
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliacflo da Parceria

Termo de Parceria n" AlDIl7
MGs de refer6ncia: AGOSTO 2019

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragdo tem por objeto estabelecer as condigOes para a execugiio de atividade
naLrea da saride, com a finalidade de atuagdo coirro Bombeiros, com'prevengdo, protegdo e atengao d
Comunidade do Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urgdncia, prevengdo e extingio
de incdndios, buscas e salvamentos, fiscalizagdo, vistorias e perfcias, atendimento prd-hospitalar,
protegZo arnbiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descrigflo das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especifi cagSo atividades Observagdes

01

Agdes
realizadas
conforme
Plano de

Trabalho

Prevengio e extinpdo de inc€ndios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido
Fiscalizaqio, vistorias e perfcias X
Atendimento prd-hospitalar, incluindo serviqos de
ambul6ncia

Atendido

Proteg6o Ambiental Atendido
Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de
Defesa Civil

Atendido

Coordenaqdo e treinamento de corpora06es similares Atendido
Divulgagdo das atividades comunitdrias e voluntariado Atendido

An{lise do cumprimento do objeto:

A Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das
atividades desenvolvidas pela corporag4o referentes ao m6s de agosto de 2019. Analisando os relat6rios
apresentados, percebe-se que as agdes realizadas pelo CBVI est6o de acordo com o objeto desta
parceria. A corporagio tem atendido ds solicitag6es rcalizadas pela comunidade. Tem cumprido com
seu objetivo social por meio do atendimento is ocorr6ncias registradas, conforme atividades acima
elencadas. A entidade parceira tem atendido is metas de forma satisfat6ria at6 o momento. Foi
apresentada a relagdo contendo os hor6rios e as refeigdes oferecidas no mds aos integrantes, por meio
de amostra aleat6ria, n6o apresentando inconsist€ncias. Foram oferecidas uma rnddia de 23 refeigdes
didrias. Nesse m€s de agosto foram realizados 208 atendimentos. A comunidade aguardou, em mddia, 5

(cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 07 foram feitos no
interior do municipio.
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Valores transferidos pela administragf,o priblica:

Observagdes:

Quanto ao parecer T6cnico Financeiro eutregue, veriflcou'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, 21 de outubro de2019

\
I

-"1
., -l'

manda Karina Becker R
Gestora da Parceria

Data da
transferOncia

Valor transferido Observagdes

07t08t2019 RS 36.066.05

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

Parecer recebido em 18/10/2019, que segue anexo.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
nnunrciplo DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Gomiss6o de Monitoramento e Avaliag6o

Homologagflo do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagio

Termo de Parceria 00I/2017
AGOSTO 2019

A Cornissdo de Monitoramento e Avaliagd o declan que realizor a verificagdo das

informagOes constantes no relat6rio tdcnico de monito-ramento e avaliagdo elaborado pelo Ges]or

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

procedimentos de fiscalizagdo e (X) homologa ( ) n6o homologa o referido relatorio.

Igrejinha, 2I de outubro de 2019.

Membros da Comiss5o de Avaliagdo e Acompanhamento:

nderlei
de Secretaria

i-cj^
Linden

de Unidade

Fernando Bemhardt dd Oliveira
Assistente Administrativo
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MlrNlcipto DE TcREJINHA

PARECER FINANCEIRO AGOSTO - 2019

REQUERENTE: ComissSo de Monitoramento e AvaliagSo Parceria 0ll20I7

Quanto ao pedido de an6lise do relat6rio de execugdo financeira e do demonstrativo de

execugdo de receita e despesa, relativa ir prestagho de contas do m6s de Agosto de 2019 do

termo de Colaboragdo 001/2017. firmado junto a Associagdo Corpo de Bombeiros Voluntdrios
de Igrejinha:

,/ Verifiquei que todas despesas fodo da vig€ncia do presente

termo de colaboragdo;
./ Todos os documentos Termo de Colaboragio;

Igrejinha/RS, l8 de outubro de2019.

ret6rio de Finangas

"'Igrejinhu, r:idu,tle tlu solideriedade e tlo toluntariado"
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realizados de


