
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MLINICIPIO DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO ABRIL I2AI9

REQUERENTE: Comissdo de Monitoramento e Avaliagdo Parceria 0ll20l7

Quanto ao pedido de an6lise do relat6rio de execugdo financeira e do demonstrativo de

execugSo de receitae despesa, relativa dprestagdo de contas do m6s de abril de 2019 do termo
de Colaboragdo 00112017 firmado com a Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios de

Igrejinha:

,/ Verifiquei que todas despesas foram realizados dentro do periodo da vigdncia do presente

termo de colaboragdo;

'/ Em relagdo ao apontamento trazido de que no relat6rio, emitido pela Associagdo Corpo de

Bombeiros Volunt6rios de Igrejinha, as placas dos veiculos ndo conespondem com as cons-

tantes nas notas fiscais: necess6rio entrar em contato com o Comandante do Coryo de Bom-
beiros para que apresente novo relatorio, pois, ao que tudo indica, houve eno material quando

do preenchimento do formulSrio, uma vez que constam placas repetidas;
,/ Em relagio a compra do HD interno: o item custou R$ 329,00, portanto, ndo 6 necess6rio

apresentar 03 (trOs) orgamentos;
./ Em relagdo aos valores gastos com alimentagdo: aAssociagdo Corpo de Bombeiros Volun-
tdrios de lgrejinha passou a realizar as compras com a Distribuidora de Rolante por conselho

do pr6prio Municipio, justamente pelo valor ser menor do que nos mercad<ls localizados na

cidade de lgrejinha. Ainda que os produtos adquiridos sejam de primeira, o custo n6o 6 abusi-
vo, somo d possivel observar na pr6pria nota fiscal.
,/ Os demais documentos est6o de acordo com o Termo de Colaboraclo.

t5
Igrejinha/RS, 03 de julho de 201,8.

Leandro
Secret6ri

"Igrejinha, ciiluile da solidurietlade e do ttolunt'o,riad,o"

Av. Pres. Castelo Branco.228. Fone: 51-3549-8600. Fax: 51-3545-1958. Cx. Postal: 131. CEP:95650-000.Igrejinha/RS
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BSTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagf,o da Parceria

Termo de Parceria n" 0ll20l7
MOs de refer6ncia: ABRIL 2019

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragSo tem por objeto estabelecer as condig6es para a execugdo de atividade
na 6rea da sa[rde, com a finalidade de atuagdo como Bombeiros, com prevengSo, protegSo e atengSo d

Comunidade do Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urg6ncia, prevengdo e extinglo
de inc€ndios, buscas e salvamentos, fiscalizagdo, vistorias e pericias, atendimento pr6-hospitalar,

protegio ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descrigio das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especifi cag6o ativ idades Observag6es

0l

AgOes

realizadas
confonne
Plano de
Trabalho

Prevenclo e extincdo de inc6ndios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido

Fisca zaQao, vrstoilas e penclas X
Atendimento prd-hospitalar, incluindo servigos de

arnbLrldncia

Atendido

Proteodo Ambiental Atendido
Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de

Defesa Civil
Atendido

Coordenacdo e tre namento de corporaedes similares Atendido
Divulsacdo das at vidades comun it6rias e voluntariado Atendido

Anrilise do cumprimento do objeto:

A Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios de Igrejinha - CBVI apresentou o relatorio das

atividades desenvolvidas pela corporagdo referentes ao mOs de abril de 2019. 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 solicitagdes realizadas pela comunidade. Tem cumprido com seu

objetivo social por meio do atendimento ds ocorr€ncias registradas, conforme atividades acima

elencadas. A entidade parceira tern atendido ?is metas de forrna satisfat6ria atd o momento. Foi

apresentada a relagdo contendo os hor6rios e as refeigOes oferecidas no mOs aos integrantes. Por meio

de amostra aleat6ria nio apresentando inconsist€ncias. Foram oferecidas uma m6dia de 20 refeigOes

di6rias. Nesse mOs de marqo forarn realizados 172 atendimentos. A comunidade aguardou, em mddia,4 (

