmela Mosena

Gestora da Parceria

-8u,
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NSTAIX} DO RTO GRANI}E IX} SUI,
NI I]I{IC iPI O I}E IGRF]JINHA
SECRETARIA I}E SAUDE

Comissf;o de Monitoramento e Avaliagfro

Homologag5o do Relatdrio Tdcnico de Monitoramento e Avaliaqfro

Tenno de Parceria A01l?0I7
Novernt")ro

A Comissfio cle Monitoranrento e ,&aliagdc declara que realizou a verilicaqdo das

inforrnaq:0es constantes no relat6rio tecnico clo monitoranrento e avaliaQdo elaboraclo pelo {iestcr

da Parceria, bsm como relat6rio tecnico en:itido pela Seuetaria de Finangas, por nreio de

procedimentos de fiscalizaqfio e ( ) homologa (X ) homologa com ressalvas ( ) n$o honrologa o

ref'erido relat6rio.

Ressalvas: C'onfonne Parecer Tdcnico Financeiro e Parecer cle Oestflo da Parceria.

observar os apontamentos e recomendagdes realizaclos.

Igrejinh;r" l8 de dezembru de 2017 .

Membros da Comiss5o de.AvaliaqQo e Aconrpanhamento:

IA
L/ W"","*'

Alex Santos I'rerrari

Assi stente Aclm in i strativo

Aria Karina Rabinson
A ssi stente Administratir,o

l,uciana Franco
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MLINICIPAL DE IGREJNHA

PAREGER FINANCEIRO 15/2017

Data: 15 de dezembro de 2017
Requerente: Comissio de Monitoramento e Avaliag6o

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

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

de novembro do Termo de ColaboragSo 00112017 firmado com a AssociagSo Corpo de

Bombeiros Voluntdrios de lgrejinha.

- Verifiquei que todas as despesas foram realizadas dentro da vig6ncia do

presente termo de colaboragSo;

- Quanto aos documentos apresentados, trago as seguintes consideraE6es:

1) Contas telefonicas pagas apos o vencimento, o que gera multa e juros;

2) Ocorreu um saque no dia 1311112017 no valor de R$ 2.526,40, embora tenha

sido restitu(do dentro do m6s no dia 2011112017, em fungSo deste saque a

conta ficou com saldo devedor o que gerou tarifa de adiantamento a

depositante no valor de R$ 55,00 (este valor deve ser reembolsado para a

conta do conv6nio).

3) Houve emissSo de cheque no valor de R$ 15.008,48, valor superior ao

recomendado pelo Sistema de Pagamento Brasileiro, que gera tarifa para

cheques que transitam pela compensagSo com valor igual ou superior a R$

5.000,00, recomenda-se que nesta situagSo o pagamento ocorra por

transferOncia eletrOnica.

4) No pagamento para Marlos Com6rcio de Lubrificantes, o valor do boleto 6

superior ao valor do documento fiscal em R$ 44,75, deve ser providenciado o

documento fiscal desta diferenqa, ou glosado e restituldo o valor d conta do

convOnio.

Av. Pres. Castelo Branco,228. Fone: 51 549.8600. Fax: 51 5451958. Cx. Postal: 131.

CEP: 95650-000. lgrejinha/RS

(fi 1t2)



5) No pagamento a Agil Transporie de Carg;as, ndo corrla cjocumento fiscal qur,:

justifique o pagamento, este valor deve ser glosacjcl cla prestaqSo de contas e

restituido A conta do conv6nio.

6) O documento relativo a serviEo de guincho de Montsperlt"o a lgrejinha, niio estii

no relatorio de prestaqSo de contas.

lgrejinha, 15 cie dezembro de 20'17.

I

Castelo Branco, 228. Fone:51 549.8600. Fax: 51

CEP: 95650-000. lgrejinha/RS

Vitor.Jfse Flesch
Secretdiib de Financas

Av. Pres 5451958" Cx. Postai: 131



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade Priblica Munlcipal no 2.869 de l't}lIZOOT

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

E-marr: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 013545a505 - cNpJ: 08.004.724looo1-15
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Corpo de Bombeiros Volunt6rios de lgrejinha
Decreto de Utilidade priblica Municipat ne 2.8G9 de tslo1,l2oo7.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 _ Centro _tgrejinha/RS
E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 - CNpJ N9O8.OO,4.7z4lOOOLfts

REFERENTE A ENTSTECAO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE
CoLABORACAO Ne OL/zOL7 .

DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ]GREJINHA - CBVI.
IGREJINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

-1t::'!t" 
da.documentagSo contiibil e dos atos de natureza financeira e econ6mica, sempre considerando as disposic6es

estatut6rias, foi realizada pelo conselho Fiscal, rormaggpeJos sres.(as) RoDRtGo RlzzoN DA stLVA, gRUntJAURiiio tllo-*'at
e VITOR GRABRIEL DA sILVAs r.. f vrl vrrnut\tLL r,rA JILvA

Da andlise do material_contdbil, verificou-se que os documentos em comento n5o apresentaram irregularidades, estando o
Livro Raz5o, Livro didrio, Balango e Demonstrag6esem conformidao" iorlr n;r;;;*6;;:"" 

uJrq"sv I

CONCLUSAO
N5o verificando nenhuma pend6ncia ou irregularidade, este conselho Fiscal aprova sem ressalvas as contas CBVI, do m6s

de novembro de2OL7.

SILVA



ESTAOO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA
SECRETARTA DE SAUDE

MEMORANDO INTERNO NOOl 212017

Oir Co-i=*ao oe rvronilor"r"nto envariaiao
PARA: Finangas
ASSUNTO: Parecer t6cnico

A comissSo de Monitoramento e AvaliagSo vem por meio deste, solicitar
parecer t6cnico referente an6lise de relat6rio de execugSo financeira, demonstrativo de
execugSo de receita e despesa, bem como do extrato banc6rio relativo a prestagio de contasdo m€s de NOVEMBROI2OIT do Termo de ColaboragSo no 001/2017 firmado com a
Associagdo Corpo de Bombeiros Voluntdrios de lgrejinha.

Segue anexa a documentagio para an6lise e apreciag6o.

fgrejinha, 14 de dezembro 2017.

,-'fur".t, Ilv>t-
Pamela Mosena

Gestora da parceria


