
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avariagllo da parceria

Termo de Parceria n' 0ll20l7
MOs de referOncia: MAIO/2018

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboraqSo tem por objeto estabelecer as condig6es para a execugao de atividade na frea
da safde, com a finalidade de atuagEo como Bombeiros, com prevengdo, protegAo e atengdo d Comunidade do
Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urg€ncia, prevengdo e extingdo de incendios, buscas e
salvamentos, fiscalizagdo, vistorias e pericias, atendimento pr6-hospitalar, protegio ambiental e apoio nos
sistemas de defesa civil.

Descrigflo das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa,/Fase Especifi cag6o atividades Observag6es

0l

Acdes realizadas

I Prevenc5o e extincso de incdndios Atendido
I Buscas e salvamentos Atendido

conforme Plano
de Trabalho

I Fiscalizagdo, vistorias e pericias x
Atendimento prd-hospitalar, incluindo serviqos de ambuldncia Atendido
ProteQdo Ambiental Atendido
Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa
Civil

x

CoordenaQflo e treinamento de corporaqdes similares Atendido
DiwlgaQdo das atividades comunitifu:ias e voluntariado Atendido

Aqdlise do cumprimento do objeto:

A Associagdo Corpo de Bombeiros Voluntfuios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das atividades
desenvolvidas pela corporagdo referentes ao m€s de maio 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 ocorr6ncias registradas: remogdo de pacientes, primeiros socolros, prevengdo e extingdo de
inc6ndios, protegSo ambiental e treinamento de corporagdes similares. Nesse m€s foram atendidas 16l (cento e
sessenta e uma ocon6ncias). Os solicitantes aguardaram em mddia aproximadamente 3'58" (tds minutos e
cinquenta e oito segundos) para receber o atendimento pelo CBVI. Foi apresentada a relagdo contendo os
horiirios e as refeig6es oferecidas no mds aos integrantes. Por meio de amostra aleat6ria feita por convenidncia
foirealizada a confer€ncia do documento, ndo restando quaisquer inconsist€ncias. Foram oferecidas uma mddia
de ll,7 refeigdes por dia. Os valores repassados pelo municipio est6o sendo despendidos de acordo com o que
estii proposto no plano de trabalho. Cumpre registrar que foram apresentados, ainda referente d compet€ncia
abril, documentos que comprovam arealizaqlo de outras atividades extemas pelo CBVI, enfre elas: realizagdo de
palestras educativas em escolas e empresas, apoio no acompanhamento de eventos esportivos; disponibilizagao
de equipe e ambuldncia para acompanhar teste de aptiddo fisica de Policiais Militares. No mds de maio a
Corporagdo encaminha noticias publicadas na midia impressa que, novamente, demonstram a confianga e o
reconhecimento da comunidade pelo trabalho realizado. Fatos esses que reforgam o impacto social positivo dessa
parceria.
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Valores transferidos pela administragflo prlblica:

Apontamentos e Recomendagdes

.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

) . Igrejinha, 18 de junho de 2018-

. j. t;l'v"L ,;'gtl,.-'

PArnela Mosena
Gestora da Parceria

Data da
transferGncia

Valor transferido Observagdes

04/05/2018 RS 34.678.89
Solicitou-se parecer tdcnico da Secretaria de Finangas

referentes d an6lise de relat6rio de execugdo funanceira e

demonstrativo de execugdo da receita e despesa. Parecer

recebido em 1 5 de junho de 20 I 8, que segue anexo.

