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Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagio da parceria

Termo de Parceria n' 0ll20l7
MGs de refer6ncia: MAIO 2019

Andlisc do rimento do ob eto:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragdo tem por objeto estabelecer as condigdes para a execug6o de atividade
na 6rea da safide, com a finalidade de atuag5o como Bombeiros, com prevengio, protegdo e atengdo d
Comunidade do Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urg6ncia, prevengao e exting6o
de inc6ndios, buscas e salvamentos, fiscalizaqio, vistorias e pericias, atendimento prd-hospitaiar,
protegio ambientale apoio nos sistemas de defesa civil.

Descrigflo das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta EtapalFase Especifi cag6o atividades Observagdes

0l

AgOes

rcalizadas
conforme
Plano de
Trabalho

Prevengdo e extingdo de incendios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido
Fiscalizagdo, vistorias e pericias X
Atendimento prd-hospitalar, incluindo servigos de
ambul6ncia

Atendido

ProteQdo Ambiental Atendido
Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de
Defusa Civil

Atendido

CoordenaQso e hginamento de corporaQOes similarG Atendido
Divulgagdo das atividades comunit6rias e voluntariado Atendido

A Associaqdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das
atividades desenvolvidas pela corporagio referentes uo rner de maio de 2019. Analisando os relat6rios
apresentados, percebe-se que as agdes realizadas pelo CBVI estio de acordo com o objeto desta
parceria. A corporagio tem atendido ds solicitagdes realizadas pela comunidade. Tem cumprido com
seu objetivo social por meio do atendimento irs ocorrdncias registradas, conforme atividades acima
elencadas. A entidade parceira tem atendido ds metas de forma satisfat6ria at6 o momento. Foi
apresentada a relagSo contendo os hor6rios e as refeigdes oferecidas no mds aos integrantes. por meio
de amostra aleat6ria n6o apresentando inconsist€nciai. Foram oferecidas uma m6dia ie 21,4g refeig6es
di6rias. Nesse mds de maio foram realizados 185 atendimentos. A comunidade aguardou, em mddia, 5(cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizaAo{ OS foram feitos no
interior do municipio.
Foi apresentado termo de rescisdo concensual referente a cessio de uso de uma ambuldncia, firmado emjaneiro de 2019, sem dnus a qualquer das partes. Foi solicitado pelo CBVI a devolug6o do documento
original de controle de refeigSes, o que foi procedido. Houve apresentagao, tamb6m, de oficio
informando sobre o pedido de isengdo de taridas da conta utilizada pelo cbvi, confbrme sugestgo
realizada pelo Municipio.

Rua da Independ€nci a, 5t2 - centro - Igrejinha/RS - Telefone (5 l) 3549-g600



Valores transferidos pela administraqfl o pirblica:

Observagdes:

O relat6rio tdcnico financeiro registrou que todas as despesas foramrealizadas dentro do periodo
da vigdncia do termo de colaboragdo, estando todos os documentos de acordo com a parceria
firmada.
Registrou-se que ainda nio houve retorno quanto ao pedido realizado acerca de isengio de tarifas
bancS'rias, bem como de que em caso de necessidade de utilizagdo de medicamentos junto ao corpo
de bombeiros, ser6 analisada a disponibilidade de dispensagSo dos itens necess6rios pela Farm6cia
Municipal, evitando gastos desnecessiirios.

lgrejinha, 30 de agosto de 2019.

Gestora da Parceria

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

Data da
transfer0ncia

Valor transferido Observagdes

03t05t2019 R$ 36.066,05

Solicitou-se parecer tdcnico da Secretaria de Finangas

referentes d anilise de relat6rio de execugdo financeira
e demonstrativo de execugdo da receita e despesa.

Parecer recebido em 291482019 que segue anexo.



BSTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Comissio de Monitoramento e Avaliacio

Homologagio do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagio

Iermo de Parceria 00112017

MAIO 2019

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

informag6es constantes no relat6rio tdcnico de monitoramento e avaliagdo elaborado pelo Gestor

da Parceria, bem como Relat6rio Tdcnico emitido pela Secretaria de Finangas, por meio de

procedimentos de fiscalizagdo e (X) homologa ( ) n5o homologa o referido relat6rio.

Igrejinha, 30 de agosto de 2019.

Membros da Comissdo de Avaliag6o e Acompanhamento:

Anderlei Jordano Kunst

ernando Bemhardt de Oliveira
Assistente Administrativo

Rua da Independ0ncia,512 * Centro - IgrejinhalRS - I'elefone (51) 3549-8600



E,STADO DO RIO GRANDE DO SUL
MTINICIPIO DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO MAIO .2019

REQUERENTE: Comissdo de Monitoramento e Avaliagdo Parceria 0112017

Quanto ao pedido de analise do relat6rio de execug6o financeira e do demonstrativo de
execugio de receita e despesa, relativa d prestaglo de contas do mds de maio de 2019 do ter-
mo de Colaboraqdo 001/2017. firmado junto a Associaqio Corpo de Bombeiros Voluntiirios
de lgrejinha:

'/ Verifiquei que todas despesas foram realizados dentro do periodo da vig€ncia do presente
termo de colaboragdo;

'/ Quanto a alteragSo do plano de telefonia f-irmado com a Vivo" foi informado que a altera-
gdo se deu atraves de atendimento telef6nico, porlanto, ndo h6 documentos fisicos. Ademais.
consta tra relagdo de documentos da presente prestagdo de contas a fatura cornpleta de R$
608.00:
'/ Quanto a solicitagdo de isengdo de tarifas banc6rias, a Associaqdo Corpo de Bombeiros
Voluntiirios de tgrejinha infbrmou que ainda n6o tiveram retorno acerca do pedido;
'/ Em relagdo ao medicamento comprado, o qual poderia ter sido adquirido gratuitamente
junto a Farm6cia Municipal: realizamos reunido com o representante da Associagdo Corpo de
Bombeiros Voluntdrios de Igrejinha e aconselhamos a verificar, antes de efetivar a compra. se

ndo h6 disponibilidade do mesmo junto ao Municipio. a fim de que ndo acontega novamente
um gasto desnecess6rio.
'/ Os demais documentos est6o de acordo

Igrejinha/RS. 25 de julho de 2019.

" Igrejinha. cidude da solidariedade e tlo roluntttriu,do"

Av. Pres. Castelo Brat1co,228. Fone:51-3549-8600" Fax: 5l-3545-1958. Cx. Postal: l3l. CEP:95650-000. Iereiinha/RS

Secret6rio de Financas



Gorpo de Bombeiros Voluntirios de lgreiinha
Decreto de Utilidade Pfblica Municipal no 2.869

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

E-mail:bombeirosigrejinha@tca.co*.u, - Folle: 3545-8505 - cNpJ N" 08.004.724l0001-ts

Oficio 3012019 20" CBV Igrejinha

Igrejinha 10 de junho de2019

Sra. Pamela Mosena
Gestora da Parceria

Em cumprimento is instrug6es do Manual para Prestag6o de Contas emitido pela Prefeitura Municipal
de lgreiinha, encaminhamos a Vossa Senhoria para a apreciagio a Prestagdo de Contas do Termo de
Parceria ne 00L/20L7 , aditado em 27 de Dezembro de 2018, referente ) 05a [quinta) parcela repassada e
esta organizagdo em 04105120L9, a qual estd acompanhada do seguinte documento.

- Prestagio de contas referente ao mds de Maio 201"9

- Extratos bancirios da conta e aplicag6es referente ao m6s de Maio zatg.

-Demais documento e of(cios

Atenciosamente

Vidas dedicadas a salvar vidas

hilb


