
ESTADO DO RIO GRANDB DO SUL
MT]NICiPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T5cnico de Monitoramento e Avaliagflo da Parceria

Termo de Parceria n" 0ll20l7
MOs de refer0ncia: junho

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragdo tem por objeto estabelecer as condigdes para a execugio de atividade na iirea

da saride, com a finalidade de atuagdo como Bombeiros, com prevengdo, protegdo e atengdo d Comunidade do

Municipio, incluindo serviqo de atendimento m6vel de urgdncia, prevengSo e extingio de incOndios, buscas e

salvamentos, frscalizagdo,vistorias e pericias, atendimento prd-hospitalar, proteEdo ambiental e apoio nos

sistemas de defesa civil.

Descrigflo das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta EtapalFase Especificaqdo atividades Observag6es

0l

Ag6es realizadas

conforme Plano

de Trabalho

PrevencSo e extincdo de inc6ndios Atendido

Buscas e salvamentos Atendido

FiscalizacSo. vistorias e perfcias x

Atendimento prd-hospitalar, incluindo serviSos de ambuldncia Atendido

Protecdo Ambiental Atendido

Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa

Civil

X

Coordenacdo e treinamento de comoracdes similares Atendido

Divuleacdo das atividades comunitiirias e voluntariado X

Anilise do cumprimento do objeto:

A Associaqao Corpo de Bombeiros Voluntiirios de lgrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das atividades

desenvolvidas pela corporagdo referentes ao m6s de junho de 2017. Percebe-se que as ag6es pelo CBVI estdo

de acordo com o objeto desta parceria. Al6m do relat6rio das atividades realizadas nessa competdncia,

encaminhou boletins de atendimentos, nas quais constam relatadas as atividades preventivas. Percebe-se que

a corporagdo tem realizado atividades voltadas d protegdo da comunidade, sempre presente em eventos que

evolvam a promogdo de saride e a educagdo de criangas, jovens e adultos. Cumpre registrar que a CBVI tem

atendido ds metas de forma satisfat6ria at6 o momento. A entidade tambdm encaminhou a relagdo de sua

equipe t6cnica (efetivos e voluntdrios). Encaminhou, igualmente, o relat6rio contendo o nfmero de refeigdes

servidas diariamente, bem como o registro dos horiirios de trabalho de cada efetivo e voluntiirio. Ap6s an6lise

da prestaqdo de contas e dos relat6rios apresentados, foram identificadas as seguintes inconsist€ncias:

a) Discrepdncia na relagSo entre o nfmero de refeigdes x escala de trabalho (analise realizada por

amostragem aleat6ria nos dias 01, 08 e 16); b) Contas telef0nicas pagas em atraso; c) Prego do produto

WD40 NF330 adquirido com valor maior em relagSo ao m6s anterior; d) Aus€ncia da NF em nome de LK
Contabilidade. Importante ressaltar que, conforme vem ocorrendo desde janeiro, algumas das atividades

elencadas no Plano de Trabalho n6o foram contempladas nesse mds, no entanto entendo que poderdo ser

atendidas no decorrer da parceria. Faz-se necessiirio observar que a corporagdo trabalha no atendimento das

demandas solicitadas pela comunidade e nem sempre todas as agSes ser6o contempladas todos os meses' Os

valores repassados pelo municipio est6o sendo despendidos de acordo com o que est5 proposto no plano de

trabalho.

Rua da Independenc\a,512- Centro - Igrejinha/RS - Telefone (51) 3549-8600



Data da
transferGncia

Valor transferido Obsewag6es

06106120r'7 R$ 34.268.73

Solicitou-se parecer tdcnico da Secretaria de Finangas

referentes d andlise de relat6rio de execuqtro financeira e

demonstrativo de execugdo da receita e despesa. Parecer

recebido em 17 de iulho, Que seguffi

Valores transferidos pela administraqfl o pfblica:

6 o relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliagflo da parceria.

n lgrejinha, 18 dejulho de20l7.

