
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagflo da Parceria

Termo de Parcerit n' 0ll20l7
MOs de refer6ncia: dezembro

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragdo tem por objeto estabelecer as condigdes para a execugdo de atividade na 6rea
da safde, com a finalidade de atuagdo como Bombeiros, com prevengdo, protegao e atengdo d Comunidade do
Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urg€ncia, prevengSo e extingdo de incdndios, buscas e
salvamentos, fiscalizagio, vistorias e pericias, atendimento prd-hospitalar, protegdo ambiental e apoio nos
sistemas de defesa civil.

Descrigflo das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especifi cagdo atividades Observag6es

0l

Ag6es realizadas
conforme Plano
de Trabalho

Prevencio e extincdo de incOndios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido
Fiscalizacio. vistorias e pericias X

Atendimento pr6-hospitalar, incluindo servipos de ambuldncia Atendido
Protecdo Ambiental Atendido
Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa
Civil

x

Coordenagdo e treinamento de corporaQdes similares X

Divulgapdo das atividades comunit6rias e voluntariado Atendido

Anflise do cumprimento do objeto:

A Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das atividades
desenvolvidas pela corporagdo referentes ao mds de dezembro de 2017. 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 solicitagOes realizadas pela comunidade. Tem cumprido com seu objetivo social por meio do
atendimento ds ocomCncias registradas: remogdo de pacientes, primeiros socorros, preveng6o e extingao de
inc6ndios, protegdo ambiental. Findo o primeiro ano desta parceria, registra-se que a atuagdo da OSC obteve
impacto social positivo e tal resultado 6 observado por meio do acompanhamento da interagao entre o CBVI e a
comunidade, por meio de uma rede social. A p6gina do CBVI 6 seguida por cerca de 20.000 (vinte mil pessoas).
Ao analisar o relat6rio de atividades referente ao m6s de dezembro, pode-se observar a agilidade no
atendimentos is ocorr6ncias.OG) solicitante(s) aguardam em m6dia 4'12" (quatro minutos e doze segundos)
para receber o atendimento. No m€s de dezembro foram atendidas 193 (cento e noventa e tr€s) ocon€ncias.
Assim h6 comprovagSo que a entidade parceira tem atendido ds metas de forma satisfat6ria atd o momento. Foi
apresentada a relagdo contendo os hor6rios e as refeig6es oferecidas no mds aos integrantes. Por meio de amostra
aleatbria, foi realizada a conferdncia do documento. Foram verificadas as refeig6es servidas referentes aos
voluntririos identificados pelos c6digos20-129,20-091,20-120,20-062,20-107. Foram oferecidas uma mddia de
12,5 refeig6es por dia. Foram encontradas algumas inconsistdncias durante a conferdncia, que ser6o apresentadas
no item destinado ds observagdes. Os valores repassados pelo municipio est6o sendo despendidos de acordo com
o que estii proposto no plano de trabalho.
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Valores transferidos pela administraqfl o priblica:

Observagdes:

Observa-se que, no livro da escala de horas volunt6rias, h6 registro de hor6rios divergentes do apresentado na
planilha de controle de refeigdes. Aldm disso, no registro de horiirios de alguns voluntiirios n6o consta a
assinatura de do respectivo efetivo respons5vel. Diante disso, recomendamos que esses quesitos sejam
aiustados.

Apontamentos e Recomendagdes

Considerando a andlise da documentagdo comprobat6ria apresentada, bem como o Parecer Tdcnico
Financeiro exarado em 30 de janeiro de 20 I 8, requeremos seja providenciado:

a) A restituigdo dos valores apontados no relat6rio referente d compet6ncia Novembro/2017, no valor total de
R$ 163,84 (cento e sessenta e trds reais e oitenta e quatro centavos);
b) Seja observado e entregue na pr6xima prestagdo de contas, os documentos que trata o parecer financeiro
que segue anexo.

Recomendagdes:
Vimos novamente recomendar que o CBVI realize um acompanhamento mais detalhado da gestdo dos
recursos, visto que ainda resta a apresentagdo de orgamentos para diversas despesas com valor superior a

RS250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme previsto em norna.

De forma geral, o primeiro ano desta Parceria, resultou positiva no que diz respeito ao cumprimento das

metas propostas. Os servigos prestados pelo CBVI se mostram essenciais e relevantes a toda comunidade

igrejinhense e da regido do Vale do Paranhana. Outrossim, cumpre registrar que h5 alguns quesitos de cunho

administrativo que ainda merecem atengdo a fim de manter o bom e regular andamento dos trabalhos, obedecidas as

normas legais.
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P6mela Mosena
Gestora da Parceria

Data da
transfer0ncia

Yalor transferido Observagdes

06t12t20t7 RS 34.268.73
Solicitou-se parecer t6cnico da Secretaria de Finangas
referentes d an6lise de relat6rio de execugdo financeira e

demonstrativo de execugSo da receita e despesa. Parecer
recebido em 30 dejaneiro de 2018, que segue anexo.
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Somiss$* cle Monitoramento e Avaliag6o

