
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagio da Parceria

Termo de Parceria n" 0l/2017
MOs de refer€ncia: AGOSTO 2020

Objeto da

O presente termo de colaboragdo tem por objeto estabelecer as condig6es para a execugio de atividade
na 6tea da sairde, com a finalidade de atuaglo como Bombeiros, com prevengio, protegSo e atengio d
Comunidade do Municfpio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urgdncia, prevengdo e extingdo
de inc€ndios, buscas e salvamentos, fiscalizagdo, vistorias e pericias, atendimento prd-hospitalar,
protegSo ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descrigio das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especificagdo atividades Observag6es

01

Ag6es
realizadas
conforme
Plano de
Trabalho

Prevengdo e extingdo de incdndios Atendido

Buscas e salvamentos Atendido

X

Atendimento pr6-hospitalar, incluindo servigos de
ambuldncia

Atendido

Protegd.o Ambiental Atendido

Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de
Defesa Civil

Atendido

Coordenagio e treinamento de corporag6es similares Atendido

Divulgagdo das atividades comuniti{rias e voluntariado Atendido

Anilise do cumprimento do objeto:

A Associagdo Corpo de Bombeiros Voluntilrios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das
atividades desenvolvidas pela corporagSo referentes ao m€s de agosto de 2020. Analisando os relat6rios
apresentados, percebe-se que as agdes realizadas pelo CBVI estdo de acordo com o objeto desta
parceria. A corporagio tem atendido ds solicitag6es realizadas pela comunidade. Tem cumprido com
seu objetivo social por meio do atendimento ds ocorr€ncias registradas, conforme atividades acima
elencadas. A entidade parceira tem atendido ds metas de forma satisfat6ria at6 o momento. Foi
apresentada a rclagdo contendo os horr{rios e as refeig6es oferecidas no mds aos integrantes, por meio
de amostra aleat6ria, n6o apresentando inconsist6ncias. Foram oferecidas uma m6dia de 20,16 refeigdes
diarias. Nesse m6s de agosto foram realizados 188 atendimentos. A comunidade aguardou, em mddia, 5
(cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 12 foram feitos no
interior do municipio, e 01 atendimento na cidade de Taquara. Os atendimentos intermunicipais
comprovam o apoio aos demais sistemas de defesa civil.
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Valores transferidos pela administragflo priblica:

Observag6es:

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

Igrejinha, 13 de janeiro de202l.

Data da
transfer€ncia

Valor transferido Observagdes

0410812020 R$ 36.985,73

Solicitou-se parecer t6cnico da Secretaria de Finangas
referentes d an6lise de relat6rio de execugdo financeira e
demonstrativo de execugdo da receita e despesa. Parecer
recebido em 1210112021. que sesue anexo.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MI.INICIPIO DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO AGOSTO .2020

REQUERENTE: Comissdo de Monitoramento e Avaliagdo Parceria 0112017

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

execugdo de receita e despesa, relativa d prestagdo de contas do m6s de Agosto de 2020 do

termo de Colaboragilo 00112017, firmado junto a Associagdo Corpo de Bombeiros Voluntiirios
de Igrejinha:

'/ Verifiquei que todas despesas fo do perfodo da vigdncia do presente

termo de colaboraEdo;
,/ Todososdocumentos tados est5o de Colabo

, 04 de dezembro de 2020.

"Igrejinha, cidade du solidariedade e do uoluntariado"
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ESTADO DO RIO GRANDB DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Comissio de Monitoramento e Avalia ao

Homologagilo do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliacio

Termo de Parceria jUDAfl
AGOSTO 2O2O

A Comissio de Monitoramento e AvaliagSo declara que realizou a verificagdo das

informagdes constantes no relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliagilo elaborado pelo Gestor

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

procedimentos de fiscalizaqilo e (X) homologa ( ) n6o homologa o referido relat6rio.

Igrejinha, 13 de janeiro de202I.

Membros da Comissdo de Avaliagdo e Acompanhamento:

Anderlei Jordano Kunst
Assistente de Secretaria

Luciana Linden

Assistente Administrativo
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Associagdo Corpo de Bombeiros Voluntdrios de tgrejinha
Decreto de utilidade priblica Municipal ns 2.869 de t5/ot/2007.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro _tgrejinha/RS
E-maif : bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-9505 - cNpJ Neog.oo4.724looot-ts

REFERENTE A PRESTAQAO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE
CoLABORACAO Nrs A7/ 20t7 .

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

A andlise da documentagdo contdbil e dos atos de natureza financeira e econ6mica, sempre considerando as disposig6es
estatut5rias, foi realizada pelo conselho Fiscal, formado pelos sres.(as)cASSto RoNNAU RAMM. vtNtctus EDUARDo GARctA pEREtRA

E RODRIGO RIZZON DA SILVA

Da andlise do material contdbil, verificou-se que os documentos em comento n5o apresentaram irregularidades, estando o
Livro Raz5o, Livro didrio, Balango e Demonstrag6es em conformidade com as normas contdbeis.

N5o verificando nenhuma penddncia ou irregularidade, este Fiscalaprova sem ressalvas as contas CBVI, do m6s
Ode 20.

CASSIO

CONCLUSAO

te do Conselho de Administragdo do CBVI
GestSo 201,912A20
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coRpo DE BoMBEtRos volunrAntos DE IcREJtNHA
Decreto de Utilidade Piblica Municipal n" 2-869 de lStOlt2OOl

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

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 51-3545-8505 - cNpJ: 0g.004.72410001-15

RELAToRto DE MovtMENTo DE cAtxA - pERioDo DE 01/oB/2020 a31togt2o2o

Tesoureiro
Ges6o 2019-2020

CPF: 389.486.720-53
GRC/RS 0!'4233


