
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoratnento e Avaliagflo da Parceria

Termo de Parceria n" 0ll20l7
MGs de refer0ncia: JUNHO 2019

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragdo tem por objeto estabelecer as condigdes para a execugdo de atividade
naLrea da safde, com a finalidade de atuagSo como Bombeiros, com prevengdo, protegdo e atengao d
Comunidade do Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urg6ncia, prevengdo e extingdo
de inc€ndios, buscas e salvamentos, fiscalizagdo, vistorias e perfcias, atendimento pr6-hospitalar,
protegdo ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descrigio das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Espec ifi cag6o atividades Observag6es

0l

Ag6es
realizadas
conforme
Plano de
Trabalho

PreveneSo e extinodo de incOndios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido
Fiscalizaqdo, vistorias e pericias X
Atendimento pr6-hospitalar, incluindo servigos de
ambul6ncia

Atendido

ProteQio Ambiental Atendido
Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de
Defesa Civil

Atendido

Coordenaqio e treinamento de corporagdes similares Atendido
Divulgacdo das atividades comunit6rias e voluntariado Atendido

Andlise do cumprimento do objeto:

A Associagdo Corpo de Bombeiros Voluntfrios de lgrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das
atividades desenvolvidas pela corporagio referentes ao m€s de junho de 2019. Analisando os relat6rios
apresentados, percebe-se que as ag6es realizadas pelo CBVI est6o 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 ocorr6ncias registradas, conforme atividades acima
elencadas. A entidade parceira tem atendido ds metas de forma satisfat6ria at6 o momento. Foi
apresentada a relagio contendo os hor6rios e as refeigdes oferecidas no m6s aos integrantes, por meio
de amostra aleat6ria , ndo apresentando inconsist€ncias. Foram oferecidas uma m6dia de 23,86
refeigdes di6rias. Nesse m€s de junho foram realizados 169 atendimentos. A comunidade aguardou, em
m6dia, 5 (cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 09 foram
feitos no interior do municipio e 01 (um) foi realizado em Municipio vizinho com remogdo de paciente.

Os atendimentos intermunicipais comprovam o apoio aos demais sistemas de defesa civil.
Foram apresentados documentos comprobat6rios de qualificagdo administrativa junto ao Tribunal de

Contas do Estado, registro fotogr6fico de alguns atendimentos realizados no municipio, atividades
preventivas realizadas junto d comunidade e de demonstragdo de aprego aos volunti{rios por parte da
comunidade, inclusive com doagdes de alimentos para CBV (documentagdo em anexo). Por fim, houve
demonstragdo de apoio a corporag6es de outras comunidades, noticiadas inclusive em jornais.

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



Valores transferidos pela administragflo ptiblica:

Igrejinha, 30 de agosto de 2019

Amanda Karina Becker
Gestora da Parceria

Data da
transfer6ncia

Valor transferido Observagdes

0410612019 R$ 36.066.05

Solicitou-se parecer t6cnico da Secretaria de Finangas
referentes d an5lise de relat6rio de execugdo financeira
e demonstrativo de execugio da receita e despesa.

Parecer recebido em2910812019, que segue anexo.

Observaqdes:

Quanto ao parecer Tdcnico Financeiro entregue, verificou-se que as despesas foram realizadas
dentro do perfodo da vig€ncia do termo de colaboragdo, estando os mesmos de acordo com a
parceria firmada.
Houve ressalva apenas a valores a serem restitufdos ao Municipio, no que tange a juros oriundos de
pagamentos realizados em atraso. Tais valores j5 foram devidamente informados e a restituig5o
ocorrer6 no m€s de julho, ap6s reuniSo rcalizada com o Sr. Paulo Volkart.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Comissio de Monitoramento e Avaliagio

Homologagio do Relatririo T6cnico de Monitoramenfo e Avaliagio

Termo de Parceria 00112017

JIINHO 2019

A ComissSo de Monitoramento e Avaliag6o declara que realizou a verificagdo das

informagdes constantes no relat6rio tdcnico de monitoramento e avaliagSo elaborado pelo Gestor

da Parceria, bem como Relat6rio T6cnico emitido pela Secretaria de Finangas, por meio de

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

Igrejinha, 30 de agosto de 2019.

Membros da Comissdo de Avaliagdo e Acompanhamento:

Anderlei Joldano Kunst

F

brnando Bernhardt de Oli
Assistente Administrativo
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SIJL
MLINICIPIO DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO JUNHO .2019

REQUEREN'I'E: Comissdo de Monitoramento e Avaliagdo Parceria 0ll20l7

Quanto ao pedido de andlise do relatorio de execugdo financeira e do demonstrativo de

execuqdo de receita e despesa, relatil'a ir prestagdo de contas do mds de Junho de 2019 do ter-

mo de Colaboragdo 00112017. firmado junto a Associagdo Corpo de Bombeiros Voluntdrios

de Igrejinha:

'/ Verifiquei qr-re todas despesas foram realizados dentro do periodo da vig6ncia do presente

termo de colaboragdo:
,/ Quanto aos valores que deverao serrestituidos ao Municipio, refbrente a juros oriundos de

pagamentos realizados em atraso: consoante reunido realizada com o Sr. Paulo Roberto

Volkart a restituigdo ocorrerd no pr6ximo m6s. Julho.
,/ Os demais docutnentos est6o de m o Termo ColaboragSo;

de Igrejinha,/Rs. 01 de agosto de 2019.