, l[r'1/a' fiodru
P6mela Mosena

Gestora da Parceria

Observagdes:

a) Observado o parecer Financeiro, solicitamos seja apresentado o documento fiscal relativo ao pagamento

de R$ 440,00 em nome de LK Contabilidade. Al6m disso, a GBVI dever6 providenciar as assinaturas dos

conselheiros na prestagdo de contas.

b) Reitera-se a apresentagdo de orgamentos para as despesas realizadas pela corporagio e solicita-se a

apresentagio de justificativa decorrente da nao apresentagao at6 o momento.

.) R"it"ru-r. qul seja realizada a devolugSo dos valores apontados no parecer referente d compet€ncia de

maio, no valoriotal ie R$ 104,38 - Referentes a tarifas banc6rias decorrentes de devolugSo de cheques.

d) Solicitamos que haja conciliaglo entre o nfmero de refeigSes e escala de trabalho, reiterando que n6o pode

haver diferenga.
e) Pagamento de contas sempre at6 o vencimento, para que nao haja encargos financeiros'

Rua da lndepend€nci a, 512 - centro - Igejinha/RS - Telefone (51) 3549-8600
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ffi ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGRBJINHA

SECRBTARIA DE SAUDE

Comissio de Monitoramento e Avaliagio

Homologagflo do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagflo

Termo de Parceria 00112017
Junho

A Comissio de Monitoramento e AvaliaEdo declara que realizou a verificaEdo das

informag6es constantes no relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliaEdo elaborado pelo Gestor

da Parceria, bem como Parecer Tdcnico emitido pela Secretaria de FinanEas, por meio de

procedimentos de fiscalizag6o e (X) homologa ( ) n6o homologa o referido relat6rio.

Igrejinha, 18 dejulho de2017.

Membros da Comissio de AvaliaEdo e Acompanhamento:

L+r-^^*
Alex Santos Ferrari

Luciana Di

Rua da Independ€ncia, 512 - Centro - Igrejinha/RS - Telefone (5 1) 3549-8600



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJNHA

PARECER FINANGEIRO 06/201 7

Data: 17 de julho de 2017
Requerente: Comissio de Monitoramento e AvaliagSo

(fr 1/1 )

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

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

de junho do Termo de ColaboragSo 00112017 firmado com a AssociagSo Corpo de

Bombeiros Volunt6rios de lgrejinha.

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

presente termo de colaboragSo;

- Faltou o documento fiscal relativo ao pagamento de R$ 440,00 em nome de

LK Contabilidade;

- Faltam as assinbturas dos conselheiros na prestagSo de contas.

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

CEP: 95650-000. lgrejinha/RS

fgrejinha, 17 de julho de 2017.

Flesch
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CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA

lgrejinha, 3 de julho de 20!7.



Corpo de Bombeiros VoluntSrios de lgrejinha
Decreto de Utilidade Priblica Municipal ne 2.869 de tslOLlzOO7.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro -lgrejinha/RS
E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 - CNPJ Ne08.004.724/OOO!-L5

REFERENTE A eneSrngAo DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE

CoLABORACAO Ne Ot/z}t7 .

DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA - CBVI.

IGREJINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

: ,t,irir r.,.-t,t t: : 
_.ru

Da anSlise do material contdbil, verificor

ressalvas as contas CBVI, do mds

RODRIGO RIZ&N DA SILVA
.:,..;:.:.. :::r:

. -.:,,,.Fir,:'r'l -

de junho de2Ot7.

BRUNO AURELIO HEIDRICH

Presidente dO Conselho de AdministragSo do CBVI

GestSo 2016/2077



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade priblica Municipat no 2.869 de 1StO1t2OO7

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

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 51-3545-8505 - cNpJ: 08.004.72410001-1s

IlEi.-ATORf O 3E IrrrOVr!'rENTo DE cArxA - PERiODO DE 01ro6t2o17 e 31rc6r2017

CATA
o1/06/2017
otlcuzo:tlCne{ue ros Recibo 264149

PAGINA O1

ENTRADA

D2/06/20 17 lAviso de debito
06 /061 20 17 | Aviso de credito
otToajzottljneoue lo7' 

' '
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SALDO F

R$ 33.236,44

R$ 15.540,41
R$ 15 040,41

14.927.91

Cond. Veic. Automotores e em

Presidente do Conselho de Admiriistragdo do CBVI
Gestao 2016-2017


