
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUON

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagiio da Parceria

Termo de Parcerian" 0112017
MGs de referGncia: ABRIL/2018

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboraglo tem por objeto estabelecer as condigdes para a execug6o de atividade na 6rea
da safde, com a finalidade de atuagdo como Bombeiros, com prevengdo, protegZo e atengdo d Comunidade do
Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urg€ncia, prevengdo e extingAo de incdndios, buscas e
salvamentos, frscalizagdo, vistorias e perlcias, atendimento prd-hospitalar, protegdo ambiental e apoio nos
sistemas de defesa civil.

Descrigiio das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especifi cagio atividades Observagdes

0l

Ag6es realizadas
conforme Plano
de Trabalho

Prevencdo e extincdo de inc6ndios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido
FiscalizaQ6o, vistorias e perfcias X

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

X

CoordenaQdo e treinamento de comoracdes similares Atendido
Divulgacdo das atividades comunit6rias e voluntariado Atendido

Andlise do cumprimento do objeto:

A Associag6o Corpo de Bombeiros Voluntilrios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das atividades
desenvolvidas pela corporagdo referentes ao m6s de abril de 2018. Analisando os relat6rios apresentados,
percebe-se que as agdes realizadas pelo CBVI est6o 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 ocorr€ncias regisfiadas: remog6o de pacientes, primeiros socotros, prevengdo e extingdo de
incOndios, protegEo ambiental e treinamento de corporag6es similares. Nesse m€s foram atendidas ll3 (cento e
treze ocon€ncias). Os solicitantes aguardaram em m6dia aproximadamente 5' (cinco minutos) para receber o
atendimento pelo CBVI. Foi apresentada a relaglo contendo os hor6rios e as refeig6es oferecidas no m$s aos
integrantes. Por meio de amostra aleat6ria feita por conveniOncia, foi realizada a confer€ncia do documento nlo
restando quaisquer inconsist€ncias. Foram oferecidas uma mddia de 11,6 refeigdes por dia. Os valores
repassados pelo municfpio est6o sendo despendidos de acordo com o que estd proposto no plano de trabalho.
Igualmente foram encaminhadas c6pias que comprovam a realizagdo do curso APH - Atendimento Pr6-
Hospitalar, realizado nos dias 2l e 22 de abril. E, ainda, encaminha registros das atividades com alunas do curso
de Psicologia que atuam como estagidrias de observaqdo do quartel. Apresenta, tambdm, imagens fotogrdficas de
visitas realizadas pela comunidade que registram o aprego desses atores sociais pela CorporagSo. Cabe ressaltar
que em contato com as mfdias sociais e com as pessoas, no cotidiano, percebe-se o vinculo positivo que se

estabelece e se fortalece entre a Corporagio e a comunidade.

w

Rua da Independ€ncia, 512 - Centro - I$ejinha/RS - Telefone (51) 3549-8600



Data da
transferGncia

Valor transferido Observag6es

0510412018 R$ 34.678,89
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 em24 de maio de 2018, que segue anexo.

Valores transferidos pela administragiio priblica:

Observagdes:

Observou-se que, na compra das luvas de prote96o, n6o foi apresentado o orgamento de menor prego.
Solicitamos seja apresentado junto d prestaglo de contas da compet€ncia junho. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Apontamentos e Recomendag6es

Vimos reiterar que, liwo ponto apresentado para confer6ncia, sejam revisadas as rubricas e assinaturas
devidas. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

r) Igrejinha, 07 de junho de 2018.
{^ ,/

^Ju'Wt n@/?a
Pdmela Mosena

Gestora da Parceria
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Corpo de Bombeiros Voluntdrios de lgrejinha
Decreto de utilidade pf btica Municipal ne 2.869 de l5.lotl2oo7.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva,243 - Centro -lgrejinha/RS
E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone:3545-8505 - CNpJ Ne08.0O4.724lOOOt-Ls

REFERENTE A NNESTACAO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE

CoLABORA9AO Ne 0V2o17.
DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA - CBVI.

IGREJINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A an6lise da documentagSo contSbil e dos atos de natureza financeira e econ6mica, sempre considerando as disposig6es
estatutdrias, foi realizada pelo Conselho Fiscal, torTi!: f"]9: fi91.tas) 

RODRTGO RlzzoN DA StLVA, BRUNO AURELTO se ronrCH:|.'..'....c..y1f$GRABR]EtDA5lLVA

Da andlise do material contdbil, verificou-se,qu,-g os docu.mentos em comento n5o apresentaram irregular.idades, estando o
Livro Raz5o, Livro di6rio, Balango e Demonstrag6es em conformidade com as normas .;;adblis:-Y' 

vvlv! 'vv '|

CONCLU5AO
Ndo verificando nenhuma pend6ncia ou irregularidtd";;ri; c;;r"tno rir."taprova sem ressalvas as contas cBVt, do m6s

de abrit de 2018.

de AdministragSo do CBVI



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICiPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE SAUDE

Homologagflo do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagao

Termo de Parceria 00112017

Abril

A Comissao de Monitoramento e AvaliagSo declara que realizou a verificagao das

informagoes constantes no relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliagao elaborado pelo Gestor

da parceria, bem como relat6rio t6cnico emitido pela secretaria de Finangas, por meio de

procedimentos de fisca lizagdo e (x) homologa ( ) homologa com ressalvas ( ) n6o homologa o

referido relat6rio.

Igrefinha,0T de junho de 2018'

I

Membros da Comissdo de Avaliagfo e Acompanhamento:

4,' ,'7. ( r- .. ., 't l.' ''
Valter Ribeiro

Assessor Administrativo

Comissio de Monitoramento e Aval

Anb Karina Robinson

Assistente Administrativo

Linden

Rua da Independ€nci a, 5|2 -Centro - Igrejinha/RS _ Telefone (5 l) 3549-8600



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MIINICIPAL DE IGREJNHA

PARECER FINANCEIRO 10/2018

Data: 24 de maio de 2018
Requerente: GomissSo de Monitoramento e Avaliagdo

(fr 1/1 )

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

demonstrativo de execugSo de receita e despesa, relativa dr prestagSo de contas do mOs

de abril de 2018 do Termo de ColaboragSo 00112017 firmado com a AssociagSo Corpo de

Bombeiros VoluntSrios de lgrejinha.

- Verifiquei que todas as despesas foram

presente termo de colaborag6o;

dentro da vig6ncia do

- Quanto aos documentos apresentados, trago as seguintes consideragdes:

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

relat6rio de movimentagSo do caixa e o extrato bancdrio.

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

CEP: 95650-000. lgrejinha/RS

lgrejinha, 24 de maio de 2018.

Jos6 Flesch
Secret6rio de Finangas



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJTNHA
Decreto de Utilidade poblica Municipat no 2.869 de l't}ltz}Oz

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

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 51-3s4s-850s - cNpJ: og.004.72ruooo1 -i 5
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R$ 6.751

de
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do CBVI
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CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade Ptblica Municipat no 2.869 de 1SIO1!2O07

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

DIFERENqA

I
1q.

Presidente do Conselho de Adminlstrageo do CBVI
Gestao 2017-2018

\

n 'j
N-\\"^"''\ /s*l--s

R$ 0,oo

25tO412018lAD. 8016 {F. 3732 HELANO B. OLIVAIR JUNIO.ME R$ 140,00 R$ 1.7'lE.!
DEAITO EM CONTA {FST 1407615i04/2018 TELEFONICA BRASIL SIA. R$ 594.72 R$ 1.12.4.22

30to4t201 AVISO DE DEBITO DESPESAS BANCARIAS DO MES 62.25 R$1 1.97
oto4t201 REPOSIQAO DE TARIFAS 62.24 1

REND. AJUSTE APLIcAcAo 0.68 124.9C
SALDO FINAL R$ 1.124,9C

Saldo Final do Banco RS 1.201,11 GONT. DEBITOU (+) CONT. CREDITOU (- SALDO

RS O. R$ O. R$ 1 .201,1 1

aldo Final Contabilidade Ft$ t.f 24.90 BANCO DEBITOU GI BANCO CREDITOU ( SALDO
23tO2/201t VALOR DEBO ITADO A MAIOR A T|TULO DE RESTITUICAO DE DESPESAS R$ 76.21

RS O, RS 75.21 Fa$ 1.2O1,1'l


