
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagao da Parceria

Termo de Parceria n' 0ll20l7
MGs de referOncia: agosto

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragao tem por objeto estabelecer as condigSes para a execugdo de atividade na 6rea

da safde, com a finalidade de atuagdo como Bombeiros, com prevengdo, protegSo e atengdo d Comunidade do

Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urg€ncia, prevengio e extingio de incdndios, buscas e

salvamentos, fiscalizagao, vistorias e pericias, atendimento prd-hospitalar' proteqao ambiental e apoio nos

sistemas de defesa civil.

Descrigflo das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especifi cag6o atividades ObservagOes

0l

Agdes realizadas
conforme Plano

de Trabalho

Prevencdo e extinQdo de inc6ndios Atendido

Buscas e salvamentos Atendido

Fiscalizacdo, vistorias e perfcias X

Atendimento prd-hospitalar, incluindo serviQos de ambuldncia Atendido

Protecdo Ambiental Atendido

Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa

Civil

X

Coordenacdo e treinamento de corporagdes qmd4lg! K

Divulsacdo das atividades comunitiirias e voluntariado X

Anflise do cumprimento do objeto:

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

desenvolvidas peli corporagao referentes ao m6s de agosto de 2017. Percebe-se que as a96es pelo CBVI

est6o de acordo com o objeto desta parceria. A corporagdo tem atendido ds solicitag6es realizadas pela

comunidade. Tem cumprido .om seu objetivo social por meio do atendimento its ocorrCncias registradas:

remog6o de pacientes, primeiros socolros, prevengdo e extingdo de incdndios' Al6m disso, o CBVI est6

presente em eventos esportivos, de promogdo de saride em espagos de educagdo, que abarcam as agdes

preventivas. A entidade parceira tem atendido ds metas de forma satisfat6ria atd o momento. Importante

iessaltar que, conform, ui* ororrrndo desdejaneiro, algumas das atividades elencadas no Plano de Trabalho

nao foram contempladas nesse m€s. No entanto, entendo que poderdo ser atendidas no decorrer da parceria.

Cumpre observar que a corporaEao trabalha no atendimento das demandas solicitadas pela comunidade e nem

,.11pi. todas as ag6es sera-o contempladas todos os meses. Foi apresentada, tambdm, a relaqdo contendo as

escaia de trabalho dos volunt6rios, contendo os horarios e as refeigdes oferecidas no m€s a esses integrantes.

por meio de amostra aleat6ria, foi realizada a conferdncia do documento, o qual n6o apresenta

inconsist6ncias. Os valores repassados pelo municipio est6o sendo despendidos de acordo com o que est6

proposto no plano de trabalho. . ;
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\hlores transferidos pela administragflo pt'iblica:

Solicitag6es e/ou Recomendag6es ao CBVI

a) Solicitamos d corporag6o que apresente, mensalmente, a escala de trabalho dos bombeiros efetivos.

b) Solicitamos seja encaminhada mensalmente a relagdo dos voluntdrios e efetivos, a fim de acompanhar

ades6es e/ou desligamentos de integrantes.

c) Reiteramos a apresentagdo dejustificativa para as compras realizadas (qual destino d dado ds aquisigdes).

d) Recomendamos d adogSo de procedimento de Orden de Compra/Servigo na aquisigdo de

produtos/servigos.

Pdmela Mosena
Gestora da Parceria

Data da
transfer€ncia

Valor transferido Observaq6es

01/08/2017 RS 34.268.73

Solicitou-se parecer t6cnico da Secretaria de Finangas

referentes d andlise de relat6rio de execugSo financeira e

demonstrativo de execugio da receita e despesa. Parecer

recebido em 13 de setembro, que segue anexo.

