
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Relatt6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliaq6o da Parceria

Termo de Parcerian" 0l/2017
MGs de refer0ncia: JUNHO 2020

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragdo tem por objeto estabelecer as condig6es para a execugSo de atividade

na 6rea da safide, com a finalidade de atuagdo como Bombeiros, com prevengio, protegio e atengdo dr

Comunidade do Municipio, incluindo sen'igo de atendimento m6vel de urgdncia, prevengdo e extingdo

de inc6ndios, buscas e salvamentos, fiscalizagSo, vistorias e pericias, atendimento prd-hospitalar,

protegio ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descriqio das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa./Fase Especificagdo atividades Observagdes

0l

AgOes

realizadas
conforme
Plano de

Trabalho

Prevencdo e extincdo de inc6ndios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido
Fiscalizacdo. vistorias e pericias X
Atendimento pr6-hospitalar, incluindo servigos de

ambuldncia

Atendido

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

Defesa Civil
Atendido

Coordenacdo e tre namento de comoracSes similares Atendido
DivulsaoSo das at vidades comunit6rias e voluntariado Atendido

Anrilise do cumprimento do objeto:

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

atividades desenvolvidas pela corporagSo referentes ao m€s de junho de2020. 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 ooorr€ncias registradas, conforme atividades acima

elencadas. A entidade parceira tem atendido ds metas de forma satisfat6ria at6 o momento. Foi
apresentada a relagdo contendo os horfrios e as refeiqdes oferecidas no m6s aos integrantes, por meio

de amostra aleatoria, n[o apresentando inconsist6ncias. Foram of-erecidas uma m6dia de27,76 refeig6es

di6rias. Nesse m6s de junho foram realizados 151 atendirnentos. A comunidade aguardou, em mddia, 5

(cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 18 foram feitos no

interior do municipio.

Rua da Independencia,5I2 - Centro * lgrejinha/RS : Telefone (5i) 3549-8600

fiI||lfitullltllnll



Valores transferidos pela administragio pfblica:

Observagdes:

Quanto ao parecer Tdcnico Financeiro entregue, verificou-se que as despesas foram realizadas
dentro do periodo da vigdncia do termo de colaboragdo, estando os mesmos de acordo com a

parceria firmada.

Igrejinha,05 de outubro de2020

Data da
transferOncia

Valor transferido Observagdes

03t06t2020 R$ 36.985,73

Solicitou-se parecer t6cnico da Secretaria de Finangas

referentes d anrllise de relat6rio de execug5o financeira e
demonstrativo de execugdo da receita e despesa. Parecer

recebido em 0310912020. que sesue anexo.
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nda Karina Becker Re

Gestora da Parceria

Rua da lndepend€nci a,572 - Centro - lgrejinha/RS - Telefone (5 1) 3549-8600



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Comissio de Monitoramento e Avaliacio

Homologagflo do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagio

Termo de Parceria 00112017

JLINHO 2O2O

A Comissdo de Monitoramento e Avaliag5o declara que realizou a verificagdo das

informagdes 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 ( ) n6o homologa o referido relat6rio.

Igrejinha, 05 de outubro de 2020.

Membros da Comissdo de Avaliagdo e Acompanhamento:

Rua da Independ€ncia,512 - Centro -- igrejinhalRS - Telefbne (51) 3549-8600

Anderlei Jordano Kunst

Bernlrardt de Oliveira
Assistente Administrativo
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
' .i '/

MI-IIUCIPIO DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO JUNH O .202A

REQUERENTE: comiss6o de Monitoramento e Avaliagao parceria 0llz0l7

Quanto ao pedido de anillise do relat6rio de execugdo financeira e do demonstrativo de
execuqao de receita e despesa, relativa d prestagdo de contas do mds de Junho de 2020 do ter-
1o- de Colaboragdo 00112017, firmado junto a Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios
de Igrejinha:

'/ Verifiquei que todas despesas foram realizados dentro do periodo da vigencia do presente
termo de colaboragdo:
r' Todos o s documentos apresentados estdo de acordo com o Termo de Colaboracflo:

Municipio de lgrejinha/Rs, 03 de agosto de2020.

Cdsar l{arciel Horlle
Secretiirio de Finanqas

" lgreiinhu, cidtrde da solirlari,edade e do uolun,tnriudo"

Av.Pres.CasteloBranco,22S.Fone: 5l-3549-8600.Fax:51-3545-l958.cx.postal: 131.cEp: 95650-000.lereiinhaiRS



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade Priblica Municipal no 2.869 de 1SlO1t2OO7

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

E-mail: bombeirosigre.iinha@tca.com.br - Fone: 51-3545-8505 - CNpJ: Oe.OO4.T24tOOOI-15

RELATORIO DE MOVIMENTO OE CAIXA. PERiODO DE 01/05'2020 A 31IO5I2O2O
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N,.\"JJ-.
Tesoureiro

Gesteo 2019-2020
CPF: 389.486.720-53
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