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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ruuNtcipro DE IGRBJINHA
SECRETARIA DE SAUDE

i

Relat6rio Tdcnico de Monitoramento e Avaliacf,o da parceria

Termo de Parceria n" 0ll20l7
MOs de refer6ncia: setembro

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragdo tem por'objeto estabelecer as condigdes para a execugao de atividad e na6rea
da saf de, com a finalidade de atuagdo como Bombeiros, com prevengdo, proteqdo e aten96o d Comunidade do
Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urgdncia, prevengdo e extingao de incOndios, buscas e
lalvamentos, fiscalizag6o, vistorias e pericias, atendimento pr€-'hospitatar, protegdo ambiental e apoio nos
sisternas de defesa civil.

Descrigflo das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especifi cagdo atividades Observag6es

0l

Agdes realizadas
conforme Plano
de Trabalho

Prevengdo e eIlin96o de incdndios Atendido
Buscas e salvamentos Atendido
Fiscalizag6o, Vistorias e pericias X

Atendimento brd-hospitalar, incluindo serviQos de ambuldncia Atend ido
Protegdo Ambiental Atendido
Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa
Civil :

Atendido

Coprdel4aAo e treinamento de corporaQdes similares Atendido
Divulgaqdo das atividades comunit6rias e voluntariado Atendido

l

Anflise do cumprimento do objeto:

A Associagdo Corpo de Bombeiros Voluntdrios de lgre.jinha - CBVI apresentou o relat6rio das atividades
desenvolvidas pela corporagEo referentes ao mds de setembro de201'7.Analisando os relat6rios apresentados,
percebe-se que as ag6es pelo CBVI est6o, de acordo com o objeto desta parceria. A corporagio tenr atendido
ds solicitagoes realizadas pela comunidade. Tem cumprido com seu objeiivo social por meio d9 atendimento
ds ocorrdncias registradas: remogdo de fiacientes, primeiros socorros, prevengdo e extingdo de inc6ndios,
entre as demais metas elencadas. Alem dos relat6rios de praxe encarninhador, u rorpotugao apresenlou as
atividades diversas realizadas (que ndo constam registradas como ocorr6ncias), bem como ielat6rio contendo
vdrios eventos atendidos ao longo deste ano. A apresentagdo desses registros, jri solicitados em meses
anteriores, trazdluz relevantes informag6es, comprovando o bom vinculo qua rrtu rntidade mantdm com a
comunidade e suas vertentes (educagio, qafde, seguranga, desporto, cultura, meio ambiente, entre outros). O
referidos relat6rios s6o parte integrante'deste documento. Aldm disso, o CBVI est6 presente en eventos
esportivos, de promogdo de saride em espagos de educagdo, que abarcam as ag6es preventivas. A entidade
parceira tem atendido ds metas de forma satisfat6ria ate o momento. Foi aprisentida, tamb6m, a relagflo
contendo as escala de trabalho dos r.olunt6rios e efetivos, contendo os horiirios e as refeig6es oferecidas no
mds a esses integrantes. Por meio de amostra aleat6ria, foi realizada a conferdncia d; documento. Foi
verificada a escala de trabalho mensal, e respectivas refeiq6es referentes aos voluntdrios 20-l lg, 20-l l6 e20-
060. Foram oferecidas uma mddia de 12,16 refeigOes por dia. N6o lbrarn encontradas inconsistdncias durante
a confer€ncia. No entanto h6 que se que$tional se a corporagdo possui horiirios definidos para as re{,ei96es,
sitrragdo essa que merece ser esclarecida. Os valores repassados peio municipio est6o sendo despendidos de
acordo com 0 que est6 proposto no plano de trabalho.
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Valores transferidos pela administragflo priblica:

Solicitagdes e/ou Recomendagdes CBVI
a) Reiteramos a apresentag6o de justificativa para as compras realizadas (qual destino d dado ds aquisig6es).
Foi observado que nessa compet€ncia o CBVI apresentou notas explicativas relacionadas d uqui*lgio de
alguns produtos e servigos, como por exemplo, justificativa para as despesas com alimentaqdo em decorr6ncia
de participaqdo em treinamento. Recomendamos que esse procedimento seja expandido para demaisaquisigOes. 

l

b) Recomendamos d adogdo de procedimento de Ordem de Compralservigo na aquisig6o cle
produtos/servigos.
c) Solicitamos a apresentagdo da fatura completa referente aos servigos de telefonia.

qn

j

'*[t'rnc/;. l?VVe
Igrejinha, l9 de outubro de 2017 .

, Pdmeia Mosena
Gestora da Parceria

.

Rua da lndepencl0ncia, SiZ - C.nrlo lgTJI!

Data da
transfer0ncia

Valor transferido Observaqdes

051t012017 R$ 34.268,73

Solicitou-se parecer tdcnico da Secretaria de Finangas
referentes d an6lise de relat6rio de execugio financeira e

demonstrativo de execugdo da receita e despesa. parecer

recebido em l8 de outubro, que segue anexo.