Observag6es:

a) A corporagdo apresentou documento que pretende responder drs observag6es realizadas nos relat6rios

anteriores elaborados pela gestdo da parceria e, assim:

a) encaminhou c6pia da Nf referente d empresa LM da Rosa & Cia Ltda do m6s de maio para que seja

arquivada aos documentos daquela compet€ncia;

b) informou que o valor de R$ 104,38 ser6 restituido e depositado na conta especifica no m€s de setembro;

c) informou que tomarii provid6ncias quanto d apresentagSo das Nfs dos servigos de telefonia para evitar o

atraso nos pagamentos;

d) quanto aos procedimentos adotados para compra de g6neros alimenticios, de higiene e limpeza, bem como

de iombustiveis, a comisslo solicitou Parecer Tdcnico it Assessoria Juridica em 18 de setembro, para dirimir
quest6es de ordem administrativa e legal. T5o logo de posse desse documento juridico, serd elaborado

parecer complementar especifico sobre a matdria;
e) O CBVI, em contato verbal, comunica que apresentar6 relat6rio detalhado de atividades que foram

realizadas e que ndo constam no relat6rio de ocorr6ncias encaminhado mensalmente.
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A,STADO DO RIO GRANDN DO SUL
MI"]NICIPIO DIT IGRNJINHA

SECRETARIA Dtr SAUDE

Comissflo de Monitoramento e Avali

Homologagflo do Relatdrio Tdcnico de Monitoramento o Avaliaqfro

Termo de Parceria CI0l2417
Agosto

A Ccmissiio cle h4onitoramento e Al'aliaqdo declara que realizou a verificaqiio clas

infblnagdes constlntes no relat6rio tecnico cle monitoramento e avaliag5o elaborado pclo Gestor

ila Plrce1ia, bem como relatdrio tecnico enritido pela Secretaria de F*inangas, por nreio de

proceclirnentas de fiscalizaqdo e (X) hornologa ( ) ndo hornologa o refbrido relatcirio.

Igrejinha, 26 de setenibro de 2017.

Membros da Comissdo de Avali"4fro e Acompanhamento:

ex Santos lerrari
Aclministrativo

na Karina Rotrinson

Luciana iFrancil Linden
ra de ljnidade

Rua rla Indepenc{Cncia, 512 * Centro - IgrejinhaiRS - 'ilele.lbne (51 ) 3549-8600



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MLTNICIPAL DE IGREJNHA

PARECER FINANCEIRO 09/2017

Data: {3 de setembro de 2017
Requerente: Comissio de Monitoramento e Avaliagio

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

demonstrativo de execugSo de receita e despesa, relativa a prestaqSo de contas do m6s

de agosto do Termo de ColaboraEso AA1n017 firmado com a AssociagSo Corpo de

Bombeiros Volunt5rios de lgrejinha.

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

presente termo de colaboragSo;

- Ocorreu o pagamento de uma conta telef6nica da VIVO vencida em julho no

m€s de agosto, e a conta telefOnica da Ol teve seu pagamento apos o vencimento, o que

ocasiona cobranga de encargos de mora na fatura seguinte, portanto, 6 importante que

sendo posslvel o pagamento ocorra at6 a data de vencimento.

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

CEP: 95650-000. lgrejinha/RS

(fr 1/1 )

lgrejinha, 13 de setembro de 2017.

Secretdrio de Finangas
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ESTAoo {o Rro cRANDE Do suL
MUNtclPto DE TcREJfNHA
SECRFTARIA DE SAUDE

i

i.

TNTERNO No008/2017
DE: Comissio de MonitoramentoPARA: Finangas
ASSUNTO: parecer t6cnico

A comissdo de Monitoramento e AvaliiagSo vem por meio deste, solicitarparecer t6cnico referente andlise de i o de execug6o financeira, demonstrativo deexecugSo de receita e despesa, bem io relativo a prestagdo de contasdo mds de AGOSTOTZOIT do Termo
Corpo de Bombeiros Voluntdrios de lg

esvusrrr drrexa a qocumentagao para an5lise e apreciagdo. Em especial h6
3#$?;":ff:j:._"J.::q::jl"n'"''4' n;ilo!1l,.1".sido de contai de tererones pasasem atraso desde o m6s de junho.

