
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento eAvaliagiio da Parceria

Termo de Parceria n' 0ll20l7
M0s de refer0ncia: JULHO 2018

Andlise do cumprimento do objeto:

A Associagdo Corpo de Bombeiros Voluntarios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das
atividades desenvolvidas pela corporag6o referentes ao m€s de julho de 2018. Analisando os
relat6rios apresentados, percebe-se que as ag6es 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 oconOncias registradas: remogdo de
pacientes, primeiros socotros, prevengdo e exting6o de inc€ndios, protegdo ambiental, treinamento.
A entidade parceira tem atendido ds metas de forma satisfat6ria atd o momento. Foi apresentada a
relagSo contendo os hor6rios e as refeigdes oferecidas no mOs aos integrantes. Por meio de amostra
aleat6ria (volunt6rios 20-125,20-042, 20-043,26-016 e 20-091), foi realizada a confer€ncia do
documento e ndo foram enconhadas inconsist0ncias. Foram oferecidas uma m6dia de 13,5
refeig6es di6rias. Nesse m€s de julho foram realizados 158 (cento e cinquenta e oito) atendimentos.
A comunidade aguardou, em mddia,4'52" (quatro minutos e cinquenta e dois segundos) para

receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 12 (doze) foram feitos no interior do
municipio. Foi, igualmente, apresentado documento referente arealizagilo de treinamento destinado
a nove integrantes da corporagdo por meio curso RIT - Rapid Intervention Team. Os valores
repassados pelo municipio est6o sendo despendidos de acordo com o que est6 proposto no plano de

trabalho.

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragEo tem por objeto estabelecer as condigdes para a execugdo de
atividade na iirea da safde, com a finalidade de afua96o como Bombeiros, com prevengf,o, protegao
e atengio d Comunidade do Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urg€ncia,
prevengdo e extingdo de inc6ndios, buscas e salvamentos, fiscalizagdo, vistorias e pericias,
atendimento prd-hospitalar, protegio ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descrigflo das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta EtapalFase Especificag6o atividades Observag6es

01

AgOes

realizadas
conforme
Plano de

Trabalho

Prevengio e extinpdo de inc6ndios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido
Fiscalizapio. vistorias e pericias X
Atendimento prd-hospitalar, incluindo servigos de
ambul6ncia

Atendido

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

X

Coordenaqdo e heinamento de corporagdes similares Atendido
Divulgapdo das atividades comunitarias e voluntariado Atendido
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Valores transferidos pela administragio priblica :

Solicitag6es e/ou Recomendagdes ao CBVI
Revisdo do livro de registro de horas volunt6rias.

,sd''l;; Igrejinha, 03 de setembro de 2018.

P6mela Mosena
Gestora da Parceria

Data da
transfer0ncia

Valor transferido Observagdes

0410712018 R$ 34.678,89

Solicitou-se parecer tdcnico da Secretaria de
Finangas referentes d an6lise de relat6rio de execugdo
financeira e demonstrativo de execugfio da receita e

despesa. Parecer recebido em 20 de agosto, que
segue anexo.

Quanto as observag6es, apenas faz-se constar que no liwo que cont6m a escala de horas dos voluntdrios,
alguns integrantes ndo obtiveram a formalizag6o do acompanhamento de seu hor6rio, mediante assinatura do
bombeiro efetivo. A exemplo: volunt6ria 20-042 nio teve seus hor6rios ratificados por bombeiro efetivo.
Ademais, oumpre registrar que o volunt6rio 20-091 possui registrado duas horas de voluntariado, no entanto
o registro n6o consta assinado nem por ele, nem por efetivo.
Diante de tal motivagdo, solicita-se que os registros de julho sejam revisados.
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w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

ComissSo de Monitoramento e Avaliacio

Homologagiio do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagio

Termo de Parceria 00112017

Julho 2018

A Comiss6o de Monitoramento e Avaliagdo declara que realizou a verificagSo das

informag6es constantes no relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliagSo 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.

Membros da Comissio

Valter Ribeiro
Assessor Administrativo

jinha, 04 de setembro de 2018.

Karina Robinson
istente Administrativo

Linden
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MIJNICIPAL DE IGREJNHA

PARECER FINANCEIRO 1 7 12018

Data: 20 de agosto de 2018
Requerente: Comiss5o de Monitoramento e Avaliagio

(ft 1t1)

Quanto ao pedido de an6lise do relat6rio de execugSo financeira e do

demonstrativo de execugSo de receita e despesa, relativa d prestagSo de contas do m6s

de julho de 2018 do Termo de ColaboragSo 00112017 firmado com a AssociagSo Corpo de

Bombeiros Voluntdrios de lgrejinha.

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

presente termo de colaboraqdo;

- Quanto aos documentos apresentados, traEo as seguintes considerag6es:

1) N6o localizei nenhuma discrepdncia entre os documentos apresentados, o

relatorio de movimentaESo do caixa e o extrato bancdrio.

Av. Pres, Castelo Branco,228.Fone:51 5+9.8600. Fax: 51 5451958. Cx. Postal: 131.

CEP: 95650-000. lgrejinha/RS

lgrejinha, 20 de agosto de 2018.

Jose Fle"sch



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TGREJINHA
Decreto de utitidade pdbtica Municipal no 2.869 de 15to1t2oo7

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

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: s{-3540-9s05 - cNpJ: og.o04.zz4lo001-1s

RELATORIO DE MOVTMENTO DE CATXA - PER'ODO DE 01IO7I2O18 A 3110712017



CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJTNHA
Decreto de Utilidade Pfbtica Municipat n.2.869 de 1StO1t2OO7

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

DIFERENqA

Presidente do Conselho de Administraeao do CBVI
Gestao 2012-2018 g

Saldo Final Contabilidade :&E '1s,27 BANCO DEBITOU I-) IBANCO CREDITOU I SALDO
,(JK UbPUSI I ADO A MAIOR A TITULO DE RESTITUIQAO DE DESPESAS- RS 721.9€

R$0 RS 721.96 R$ {02,(

RS 0,oo
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Corpo de Bombeiros Voluntirios de lgrejinha
Decreto de utilidade priblica Municipal ns 2.g69 de LS/ot/2oo7.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro _tgreiinha/RS
E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone:3545-8505 - cNp, Neo8.OO4.724lOOoL-Ls

REFERENTE A PRESTAEAO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE
CoLABORACAO Ne OL/2O17.

DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TGREJINHA - CBVI.
IGREJINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A andlise da documentagSo contdbil e dos atos de natureza financeira e econ6mica, sempre considerando as disposig6es
estatutdrias, foi realizada pelo Conselho Fiscal, formado pelos Sres.(as) RoDR|GO RTZZON DA StLVA, BRUNo aunEr-tb He tontCH

e VTTOR GRABRIEL DA SILVA

Da andlise do materialcontdbil, verificou-se queos documentos em comento ndo apresentaram irregularidades, estando o
Livro Razdo, Livro diirio, Balango e Demonstragdes em conformidade com as normas contdbeis.

CONCLUSAO
Nao verificando nenhuma pend6ncia ou irregularidade, este conselho Fiscal aprova sem ressalvas as contas cBVl, do m6s

Il"-,. Gr N.. ol.') . l\,p.-*r . -61=

BRUNO AURELIO HEIDRICH

de julho de 2018.

de 2018

Presidente do Conselho de Administragdo do CBVI
Gest5o 2OL7/2018