Observagdes:

Observou-se que a fatura de telefonia VIVO n6o consta legivel, motivo pelo qual j6 foi solicitada, via e-mail

uma segunda via d Corporagflo. No entanto, o valores constam legiveis'

Solicitamos, tamb6m via e-mail, informag6es sobre parcelamento de gastos com mecdnica de veiculos,

realizada com a empresa Oficina Mecdnica Marcodiesel Ltda ME'

Quaisquer discrepdncias ou inconsistdncias ser6o avaliadas tdo logo as informag6es forem apresentadas.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Comissio de Monitoramento e Avaliacio

Homologagflo do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagflo

Termo de Parceria 00112017

Maio

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

informagdes constantes no relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliagio elaborado pelo Gestor

da Parceria, bem como relat6rio t6cnico emitido pela Secretaria de Finangas, por meio de

procedimentos de fiscalizagdo e (x) homologa ( ) homologa com ressalvas ( ) ndo homologa o

referido relat6rio.

f.na Karina Robinson
Adsistente Admini strativo

/'r \ ,''L tJ- u t l-rj.YL *,'
Valter Ribeiro

Assessor Administrativo

Igrejinha, 18 de junho de 2018.

I
,

Membros da ComissSo de Avali{96o e Acompanhamento:
\Jg .r'/ '.

,'1rt,& 'QJ L'7o1fi7't''t
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ESTADO
MUN
SEC

MEMORAN

DE: Gestio da Parceria 001/201
PARA: Secretaria de Finangas
ASSUNTO: Parecer t6cnico Financei

Vimos solicitar parecer
financeira, demonstrativo de execugdo
relativo a prestagSo de contas do m6s
firmado com a Associagio Corpo de

Segue anexa a docu
disposi96o para prestar informagOes

, i;I )o't"<-' "q"^ i) t'v-'q-
Pamela Mosena

Gestora da parceria

RIO GRANDE DO SUL
DE IGREJINHA

ARIA DE SAUDE

TNTERNO No005/2018

. CBVI

cnico referente andlise de relatorio de execuQeo
receita e despesa, bem como do extrato banc6rio

e MAIO/2018 do Termo de ColaboracSo no 00112O17
iros Volunt6rios de lgrejinha.
ag6o para an6lise e apreciagSo. Estamos d

plementares.

lgrejinha, 14 de junho de 2018
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MTINICIPAL DE IGREJNHA

PARECER FINANCEIRO 1 1 12018

Data: 15 de junho de 2018
Requerente: Comissio de Monitoramento e AvaliagSo

(fr 1/1 )

Quanto ao pedido de an6lise do relatorio de execugSo financeira e do

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

de maio de 2018 do Termo de Colaboragdo 00112017 firmado com a Associag6o Corpo

de Bombeiros Voluntdrios de lgrejinha.

- Verifiquei que todas as despesas foram realizadas dentro da vig6ncia do

presente termo de colaboragSo;

- Quanto aos documentos apresentados, trago as seguintes consideraE6es:

1) NEo localizei nenhuma discrep6ncia entre os documentos apresentados, o

relat6rio de movimentagSo do caixa e o extrato bancdrio.

lgrejinha, 15 de junho de 2018.

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

Jose Flesch
Secretdrio de Finangas

j



fffi*l coRpo DE BoMBErRos voLUNrARros DE TcREJINHA

",. 
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E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 51-3545-8505 - CNPJ: 08.004.72410001-15

RELATORIO DE MOVIMENTO DE CAIXA . PERiODO DE 0'r/05/2018 A 3110512018
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DE OLIVEIRA & CIA. LtdA.
JAIR FELTES

RODRIGO FELTES

CESAR DA SILVA

IO CESAR DA SILVA

AN LIFE SEGUROS E PREV.

FATURA MAIO/2o18

Presidente do
Gestao 2017-2018

do CBVI



CORPO DE BOMBETROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade P0blica Municipal no 2.859 de 1StO1l20O7

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

DIFERENQA

R$ 314,34 CONT. DEBITOU {+) CONT. CREDITOU { SALDO

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 314,34

R$ 0,o0

Saldo Final Contabilidade R$ 282.63 BANCO DEBITOU (.} BANCO CREOITOU { SALDO
231021201t vALoRpEposmAqqA MAtoR A IrULo pE R@ R$ 31.71

R$ 0,0( RS 31.71 R$ 314,34

(1"^-t


