
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNTCiPIO DE IGREJINHA

SBCRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliacio da Parceria

Termo de Parceria n" 0ll20l7
MOs de refer6ncia: FEVEREIRO/20f8

Andlise do cum rimento do ob

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragfio tem por objeto estabelecer as condig6es para a execugdo de atividade na 6rea
da safide, com a finalidade de atuagao como Bombeiros, com prevengdo, protegdo e atengdo d Comunidade do
Municipro, incluindo servigo de atendimento mdvel de urgdncia, preveng6o e extingdo de inc€ndios, buscas e
salvamentos, fiscalizagdo, vistorias e pericias, atendimento prd-hospitalar, protegdo ambiental e apoio nos
sistemas de defesa civil.

Descrigfro das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Espec i fi caqdo atividades Observag6es

0l

AEOes realizadas
conforme Plano

de Trabalho

!ryyqnC3o e extinqdo de incdndios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido
Fiscalizag6o, vistorias e pericias X

Atendimenfo pre-hospitalar, incluindo serviQos de ambuldncia Atendido
Protggio Ambiental Atendido
Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa
Civil

X

CoordenaQ6o e treinamento de corporaq6es similares X

Divulgaqdo das atividades comunitiirias e voluntariado Atendido

A Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios de lgrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das atividades
desenvolvidas pela corporagdo referentes ao nrds de fevereiro de 2018. Analisando os relatdrios apresentados,
percebe-se que as ag6es realizadas pelo CBVI est6o de acordo com o objeto desta parceria. A corporagdo tem
atendido ds solicitagdes realizadas pela'comunidade. Tem cumprido co* reu objetivo social p'r meio do
atendimento ds ocorrdncias registradas: remogdo de pacientes, primeiros rororror, prevenqdo e extingdo de
incdndios, protegdo ambiental e treinamento de corporagdes similires. Nesse m6s foram atendidas 137 (cento e
trinta e sete ocorr6ncias). Os solicitantes aguardaram em mddia 4'42" (quatro minutos e quarenta e dois
segundos) para receber o atendimento pelo CBVI. Foi apresentadaarelagdo contendo os hordrioi e as refeiq6es
oferecidas no mds aos integrantes. Por meio de amostra aleat6ria feita por conveni6ncia, foi realizacla a
confer€ncia do documento, Foram verificadas as refeigdes servidas referentes aos volunt6rios identificados pelos
c6digos 20-035,20'135,20'087,20-116,20-100. Foram oferecidas uma mddia de 12,9 refeigoes por dia, sendo
encontrada como mediana o n[mero de l3 refeigdes diiirias. Novamente foram observadas algumas
inconsist0ncias durante a confer6ncia, no que refere ao preenchimento do livro de registro de hordrios dos
volunt6rios' Reiteramos seja observado o preenchimento das informagdes solicitadas 

-no livro. Os valores
repassados pelo municipio est6o sendo despendidos de acordo com o que estA proposto no plano de trabalho.

Rua da Independ0ncia, 5,12 - Centro - IgrejinhalRs - Telefone (51) 3 j49-g600



Valores transferidos pela administragio priblica:

Igrejinha, 03 de abril de 2018.

Pdmela Mosena
Gestora da Parceria

Pfinffiorena

,o*#-Poiii,o'

Data da
transferOncia

Valor transferido Observagdes

06/02120r8 R$ 34.678,89
Solicitou-se parecer t6cnico da Secretaria de Finangas
referentes d aniilise de relat6rio de execugtro financeira e

demonstrativo de execugEo da receita e despesa. parecer

recebido em l6 de margo de 2018, que segue anexo.

ObservagOes:

a) Reiteramos que o livro da escala de horas voluntiirias seja preenchido observadas as informagoes nele
solicitadas.
b) As dtividas apresentadas no relat6rio de janeiro, quanto ao periodo de fdrias de dois efetivos, foram
dirimidas mediante a apresentagdo de justificativa por escrito, a quat acompanha a prestagdo de contas desta
competdncia.
c) Foi verificado que todas as despesas foram pagas por meio de transferdnciabancdria,atendendo exig6ncia
legal.
d) Diante da informaqdo encaminhada, aguardamos a tramitagdo do pedido de ddbito em conta para as conras
telefdnicas,
e) Observamos que em l0 de margo houve um treinamento, considerando a informagdo realizadaquando da
apresentagdo do controle de refeig6es, Diante disso, solicita-se seja apresentado documento ou relat6rio
pormenorizado do evento para que possamos inclui-los no rol de metis cumpridas.
f) ndo foi localizada a farura referente a prestagdo de servigos da empresa Vivo S.A. que 6 apresentada
mensalmente. Os servigos foram suspensos?
g) observamos que foi realizado o ressarcimento de valores apontados em janeiro, Sendo que os valores
estdo_com valor maior que o calculado e o ajuste serd realizado na compet€ncia marqo, conforme informagdo
do CBVL

Apontamentos e Recomendaq6es

a) Observou-se que na apresentagdo de dois orgamentos para compra de g€neros alimentfcios, material de
limpeza e higiene hii uma questao que rierece uma aniilise juridica, Diante disso foi encaminhado pedido de
parecer ao setor jurfdico para dirimir a situagdo. o pedido foi protocolado sob o no 1934, na presente data.
T6o logo haja retorno, encaminharemos c6pia do parecer juridicb.