;o rererenre anelise de irelat6rio de exeiugSo financeira, demonsirativo oeeceita e despesa, bem cdmo do extrato bancirio relativo a prestagdo de contasiosro/2017 do Termo dd cotaborag60 no 001/2017 firmado com a Associaga0beiros Voluntdrios Oe lgrefinha.
seguem anexa a documlentagSo para an6lise e apreciacSo Fm esneeiat hi

q

"l t,'y'1 .TMra

lgrejinha, 11 de setembro de2O1T.

n r\ l}-f,ljt',/v
Ko(Ptt" 

o" ' /

Qr
; r$ir JdsP f,lescii
$ec. de FittLhgas

Parnela Mosena
Gestora da parceria



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MLII\IICIPAL DE IGREJNHA

PARECER FINANCEIRO 09/2017

Data: 13 de setembro de 2017
Requerente: Gomiss6o de Monitoramento e Avaliagio

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

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

de agosto do Termo de ColaboraEso 00112017 firmado com a AssociaEso Corpo de

Bombeiros Voluntdrios de lgrejinha.

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

presente termo de colaboragSo;

- Ocorreu o pagamento de uma conta telef6nica da VIVO vencida em julho no

mds de agosto, e a conta telefdnica da Ol teve seu pagamento ap6s o vencimento, o que

ocasiona cobranga de encargos de mora na fatura seguinte, portanto, 6 importante que

sendo possivel o pagamento ocorra at6 a data de vencimento.

Av. Pres. Castelo Branco.228. Fone:51 549.8600. Fax: 51 5451958. Cx. Postal:131.
CEP: 95650-0(10. lgrejinha/RS

(fr 111 )

lgrejinha, 13 de setembro de 2017 .

Jos6 Flesch



ISTADO DO RIO GRAI\iDH, DO SITL
M UNTCIPI O I}H IGRIJ]JINHA
Sf,CRETARIA DE SAUDE

Ata n. 04312417

As dez horas do dia vinte e nove de agosto de dois mil e dezessete, nas depencl€ncias do

pr€dio da Secretaria de Sa[rd*. reunirarn-se a Associag6o Corpo de Bombeiros Voluntarios de

Igrejinha, representada pelo Sr. Paulo Roberto Volkarl" a gestora da piirceria PAmela l\4osenet.

bem comu os integranles d;r comissfio de monitorantento e avaliagfro. A presente reilniflo teve

como pauta avaliar o andamento clos processos refbrentes d parceria entre o iVhuricipio e o C[]Vl

(Corpo de Bornbeiros Volnntdrios de lgrejinha). A Gestora. bem como a C.lomissfro levantaram

algumas quest6es corn o intuito de promover alguns ajustes. ern especial, irs questires de fluxo

dos processos adrninistrativos (praz,os e fanna de entrega de dccumentos" aldm de nteios para

contato). Considerander que o CBVI relata necessitar de alguns dias pala providenciar a juntada

de documentos rel'erentes d prestagfro de contas, ficou acordado que os ciocumenlos poderfro ser

apresentados ir gestora atd o diii dez (10) do m0s subsequente ii compet0ncia a ser analis;rda.

Aldm disso. os integrantes gestores da parceria lorzun convidados a realizar urna visita ir

Corporagdo. A vista serii realizacla no nr6s de setembrei, eru datn a ser confirnt;rda. O

representante r1o CIBVI e integrmtes cla comissfio de monitoramento discutirarn sobre os

processgs de controle social e, assirn, ficou deciclida a elatroraq5o de questiondrio para avaliagicr

do trabf,lho dos bombeiros voluntdrios pela comunidado. Nada mais havendo a ajustar. larrro a

. Igrejinha. 29 de agosto de 1017.
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CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utifidade ptblica Municipat no 2.g6g de lSlOltzllz

Rua Mal. Arthur da Costa e Sitva,2+3 _ Centro _ lgrejinha

,f
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E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: S1-3545_8505 - CNpJ: OB.OO4.7,.UOOO.ll5
RELATORfO DE MOVTMENTO OE CATXA - PERiOOA DEo1to8t2017 a31t[At2017

DIFERENCA

{h-gl6n".t"
Presidente do Conselho de Administrageo do CBVI

Gestilo 2016-2017