Observaqdes:

a) Foi comprovada, por meio do extrato banc6rio, a restituigdo do valor de R$ 104,38 (cento e quatro reais e
trinta e oito centavos). Esse valor foi glosado, visto que resultou de taxas de cheques devolvidos.
b) Informamos que estamos aguardando,parecer tdcnico da Assessoria Juridica quanto aos procedimentos
adotados para compra de g€neros alimenticios, de higiene elimpeza, bem como de combustiveis, a fim de
dirimir quest6es de ordem administrativa b legal. Tdo logo de posse desse documento juridico, ser6 elaborado
parecer complementar especifico sobre a matdria.
c) Comunicamos o recebimento do relat6iio detalhado de atividades que foram realizadas e que n6o constam
registradas nos boletins de atendimento mensais, bem como de documentagao referente ds solicitagoes
realizadas pela comunidade para participagio em eventos.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA
SECRETARTA DE SAUDE

MEMORANDO INTERNO NOO1 OI2O17

DE: Comissdo de Monitoramento eAvaliag6oPARA: Finangas
ASSUNTO: Parecer t6cnico

A comissSo de Monitoramento e Avaliagdo vem por meio deste, solicitarparecer t6cnico referente an6lise de relat6rio de execugdo financeira, demonstrativo deexecugao de receita e despesa, bem como do extrato bancirio relativo a prestag6o de contasdo mes de SETEMBROIh}IT do Termo de Colaboraqao no aa1/2017 firmado com aAssociagSo Corpo de Bombeiros Voluntdrios de fgieirh"
seguem anexa a documentagio pJra"an6rise e apreciagio.

lgrejinha, 11 de outubro 2A17.

fA,
Jaw''t,O 0"@,a

-*--- pa;Aa 6sena --
Gestora da parceria

ftr*tlu*o )rf
ll'n,



Comiss6o Monitoramento e Aval

Homologagio do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliacfio

TErmo de Parceria 00112017
t^r setembro
i

A Comissflo de Monitorambnto e Avaliagio declara que realizou a verificagio das

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

da Parceria, bem como relat6rio tbcnico emitido pela Secretaria de Finangas, por meio de

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

i,Igrejinha, l9 de outubro de ZAfi ,

Membros da Comissdo de Avpliagdo e Acompanhamento:

'.fl..a€tl.d

Santos Ferrari
tente Administrativo

i Ana Karina Robinson
istente Administrativo

lana

ora de Unidade

RuadaIndepend€ncia,5]2-Centrtl-Igrejinha/RS



PARECER FINANCEIRO 1 112017

Data: 18 de outubro de 2017
Requerente: Comissio de Monitoramento e Avaliagio

PREFEITURA MLINICIPAL DE IGREJNHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SIJL

(fr t/1 )

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

demonstrativo de execugSo de receita e despesa, relativa dr prestagSo de contas do m€s

de setembro 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 colaboraESo;

- NEo encontrei nenhuma irregularidade nos documentos apresentados.

Av. Pres. Castelo Branco, 228,Fone:51 549.8600. Fax: 515451958. Cx. Postal: 131.

CEP: 95650-000. lgrejinha/RS

lgrejinha, 18 de outubro de 2017 .

Vitor d6b6 Flesch
Secret6rio de Finangas



CORPO OE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJTNHA
Decreto de utitidade Pribtica Munlclpat no 2.869 de 15/ot/2007

Rua Mel. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro - tgrejhha

E-meil: bombetrostgrej|nha@tca.com.br - Fone: s1-9s45-8s05 - cNpJ: 08.004.72uo001-1s

RELAT6RIO DE MOVTMENTO DE CATXA - PERIODO DEO1tOgt2o17 agotogt2olT pActNA Ol

Presldente do consetho de Admintstraqao do cBvl
Gesteo 2016-2017

, Flnal clo Banco R32 42 (j(,N I. DEBITOU 
'+I

CONT. CREDITOU I- SALOO13togt201i jHEQUE las - CASA DOS PAR^FI,SOS |GREJ|NHA - NAO DEPOSITAD R$ 437.41

R3 0.0 R3 437.4,1 R$ 2_305



Corpo de Bomheiros Volunt6rios de lgrejinha
Decreto de utilidade priblica Municipal ne 2.869 de tslotl2ooT.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva,243 - Centro -tgrejinha/RS
E-maif : bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 - cNpJ Nsog.oo4.724|offiL-:.l5

REFERENTE A PRESTA9AO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE
CoLABORACAO Ne Ot/?O77.

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

A andlise da documentagdo contiibil e dos atos de natureza financeira e econdmica, sempre considerando as disposic6es
estatutdrias, foi realizada pelo Conselho Fiscal, formado pelos Sres.(as) RoDRlGo n'zio,,r oo ti*, *ilffi;i;ilffiat

e VTTOR GRABRTEL DA STLVA,' ,., ,. , : :., '-::'---

Da anSlise do material contdbil, verificou-se que os documentos em comento nao apresentaram irregularidades, estando o
Livro Razdo, Livro di6rio, Balango e Demonstrag6es em conformidade com as normas contdbeis.

't .,. :,:
CONCLUSAO

N5o verificando nenhuma penddncia ou irregularidade, este Conselho Fiscal aprova sem ressalvas as contas CBVI, do m6s
De setembro de 2Ot7.

BRUNO AURELIO HEIDRTCH

Presidente do Conselho de Administragdo do CBVI
GestSo 2O76/2OL7