Rua da Independ€ncia, 512 * Cenrro * Igrejinha/RS - Telefone (51) 3549-g600



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de utilidade pribtica Municipat no 2.869 de 15to1l2oo7

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 2/+3 - Contro - lgrejinha

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 51-35rf5-9505 - cNpJ: 08.0O4,ZZ4fOOO't-15

RELATORIO DE MOVIMENTO DE CAIXA - PER|ODO DEO1IO2I2O18 A2S!0212018 PAGINA 01

CASSIO RONNAU RAMM
Presidente do Conselho de Admhistraqeo do CBVt

Gestao 2017-201E

R$ 142,10 GONT. DEBITOU (+I ;()N I. (;REDII OU (' SALDO

R$ 0.00 R30 RS 142-1

DIFERENCA



Corpo de Bombeiros Voluntdrios de lgrejinha
Decreto de Utilidade Pfblica Municipat ne 2.869 de tSlOtl2OOT.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro -lgrejinha/RS
E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone:3545-8505 - CNPJ N9O8.OO4.724lOOOt-ts

REFERENTE A enrsrngAo DE coNTAs DE ACORDO COM O TERMO DE

CoLABORACAO ws OU^OL7.
DO CORPO_?! BOMB!|ROS VOLUNTARTOS DE TGREJINHA - CBVI.

IGREJINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SULt\JnEJiltrlA, EJ I AL,U

A anSlise da documentagSo contiibil e dos atos de natureza financeira e econ6mica, sempre considerando as disposigdes
estatutdrias, roi realizada pelo consetho Fiscal, 

"rl,l$;#iilffilTlto,l#uo 
RtzzoN DA srLVA, snuNo nunirio nrionrcH

t,

Da andlise do material contdbil, verificou-se que os documentos em comento n5o apresentaram irregularidades, estando o
Livro Raz5o, Livro diSrio, Balango e Demonstrag6es em conformidade com as normas contdbeis.

CONCLUSAO
N5o verificando nenhuma penddncia ou irregularidade, este Cohselho Fiscalaprova sem ressalvas as contas CBVI, do m6s

de fevereiro de 2018.

RIGO N DA SILVA

RUNO AURELIO HE]DRICH

DA SILVA

lho de ministrag5o do CBVI



ESTA DO RIO GRANDE DO SUL
ICPIO DE IGREJINHA

ARIA DB SAUDE

to e AvaliaEdo declara que realizou a verificagdo das

nico de monitoramento e avaliagdo elaborado pelo Gestor

MU
SE

Com issdo Monitoramento e Avalia

Homologagfro do Rela rio T6cnico de Monitoramento e Avaliac6o

T o de Parceria 00112017
Fevereiro

A Comissdo de Moni

informag6es constantes no relatorio

da Parceria, bem como relat6rio t

procedimentos de fiscalizagdo e (x)

referido relatorio.

Membros da Comissdo de Av

ico emitido pela Secretaria de Finangas, por meio de

mologa ( ) homologa com ressalvas ( ) nao homologa o

grejinha, 03 de abril de 2019,

2 - Centro * IgLejinha/RS -Telefone (51) 3549-g600

l
iala{ e Acompanhamento:

I
I

Ana Karina Robinson
istente Administrativo

iana

Rua da Independdncia, 5



ESTADO DO RIO GR.\NDE DO SUL
PREFEITURA MIINICIPAL DE IGREJNHA

PARECER FINANCEIRO 06/201 8

Data: 16 de margo de 2018
Requerente: Comissio de Monitoramento e Avaliagio

$ rt1)

Quanto ao pedido de an6lise do relat6rio de execugao financeira e do
demonstrativo de execugSo de receita e despesa, relativa a prestagSo de contas do m6s
de fevereiro do Termo de ColaboragSo OO1I2O17 firmado com a Associagdo Corpo de
Bombeiros Voluntdrios de lgrejinha.

Verifiquei que todas as despesas foram realizadas dentro da vig6ncia do
presente termo de colaboragdo;

- Quanto aos documentos apresentados, trago as seguintes considerag6es:

1) Ndo localizei nenhuma discrepdncia entre os documentos apresentados, o
relatorio de movimentagdo do caixa e o extrato bancdrio.

lgrejinha, 16 de margo de 2018.

