
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SEbRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliacfio da Parceria

Termo de Parceria n" 0ll20l7
MGs de referOncia: MARQO /2018

Objeto da Parceria:

Descrigfro das Atividades e Metas estabelecidas:

Anilise do cu rimento do objeto:

i

Rua da Independ0ncia,5l2 * Centro - Igrejinha/RS -Telefone (5 l) 3549-8600

O presente termo de colaboragdo tem por objeto estabelecer as condigdes para a execugdo de atividade na drea
da satide, com a finalidade de atuagdo como Bombeiros, com prevengdo, protegdo e atengEo d Comunidade do
Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urgdncia, preveng5o e extingdo de inc€ndios, buscas e

salvamentos, fiscalizagdo, vistorias e plricias, atendimento prd-hospitalaq proteg6o ambiental e apoio nos
sistemas de defesa civil. 

i

Meta Etapa/Fase Especifi cag6o atividades Observag6es

01

Ag6es realizadas
conforme Plano
de Trabalho

PrevenQio e extincdo de inc€ndios Atendido
Buscas e salvhmentos Atendido
Fiscalizac6o, vistorias e pericias X

Atendimento prd-hospitalar. incluindo servicos de ambuldncia Atendido
ProteQdo Ambiental Atendido
Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa
Llvll r

X

Coordenacdo ie treinamento de coroorac6es sim i lares X

Divulgaq6o dbs atividades comunit6rias e voluntariado Atendido

A Associag6o Corpo de Bombeiros Vollrntdrios de lgre.iinha * CBVI apresentou o relat6rio das atividades
desenvolvidas pela corporagdo referentei ao mds de margo de 2018. Analisando os relat6rios apresentados,
percebe-se que as aE6es realizadas pelo CBVI estSo de acordo com o objeto desta parceria. A corporaqao tem
atendido ds solicitaEdes realizadas pelajcomunidade. Tem cumprido com seu objetivo social por meio do
atendimento its ocorrdncias registradas: remogdo de pacientes, primeiros socorros, prevengdo e extingdo de
incdndios, protegao ambiental e treinamento de corporagdes similares. Nesse mds foram atendidas 139 (cento e
trinta e nove ocorr€ncias). Os solicitantes aguardaram em mddia 4'08" (quatro minutos e oito segundos) para
receber o atendimento pelo CBVI. Foi atriresentada a relagilo contendo os hor6rios e as refeiq6es oferecidas no
m€s aos integrantes, Por meio de amo{tra aleat6ria feita por conveni€ncia, foi realizada a conferdncia do
documento. Foram verificadas as refeiqdes servidas referentes aos voluntiirios identificados pelos c6digos 20-
035, 20-055, 20-060, 20-102, 20-132. Firam oferecidas uma mddia de ll,3 refeiq6es por dia, A Corporagdo
conta, em m6dia, com 11,4 (onze virgulalquatro; integrantes diariamente em sua equipe. Os valores repassados
pelo municipio est6o sendo despendidos de acordo com o que esti proposto no plano de trabalho.
Igualmente foram encaminhadas c6pias que comprovam a realizaqdo de atividades externas referentes ao periodo
de.ianeiro a margo de 2018. Nelas constam solicitagdes encaminhadas por diversos setores da comunidacle
(escolas, secretarias municipais, associagOes, entre outros). Tais atividades refletem positivamente no impacto
social a que serve este termo de parceria. 

I n



Valores transferidos pela administragio priblica:

Apontamentos e Recomendagdes

X-X-X-X-X-X

, 11 lgrejinha,24 de abril de 2018.'4 )

c /(+fnc16r l^)<sze.,.
I

I Pdmela Mosena
'r Gestora da Parceria

Data da
transferGncia

Valor transferido Observagdes

06103120 1 8 R$ 34.67ti,89
I

i

Solicitou-se parecer tdcnico da Secretaria de Finanqas
referentes d anillise de relat6rio de execugdo financeira e

demonstrativo de execugdo da receita e despesa. parecer

recebido em 17 de abril de 2018, que segue anexo.

ObservagOes:

a) Segundo informaq6es da Secretaria db Finangas, em contato com o CBVI, a conta telefdnica da Vivo
referente d compet0ncia fevereiro foi paia ap6s o vencimento devido ao atraso na entrega da fatura pelos
Correios, No entanto, est6 em processo o ledido pararealizagdo de debito em conta da referida fatura.
b) Seguimos no aguardo do Parecer Juridico referente a compra de g0neros alimenticios, material de limpeza
e higiene. Aldm disso, quanto a adogdo'do procedimento de 

"o*piu 
por meio da utilizagao de registro de

pregos, a equipe de gestdo da parceria solicitar6 avaliaq6o do Depa(amento de Licitagdes e Contratos.

- 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Mut{rciplo DE IGREJINHA
sBCRnraRrA DE sAUDE

Comissio de Monitoramento e Aval

Homologagflo do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagfio

Tdrmo de Parceria 00112017
Margo

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

informag6es constantes no relatorio tecnico de monitoramento e avaliagdo elaborado pelo Gestor

da Parceria, bem como relatorio tdcnico emitido pela Secretaria de Finangas, por meio de

procedimentos de fiscalizagdo e (x) fromologa ( ) homologa com ressalvas ( ) nio homologa o

referido relatorio. l

iinha, 24 de abril de 2018.

Membros da Comissfio de

I

e Acompanhamento;

,' I
,.1- ./{ft T( 2- 1-t7 \{' I

Ana Karina Robinson

l2 - Centro - lgre.linha/RS -Telefone (51) 3549-8600

Assistente Administrativo
',ft.

Iiuciana Di F\anco finden
0oordenadora de Uiridade

Rua da Independ0ncia, 5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MIINICIPAL DE IGREJNHA

PARECER FINANCEIRO 08/201 8

Data: 17 de abril de 2018
Requerente: Comissio de Monitoramento e AvaliagSo

Quanto ao pedido de an6lise do relat6rio de execuEso financeira e do

demonstrativo de execugSo de receita e despesa, relativa dr prestagSo de contas do m€s

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

Bombeiros Voluntdrios de lgrejinha.

- Verifiquei que todas as despel;as foram realizadas dentro da vig6ncia do

presente termo de colaboragSo;

- Quanto aos documentos apres(:ntados, trago as seguintes considerag6es:

1) Ndo localizei nenhuma discrepdrrcia entre os documentos apresentados, o

relat6rio de movimentagSo do caixa e o extrato bancdrio.

2) Verifiquei que ocorreu o ressarcimento das tarifas bancdrias ndo previstas no

termo de parceria, no dia 2910312018.

3) Constatei que a conta telef6nica da VIVO, que eventualmente era paga em

atraso, agora estd com d6bito automdtico, desta forma este problema n6o ird

ocorrer nas pr6ximas faturas.

fgrejinha, 17 de abril de 2018.

Av. Pres. Castelo Branco,228. Fone: 51 5,.3.8600. Fax: 51 5451958. Cx. Postal: 131.

CEP: 95650-000, tgrejinha/RS

(ft 1t1)

r Jos6 Flesch
Secretdrio de Finangas



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARTOS DE IGREJINHA
Decreto de utitidade p(btiea Municipal no 2.869 de 15!o1t2oo7

Rua Mal. Arthur da Costa e Silya, 243 - Centro _ tgrqinha

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com,br - Fone: i1i545-s505 - cNpJ: 08.00/t.zzlvoooi-15
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