quatro minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, l4 foram feitos no

interior do municipio.
Foram apresentados documentos comprobat6rios de treinamentos realizados pelo CBY bem como,

registro fotogr6fico de alguns aterrdimentos realizados no municipio, atividades preventivas realizadas
junto d comunidade e de demonstragio de aprego aos voluntdrios por pafte da comunidade, inclusive

com doag6es de alirnentos para CBV (documentaqdo em anexo). 
,*

Rua da lndepend€ncia, 512 - Centt'o - Igrejinha/RS - Telefone (51) 3549-8600



Valores transferid os pela administraqf, o pirblica :

Observagdes:

Observamos que, quanto as notas trazidos referente ao licenciamento dos veiculos, os de placa
lFM393 l, IMG5600 ,IMDI244 constam no relat6rio com valor diverso do comprovante de
pagamento apresentado,
Solicitamos conforme parecer t6cnico novo relat6rio referente ao licenciamento dos veiculos
citados acima.
Verificou-se ainda que, houve gastos excessivos eom compra de alimentos "de primeira" em

distribuidora de alimentos de Rolante NF4675 enquanto que o valor gasto poderia ter sido menor e

utilizado para outros servigos necess6rios.

Em relagdo aos gastos com alimentagio, mesmo com parecer t6cnico em consonAncia. Reforgasse

a necessidade do cuidado com gastos desnecess6rios.

Quanto a abertura de conta sal6.rio junto ao banco BANRISUL, em maio, conforme documentagSo

apresentado em maio pelo CBVI foi realizado solicitagio de isengSo das tarifas.
Devolvido conforme solicitagdo relagdo de refeigdes originais do m6s de abril, bem como a de

fevereiro de 2019 que encontravam-se juntos ds copias.

Igrejinha, 0310712019

a)'t /
;l* r't.( / )e"at.1 t- |

Pdmela Mosena
Gestora da Parceria

Rua da Independ6ncia,5l2 - Centro - lgrejinha/RS - Telefone (5 l) 3549-8600

-

Data da
transferOncia

Valor transferido Observac6es

0U0312019 R$ 36.066"05

Solicitou-se parecer tdcnico da Secretaria de Finangas
referentes d an6lise de relat6rio de execugSo financeira
e demonstrativo de execugdo da receita e despesa.

Parecer recebido em03/07/2019. que sesue anexo.



ESTADO DO RIO GRANDD DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

GomissSo de Monitoramento e Avaliag6o

Homologagfro do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagfro

Termo de Parceria 00112017

ABRIL 20I9

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

intbrmag6es constantes no relatorio tecnico cle monitoramento e avaliagdo elaborado pelo Gestor

da Parceria. bem como Relatorio Tecnico emitido pela Secretaria de Finangas, por meio de

procedimentos de fiscalizagdo e (X) homologa ( ) n6o homologa o referido relat6rio.

Igrejinha,03 de julho de 2019.

Membros da Comissdo de Avaliagdo e Acompanhamento:
)

anda Karina Becker Rezende
uridico

Lucia Linden
Coorden nidade

,', ]t,,' /) (-/{,
'!;r- * . . , r- '' '- k",ll, ..,==":

Fernando Bernhardt de Oliveira
Assistente Administrativo

Rua da lndepend0ncia, 512 - centro - lgrejinha/RS * Teletbne (51) 3549-8600



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

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

E-mair:bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 - cNp"r N" 08.004.724l0001-ls

Oficio 2512019 20" CBV Igrejinha

Igrejinha 13 de Maio de 2019

Sra. Pamela Mosena
Gestora da Parceria

Em cumprimento )s instrug6es do Manual para Prestagio de Contas emitido pela Prefeitura Municipal
de lgrejinha, encaminhamos a Vossa Senhoria para a apreciagio a Prestagio de Contas do Termo de
Parceria ns 001/2017, aditado em27 de Dezembro de 2018, referente ) 04a (quarta) parcela repassada e
esta organizagio em 04/04/201,9, a qual estd acompanhada do seguinte documento.

