
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SECRBTARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento

Termo de Parccria no

MGs de refer6ncia:

e Avaliagio da Parceria

0u20t1
maio

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragfio tem por objeto estabelecer as condigdes para a execugdo de atividade na iirea
da saride, com a finalidade de atuaqao como Bombeiros, com prevengdo, protegao e atengdo d Comunidade do
Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urg€ncia, prevengtro e extingao de incdndios, buscas e
salvamentos, fiscalizagSo, vistorias e pericias, atendimento prd-hospitalar, protegdo ambiental e apoio nos
sistemas de defesa civil.

Descrigflo das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especi fi caqdo atividades Observag6es

0l

Aq6es realizadas

conforme Plano

de Trabalho

PrevenQ5o e extinQdo de incdndios Atendido
Buscas e salvarnentos Atendido
Fiscalizacdo. vistorias e pericias x
Atendimento pr6-hospitalar, incl uindo serv iQos de ambuldncia Atendido
Plotecdo Ambiental Atendido
Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa

Civil

X

CoordenaQdo e treinamento de corporacdes similares X

Divulgagdo das atividades comunitiirias e voluntariado X

An{lise do cumprimento do objeto:

A Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das atividades
desenvolvidas pela corporaqdo referentes ao rn€s de maio de2017. Percebe-se que as a96es pelo CBVI estdo
de acordo com o objeto desta parceria, Obselva-se que a corporagdo apresentou boletins de atendirnentos
referentes ds atividades preventivas, como fonna de dirirnir dtividas apresentadas pela comissdo em reunido
realizada em 22 de maio. Ocorre que algumas das atividades elencadas no Plano de Trabalho n6o foram
contempladas nesse m€s, no entanto entendo que poderdo ser atendidas no deconer da parceria. Cumpre
registrar que a corporag5o trabalha no atendimento das dernandas solicitadas pela comunidade e nem sempre
todas as ag6es serdo contempladas todos os meses. Os valores repassados pelo municfpio estdo sendo
despendidos de acordo com o que estd proposto no plano de trabalho. Observa-se que, mesmo percebendo
que o CBVI ainda necessita realizar ajustes d sua prestagdo de contas, a corporagSo tem-se organizado de
forma mais adequada. Cumpre registrar que no mOs de maio a gestora da parceria, bem como a comissdo de
monitoramento e avaliagSo visitaram a corporagdo, confonne relat6rio de visita in loco que segue anexo.
Igualmente a comissSo de nonitoramento e avaliagdo acompanhou atividade preventiva realizada no centro
da cidade, conforme relat6rio anexo.
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Valores transferidos pela administragf,o priblica:

E o relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliagf,o da parceria.

Igrejinha, 16 de junho de2017.

{/tw,
Pdmela Mosena

Gestora da Parceria

Data da
transfer6ncia

Valor transferido Observag6es

08t0s12017 R$ 34.268,73

Solicitou-se parecer tdcnico da Secretaria de Finangas

referentes d andlise de relat6rio de execugdo financeira e

demonstrativo de execugdo da receita e despesa. Parecer

recebido em 14 de junho, contendo algumas

observag6es. O referido Parecer segue anexo a este

relat6rio. Diante desse parecer, solicito que seja

promovida a devoluqdo da importdncia de R$ 104,38 A

Conta Banrisul. Observado igualmente que algumas

despesas foram realizadas de forma a deixar a conta com

saldo negativo, o que sugere falta de planejamento na

gestao dos recursos. Diante disso, recomendo que as

demandas da entidade sejam priorizadas de acordo com a

disponibilidade de recursos financeiros. Isto posto,

cumpre registrar que, mesmo percebendo que o CBVI

ainda necessita realizar ajustes d sua prestagdo de contas,

a corporaqSo tem-se organizado de forma mais adequada.

Observagdes:

a) Observou-se que a NF 20396, referente d conserto, n6o mencionaaplaca do vefculo contemplado com a
manuteng5o. Diante disso e para que se observe nos meses seguintes, solicitamos que nos sejam
encaminhadas notas explicativas referentes aos consertos de veiculos, justificando sempre sua necessidade.
b) Reitera-se a apresentagdo de orgamentos para as despesas realizadas pela corporagdo e solicita-se a
apresentagSo dejustificativa decorrente da ndo apresentagdo atd o momento.
c) Promover a devolugSo dos valores referidos nesse parecer, no valor total de R$ 104,38 - Referentes a
tarifas banciirias deconentes de devolugSo de cheques (conforme extrato banc6rio de movimentagdo
financeira apresentado)

Rua da Independ6ncia, 512 - Centro - Igrejinha/RS * Telefone (51) 3549-8600



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

ComissSo de Monitoramento e Avaliaeio

Homologagflo do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliag6o

Termo de Parceria 001,120t7
Maio

A ComissSo de Monitoramento e

informaE6es constantes no relat6rio t6cnico

da Parceria por meio de procedimentos de

referido relat6rio.

AvaliaESo declara que realizou a verificaESo das

de monitoramento e avaliaElo elaborado pelo Gestor

fiscalizaEso e (X) homologa ( ) ndo homologa o

te Administrativo
at)

-@&n t/wz-)

Igrejinha, L6 dejunho de2017.

Membros da Comissdo de Avaliagdo e Acompanhamento:

x Santos Ferrari

a Karina Robinson
inistrativo

Luciana di
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MLINICIPAL DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO 005 / 2017 (ft 111 )

Data: 14 de junho de 2017
Requerente: Gomissio de Monitoramento e Avaliagio

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

demonstrativo de execugSo de receita e despesa, relativa a prestagSo de contas do m6s

de maio de 2017 do Termo de ColaboraEso 00112017 firmado com a AssociaESo Corpo

de Bombeiros Volunt6rios de lgrejinha.

- Velifiquei que o conselho fiscal ndo assinou o relatorio de prestaqSo de contas.

- Verifiquei que houve um cheque devolvido, por falta de saldo na conta bancSria,

sendo que este fato gerou R$ 104,38 (cento e quatro reais e trinta e oito centavos) em

tarifas. Estas tarifas nfio estSo previstas no termo de colaboraESo. Sugiro um maior

controle por parte da ACBVI, para que somente ocorra emissSo de cheques quando

houver disponibilidade financeira na contal, para tanto faz-se necessario o uso da

conciliagSo banc6ria.

- Verifiquei que todas as despesas referem-se ao per(odo de vigdncia do presente

termo de colaboraE6o;

- Solicito que seja esclarecido se o cheque No 000101 no valor de R$ 90,00

(noventa reais) substitui o cheque do mesmo valor de No 000060 que foi devolvido em

0310512017.

Este 6 o parecer.

Av. Pres. CasteloBranco,22S. Fone: 51 549.8600. Fax: 51 5451958. Cx' Postal: 131'

CEP: 95650-000. lgrejinha/RS

nha. 14 de Junho de 2017.

Secretdrio de Finanqas



RELATORIO DE MOVIMENTO OE CAIXA. PER|ODO DEO1IO5I2O17 E

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJTNHA
Decreto de utilidade priblica Municipal no 2.869 de 15to1t2oo7

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

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 5l-3s4s-8505 - cNpJ: 08.004.722u0001-15

31lOSl2O17 pAGtNA Ol

DIFERENqA

to
Presidente do Conselho de Administracao do CBVI

Gestao 2016-20-17

R$ 0,00