" lgrejinhu, cidatle da solidnrieduile e tlo ttoluntariado"

Av. Pres, Castelo Branco,228. Fone: 51-3549-8600. Fax:51-3545-1958. Cx. Postal: l3l. CEP:95650-000.lgrejinhaiRS

Secret6rio de Financas



Gorpo de Bombeiros Volunt6rios de lgrejinha
Decreto de Utilidade Pribtica Municipalno 2.869

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

bombeirosigre.iinha@tca.com.br- Fone: 3545-8505- cNp.l N" 0g.004.724i0001-ls

MEMORANDO

DC; ASSOCIAEAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREIINHA
PATA: COMISSAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO

Prezados:

Atendendo ) demanda apresentada no Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliaqio de
Parceira referente abril de 2019, estamos enviando em anexo relat6rio referente ) movimentagao de
financeira de abril, alterando o nfmero das placas relacionadas ao recolhimento de IpVA 2019, ai quais
foram digitadas de forma equivocadas. Cabe lembrar que a placa IMZ3563 aparece duplicada porque no
primeiro momento havia sido marcado apenas o item IPVA no documento bancdrio, sendo refeita a
operag5o novamente marcando as demais taxas como emissfro envio do documento de circulacdo.
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19.

.l'I
PAULO RABERTO VOLKART

T6cnico Contdbil

Vidas dedicadas a sulvsr viclus



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade Piblica Municipat n" 2.869 de 1510112007

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

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 51-3i45-8505 - CNpJ: 08.004.724tO0O1-15

RELATORIO DE MOVIMENTO DE CAIXA. PER'ODO DE O1rc4I2O1SA 30/04'2019

s

,..t' 4-VOLKART
Tesoureiro

Gestao 2019.2020
CPF: 389.486.720-53

cRc/Rs 094233



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade Priblica Municipal no 2.869 de 1Sl01l2OOT

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

DIFERENqA R$ 0,00

t
,!//

,,'j'
r':'

f/
/

.r''

. t-r

Gestio 2019-2020
CPF: 389.486.720-53

cRc/Rs 094233

29tO4t2019 AD 300157 PVAJ2O19 PLACA IFM3931 $ 16.71 R$ 4.326,22
29tO4t2019 cD 3001 60 PVN2019 )LACA IMG56OO R$ 21 R$ 4.1 1 2,9
29tO4t2011 qD 300163 PVN2019 )LACA IMD1244 R$ 84.2€ R$ 4.028.6
29lO4l cD 300166 ,vN2019 )LACA tMZ3563 R R$ 3.893,5
29tO4l {D 300168 >vN2019 )A tMZ3563 R$ 782.73 R$ 3.110,8
30/0. TARIFAS BANCARIAS R$ 66.5C R$ 3.04,
30to4t: TES DE RENDIMENTO R$ 0.64 R$ 3.04

SALDO FINAL R$ 3.04,

aldo Final do Banco R$ 2.941,34 CONT. DEBITOU (+} 3ONT. CREDITOU G SALDO

Rs 0.00 R5 0.O0 R3 2.941,3

aldo Final contabilidade RS 3.044.99 BANCO DEBITOU (.} IBANCO CREDITOU I SALDO
08tozt201 \o 202573 INF 8225 A U(]S PAKAFUSOS - JUROS A RESTITUIR R$ 2.21
18t03t2014 \u 240648 NFS 1475.920 ANDRE LUIS MAROUES - JUROS A RESTITUIR R$ 101.ut4

R$ 103. R$ 0.00 RS 2.941,34



DE:
PARA:
ASSUNTO:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

MEMORANDO INTERNO NO 067I2OI9

Secretaria de Sairde - Gestdo de Parceria n. 001/17

Secret6rio de Finangas
Solicita Parecer Tdcnico Financeiro

Secret6rio Leandro:

Solicitamos Parecer Tdcnico Financeiro referente d prestagSo de contas encaminhada

pelo CBVI, decorrente da Parcen a n. 007 I 77, competen cia maio 12019.

Segue anexa a documentaglo para an6lise'

Observaqdes:
N6o recebemos comprovante AD 308451 no valor de 608,97 referente a pagamento para empresa

VIVO, bem como a fatura completa AD 3 19824 CONTA 05/19 do valor tambdm pago a esta empresa

no vafor de 418,53.
Observamos a compra de medicamento com necessidade de prescrigSo rn6dica em farm6cia parlicular

senclo que a medicagSo pode ser retirada gratuitamente na farm6cia mr,rnicipal quando prescrito por

medico conveniado ao SUS.

Observamos que ainda nao temos retorno do memorando enviado )rs finangas quanto as notas trazidos

referente ao licenciamento dos ve(culos, os de placa IFM3931, tMG5600, IMD1244 constam no

relat6rio com valor diverso do comprovante de pagamento apresentado.

Observamos que ainda ndo temos retorno do memorando enviado ds finanqas quanto a nota de cornpra

do HD externo de l20G (NF 1.318,) solicitamos justificativa dos motivos pelo qual houve aquisigdo do

referido item, assim col'no, as raz6es pela qual foi adqrrirido no estabelecimento de um dos bombei|os

voluntdrios, sem que houvessejuntado apresentagdo de outros orgalnentos.

Obseruamos que ainda nbo temos retorno do memorando errviado ds finangas quanto aos

gastos 
"*.".riuo. 

com compra cle alimentos "de primeira" em distribuidora de alimentos de Rolante

NF4675 enquanto que o valor gasto pocleria ter sido menor e utilizado para outros servigos necess6rios,

que llovalnente se repetiu neste mds consoante NF 5201.

6u *.u*u fbnna, na NF 4364 observarros compra de rnais kg de carne bovina alem de, peixes e

excesso cle sabSo ern p6 e arlaciante. Neste lxesmo sentido, h6 excesso tarnbdm de compras de

pereciveis na NF 23699956 com itens repetidos em outras NF.

Atenciosamente"

igrejinha,0l de julho de 2019.

Pamela Mosena
Gestora da Parceria


