
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGRBJINIIA

SECRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagiio da Parceria

Termo de Parceri a n' 0ll20l7
MOs de refer0ncia: JUNHO 2018

Objeto da Parceria:

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

atividade na 6rea da safde, com a finalidade de atuagdo como Bombeiros, com prevengdo, protegdo

e atengdo d Comunidade do Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urgOncia,

prevengio e extingSo de incdndios, buscas e salvamentos, fiscalizagio, vistorias e pericias,

atendimento prd-hospitalar, protegflo ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descrigflo das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa./Fase Especificagfio atividades Observagdes

0l

Agdes
realizadas
conforme
Plano de

Trabalho

Prevencio e extincio de inc€ndios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido
FiscalizacSo" vistorias e pericias X
Atendimento prd-hospitalar, incluindo servigos de

ambuldncia
Atendido

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

Defesa Civil
Atendido

Coordenapdo e tre namento de corporagdes similares Atendido
Divulsapdo das at vidades comunitririas e voluntariado Atendido

Anrilise do cumprimento do objeto:

A Associag6o Corpo de Bombeiros Volunt6rios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das

atividades desenvolvidas pela corporagdo referentes ao m€s de junho de 2018. Analisando os

relat6rios apresentados, percebe-se que as ag6es realizadas pelo CBVI estdo 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 socorros, prevengSo e extingdo de incOndios. A entidade parceira tem atendido
ds metas de forma satisfat6ria at6 o momento. Foi apresentada a relagSo contendo os hor6rios e as

refeig6es oferecidas no mOs aos integrantes. Por meio de amostra aleat6ria (volunt6rios 20-103,20-
057,20-060,20-130 e 20-134), foi realizada a conferOncia do documento e n6o foram encontradas

inconsist6ncias. Foram oferecidas uma mddia de 12,4 refeigdes diririas. Nesse mOs de junho foram

realizados 147 atendimentos. A comunidade aguardou, em mddia, 4'55" (quatro minutos e

cinquenta e cinco segundos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 16

foram feitos no interior do municipio. Foi atendido, tamb6m, um chamado intermunicipal,

caracterizando o apoio oferecido aos municipios vizinhos. Os valores repassados pelo municipio

estdo sendo despendidos de acordo com o que estf proposto no plano de trabalho. Aldm disso, a

corporagio encaminhou documentos contendo noticias veiculadas na midia impressa e digital, que

comprovam as parcerias entre o CBVI e os diversos segmentos da comunidade.
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Valores transferidos pela administragfl o prfi blica:

Igrejinha, 27 de julho de 2018.

Data da
transfer6ncia

Valor transferido Observag6es

05106/20t8 R$ 34.678,99

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 em 27 de julho,
que segue anexo.

Observagdes:

a) foram entregues documentos solicitados pela gestora da parceria, conforme listado:
- Segunda via de fatwa da empresa Vivo, compet6ncia maio, a qual estava parcialmente ilegivel;
- Orgamento referente i aquisigSo de luvas especiais, o qual n6o havia sigo entregue junto d
prestagio de contas da compet€ncia de sua aquisigdo.
- RelagSo atualizada da frota de veiculos da Corporagdo.

Solicitagdes e/ou Recomendagdes ao CBVI
Observa que, o voluntfrio20-130, ndo consta na planilha de controle de refeigdes na data de 08/06/lg.

Plnala

co'Ei':rfridil|p 
Mosena
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CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TGREJINHA
Decreto de Utitidade pfbtica Municipat no 2.869 ae rcrc,tizOOl

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

E-maif : bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 51-3545-8505 - cNpJ: 08.OO4.724(OOO1-15
RELATORIO DE MOVTMENTO DE CAIXA. PERiODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018
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Presidente do Conseth6 ae nOminisliacao do cBVl
Gesteo 2017-2018



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade Ptblica Municipal no 2.869 de 15tO1t2O07

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

DTFERENqA

j,A*,fl

Saldo Final Contabilidade R$ 2.382,03 3ANCO DEBITOU (-} BANCO CREDITOU SALDO
23t02/2018 VALOR DEPOSITADO A MAIOR A TITULO DE RESTITUICAO DE DESPE=AS R$ 1,9i

R$ 0,0( R$ 1,9 RS 2.383.9!

R$ 0,00

CASSIQ RONNAU'.RAMM
Presidente do Conselho de Administragao do CBVI

ceitao zotz-zore



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

ComissSo de Monitoramento e AvaliagSo

Homologagio do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagio

Termo de Parceria AAU20I7
Junho 2018

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

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

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

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

nha,27 de julho de 2018.

o e Acompanhamento:

rd,

a9

Assistente Administrativo

F Linden

Assessor Administrativo
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MLINICIPAL DE IGREJNHA

PARECER FINANCEIRO 1412018

Data: 27 dejulho de 2018
Requerente: GomissSo de Monitoramento e AvaliagSo

(ft rt1)

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

demonstrativo de execuEso de receita e despesa, relativa dr prestagSo de contas do m6s

de junho de 2018 do Termo de ColaboraqSo 00112017 firmado com a AssociagSo Corpo

de Bombeiros Volunt6rios de lgrejinha.

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

presente termo de colaboragSo;

- Quanto aos documentos apreselrtados, trago as seguintes considerag6es:

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

relatorio de movimentagSo do caixa e o extrato banc6rio.

lgrejinha, 27 dejulho de 2018.

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

CEP: 95650-0()0. lgrejinha/RS

Vi6l Jos6 Flesch
Secretdrio de Finangas