- Prestagio de contas referente ao m6s de Abril 2019

' Extratos bancdrios da conta e aplicagdes referente ao m6s de Abril zor9.

-Demais documento e offcios

Atenciosamente

,;#I

Joni Rodrigo F'eltes
Comandanie do Corpo de Bombeitos

Voluntanos de lgrejtnha

Vidos dedicailos a salvar vidas



AssociagSo Corpo de Bombeiros Voluntdrios de lgrejinha
Decreto de utilidade priblica Municipal ne 2.869 de ts/otl2oo7.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro -tgrejinha/RS
E-maif: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 - CNpJ NsO8.O04.7}A|OOOL-Li

REFERENTE A PRESTAEAO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE

CoLABORACAO Ne O1/2O17.
DO CORPO DE BOMBETROS VOLUNTARTOS DE IGREJINHA - CBVI.

IGREJINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A andlise da documentagSo contdbile dos atos de natureza financeira e econdmica, sempre considerando as disposig6es
estatutdrias, foi realizada pelo conselho Fiscal, formado pelos sres.(as) cASSto RoNNAU RAMM, vtNlclus EDUARDo GARctA PEREIRA

Da andrise do materiarcont6bir, veriricou-se r,::::::::-:::",* ndo apresentaram irreguraridades, estando o
Livro Razdo, Livro di6rio, Balango e Demonstragdes em conformidade com as normas contdbeis.

Ndo verificando nenhuma penddncia ou irregu Fiscal aprova sem ressalvas as contas CBVI, do m6s

RONNAU RAMM

}r,@..-*-- \* l-a, l*;_ u+/t z*
VINICItA EDUARDO GARCIA PEREIRA

Co

de

{,,1.

RIZZON DA SILVA

maio de 2019.

XSANDRO DA SILVA
Presidente do Conselho de AdministragSo do CBVI

GestSo 2OL9/2O2O



CORPO DE BOMBETROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade Pirblica Municipal no 2.869 de lSlOi!2OOT

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

E'mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 51-3545-8505 - cNpJ: og.oo4.7z4looo1-1s

RELAToRIO DE MOVIMENTO DE CAIXA - PER1ODO DE O1IO4I2O11 A 3OIO4I2O1}

Tesoureiro
Gesteo 2019-2020

CPF: 389.486.720-53
cRc/Rs 094233 a



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Oecreto de Utilidade P0blica Municipal no 2.869 de 1StO1l20O7

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

BANCARN

DIFEREN9A

Tesoureiro
Gestiio 2019-2020

CPF: 389.486.720-53
cRc/Rs 094233

29t04t2015 AD 300157 tPvN2019 2LACA IFM3931 R$ 16.7 4.326.2!
29tO412015 AD 300160 tPvN2019 JLACA IFM3931 R$ 213.3: 4.112.92
29/O4t2015 \D 300163 PVN2019 PTACA IMG56OO R$ 84.2( 4.O24.6t
29tO4t201 \D 300166 PVN2019 ]LACA IMD1244 RS 135 R
29tU4tZU1 \D 300168 PVN2019 rLACA tMZ3563 R$ 782.7i R 1 10.

TARIFAS BAN R$ 66.5( R 044.3
AJUSTES DE RENDIMENTO R$ 0.64 R 944

SALDO FINAL R 944

Rg 0,00

arqo rtlral oo R$ 2.941.34 CONT. DEBTTOU {+I ICONT. CREDITOU { SALDO

R$0 R$ 0, RS 2.941

5ardo Finat Gontabitidade: R$ 3.0214.99 BANCO DEBITOU (.) BANCO CREDITOU I SALDOuotvztzv tvl,\u zvzat J INF d2z5 UASA DOS PARAFUSOS - JUROS A RESTITUIR R$ 2.2
14to3t201.. \p 246848 NFS 1475, 920 nllDn R$ 101.42

R$ 103.6 R$ 0.0( R$ 2.94{.34