Av. Pres. Castelo Branco,228. Fone: 51 549.8600. Fax: 51 5451958. Cx. Postal: 131.
CEP: 95650-000. lgrejinha/RS

Secretdrio de Finangas



Gorpo de Bombeiros voruntdrrios de rgrejinha
Decreto de Utilidade priblica Municipal no 2.969

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

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fong: 3545-8505 - cnpr N" 08.004.7241000r-15

Oficio 0312018 20" CBV Igrejinha

Igrejinha 12 demaryo de 2018

Sra. Pamela Mosena
Gestora da Parceria

Em cumprimento )s instrug6es do Manual para Prestagdo de contas emitido pela prefeitura Municipal
de Igrejinha, encaminhamos a Vossa Senhoria para a apreciagdo a prestag6o de Contas do Termo de
Parceria ne 001/2077, aditado em 31 de Dezembro de 201,7. referente; i3uqaecima terceira) parcela
repassada e esta organizagAo em 07 /02/2078,a qual estd acompanhada do seguinte documento,

- PrestagAo de contas referente ao m6s de Fevereiro 20LB

- Extratos bancdrios da conta e aplicagdes referente ao mQs de Fevereiro 20 j.8.

-Esclarecimento referente relat6rios t6cnicos

-Demais documento e offcios

,/7 /,//'l

duLL1 B/cs lt
\i,t

)*__ /. /- ,/vLdt 4,G',{t' l1',t'44')4
,' Ana Kanina Robinson
' Ac*istenteAdministrativo

fi{atr,fcula rf 4,999

'l
I
I

Ant
Atenciosamente

Vidas dedicadus a salvar vidas



Gorpo de Bombeiros volunt6rios de lgreiinha
*,"""?Tl??,1""%THtil*T:xyrt:r#_-",,n,1!,,"n",*,

E-mairrbombeirosigrejinha@tca.co..rr- Follg: 3545-8505- cNpJ N" 08.004.72 4/0001-ts

lgrejinha-RS,05 de mar9o de 2018.

Pa ra:

comissSo de Monitoramento e Avariagdo de parcerias Municipais:

Prezados:

Em resposta ao Relat6rio T6cnico de MonitoragSo e AvaliagSo de parceira, referente ao Termo de
Parceria oot/20l7, parecer financeiro oz/2org ref . janeiro/2oL7:

1) Foi encaminhado o documento referente is f6rias de fcaro Daniel pinto Lanfermann devidamente
assinado.

A presenga de efetivos em escalas ocorre pelo fato de que quando em f6rias tambdm atuam como
voluntdrios ocupando neste caso a mesma fungdo efetiva em relagdo i guarnigio.

com relagSo i restituigdo de varores, as mesmas foram efetuadas em L5/02, Rs 55,00 e Rg 40,00 e o
restante de RS 24,99 em 26/02/201s jii acrescido das despesas bancdrias do m6s referente a tarifas
relacionadas com transferdncias bancdrias, sendo que inclusive foi depositado um valor a maior,
conforme consta na conciliagdo bancdria, valor a ser ajustado em margo.

2l

3)

Vidas dedicadas a salvar vidas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNIC|PIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE SAUDE

MEMORANDO INTERNO N"OO3/201 8

oe, c.itao Jr it;;;i, ooiiiori - cevl
PARA: Assessoria Juridica
ASSUNTO: Parecer t6cnico

A gestora, bem como a comissio de Monitoramento e Avaliagdo vem por meio deste,
::rl*1!:1.??1, l.J...ente ao procedlmento adotado n*; ; il ;;;;; gJne,ts a riimenticios,de limpeza e higiene, referente ao m6s de fevereiro.

A norma municipal que orienta as compras decorrentes das parcerias firmadas com as

Rrelcedida de o:T.:t:.11:"Tg serd reaiizada peto menor prego, observada a tegislag6o,ocorre que, conforme documentos apresentados - segu# 6;;-;.;;;:'ffi;
3 
gP,y,:,1.":*ir^ : 

rl?ry 
ijgs ?? 

ra, com p ras re a I iza das .'n iffi,.il;;; ;;; q,; ;;
15q,00 (cento e cinquenta reais).

?J:ff-::_^:I?::j,l,^ ::li:il?Io, saber se. esse procedimenro e juridico ee Jut tutuu v
Aif ii:iiily:[.j:1lli:ll!: -lll ylz,qre poo" conrisurar oferta de vantasem, o que podeferir a igualdade de condigoes posta ds duas empresas.

Gratos.

l/'t / ^,-

_ f i,.rrr d'- {.//.5,tu,
pameiffi

Gestora da parceria

03 de abril de 2018