Hourologagso do l{.c*atdrrio Tfcnico de Manitoramento * Av*liaqflo

T*rmc de Parceria 001/2017
Dezernlrro

,\ Coniss$o rle h.{onit*rlmento e Avaliagdc cleclara que realizou a verillcagiio clas

ilrfurrnaefrEs const;rntes no r*latdrio tccnirn cle mcinitorantento e avaliagdo elaboraclo pelo Gestor

iia l'arceria, beni cornrl relirtdri* tecnico ernitido pela Secretaria de F'inangas, por nteio de
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ft*ssiilvfts: f'onionne Firrec*r Tdcnico Financeiro e Parecer cle OestSo da Parceria.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITIJRA MLINICIPAL DE IGREJNHA

PARECER FINANCEIRO 01/2018

Data: 30 de janeiro de 2018
Requerente: ComissSo de Monitoramento e Avaliagdo

(ft 1t1)

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

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

de novembro do Termo de ColaboragSo AA1|2O17 firmado com a Associagdo 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 considerag6es:

1) NEo localizado no extrato bancdrio o langamento do cheque No 000219,

referente a nota fiscal 2427 da empresa Gema Friedrich Krynski;

2) Na folha de pagamento, faltou a comprovagSo do pagamento de pensdo

alimentlcia do servidor lcaro Daniel Pinto Lanfermann;

3) Quanto ao parcelamento da reclamat6ria trabalhista, sugiro que seja

identificada o n0mero da parcela em cada pagamento, facilitando o controle,

ex.: 01 112,02112,03112, elc..

lgrejinha, 30 de janeiro de 2018.

Av. Pres. Castelo Branco,22B. Fone: 51 549.8600. Fax: 51 5451958, Cx. Postal: 131.

CEP: 95650-000. lgrejinha/RS

Jos6'Flesch
Secretdrio de Finangas



Gorpo de Bombeiros Volunt6rios de lgreiinha
Decreto de Utilidade Priblica Municipal no 2.869

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro - lgreiinha/RS

E-mair:bombeirosigrejinha@tca.com.br - FOne: 3545-8505 - cNpr N" 08.004.72410001-15

Oficio 0112018 20" CBV Igrejinha

Igrejinha t0 de Janeiro de 2018

Sra. Pamela Mosena
Gestora da Parceria

Em obedidncia is instrugdes do Manual para Prestag5o de Contas emitido pela Prefeitura Municipal de

Igrejinha, encaminhamos a Vossa Senhoria para a apreciagio a Prestagdo de Contas do Termo de Parceria

ne 001./201.7, aditado em 3 L de Dezembro de 2017 , referente it l7a(doze) parcela repassada e esta

organizagio em06/17/2017, a qual estS acompanhada do seguinte documento.

- PrestaEdo de contas referente ao m6s de Dezembro2017

- Prestagio de contas referente ao deposito efetuado no m6s de Novembro [aditivo 01-)

- Extratos banc6rios da conta e aplicag6es referente ao m6s de Dezembro 2017

-Demais documento e offcios

Atenciosamente

.*Pffi
Vidas dedicudas a salvar vidas



CORPO OE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TGREJINHA
Decreto de utilldade pribftca Municipal no 2.869 de 15to,lt2oo7

Rua Mat. Arthur da Costa 6 Silva, 243 - Centro - lgrejinha

E'maif: bombelroslgreJlnha@tca.com.br- Fone: s1-3045-g505 -cNpJ: o8.oo4.zztuoool-15

RELAToRfO DE MOVTiTENTO DE CA|XA - PERIODO DE O1/12l20.r7 a31t12t2017
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Corpo de Bombeiros Voluntdrios de lgrejinha
Decreto de utilidade priblica Municipal ne 2.869 de tSlot/2007.

Rua Mar. Arthur da costa e sirva, 243 - centro -rgrejinha/RS
E-maif : bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 _ CNpJ Ne08.004.7 ZAlOOOt-ts

REFERENTE A ENESTECAO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE
CoLABORACAO Ne OV2O17,

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

, i^- ^r-- i- -- .!A andlise da documentacio contdbil e-fos,atosde yturgzajinalce.ila_e econ6mica, sempre considerando as disposig6esestatutdrias' roi rearizaaa peto conserho F;;;t:::**;:h#:ltiffi;;1#6ilX!;'""i'l1i-;ouiiiis rl',iii.,
,l

Da anSlise do material contdbil, verificou-se:quie.gs docurnenlos em comento nEo apresentaram irregularidades, estando oLivro Raz5o, Livro didrio, Bllanqb 
" 

o"tr"rto96es,gm conformidade com as normas contdbeis.

Nao verificando nenhuma penddncia ou irregularid.d",;;;;;;rltno rir..taprova sem ressalvas as contas cBVr, do m6s
dedezembro deZOtT. , '

r ,1-' ^ I 1,./
RODRIGO RIZZON DA SILVA

Conselho de Administragdo do CBVI
GestHo 2O77/2OL8


