
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRBTARIA DE SAUDE

Comissdo de Monitoramento e Avaliac6o

Homologagf,o do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagflo

Termo de Parceria 001/2017
SETEMBRO 2O2O

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

informag6es constantes no relatdrio tdcnico de monitoramento e avaliagdo elaborado pelo Gestor

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

procedimentos de frscalizagdo e (X) homologa ( ) ndo homologa o referido relat6rio.

Igrejinha, 13 de janeiro de2027.

Membros da Comissdo de Avaliagdo e Acompanhamento:

r... .. --

Anderlei Jordano Kunst
Assistente de Secretaria

Luciana Linden

Assistente Administrativo

Rua da Independ€ncia.512 - Centro - Igrejinha/RS - Telefone (51) 3549-8600
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE SAUDE

Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagio da Parceria

Termo de Parceria n' OlDAl7
MOs de refer6ncia: SETEMBRO 2020

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboragflo tem por objeto estabelecer as condigdes para a execugSo de atividade
na 6rea da safde, com a finalidade de atuagSo como Bombeiros, com prevengSo, protegdo e atengio d

Comunidade do Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urg6ncia, prevengSo e extingSo

de inc€ndios, buscas e salvamentos, fiscalizagSo, vistorias e pericias, atendimento prd-hospitalar,
protegio ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descrigiio das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especificagdo atividades Observaqdes

01

Ag6es
realizadas
conforme
Plano de
Trabalho

Prevengio e extingSo de inc6ndios Atendido

Buscas e salvamentos Atendido

Fiscalizagdo, vistorias e pericias X

Atendimento pr6-hospitalaq incluindo servigos de

ambul6ncia
Atendido

Protegio Ambiental Atendido

Apoio aos sistemas municipal, regional e estadualde
Defesa Civil

Atendido

Coordenagdo e treinamento de corporagdes similares Atendido

Divulgagdo das atividades comunitarias e voluntariado Atendido

Anilise do cumprimento do objeto:

A Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios de Igrejinha - CBVI apresentou o relat6rio das

atividades desenvolvidas pela corporag6o referentes ao m€s de setembro de 2020. Analisando os
relat6rios apresentados, percebe-se que as ag6es realizadas pelo CBVI est6o de acordo com o objeto
desta parceria. A corporagio tem atendido ds solicitagdes realizadas pela comunidade. Tem cumprido
com seu objetivo social por meio do atendimento ds ocon6ncias registradas, conforme atividades acima
elencadas. A entidade parceira tem atendido ds metas de forma satisfat6ria at6 o momento. Foi
apresentada a rclagdo contendo os honirios e as refeig6es oferecidas no mds aos integrantes, por meio
de amostra aleat6ria, n6o apresentando inconsistOncias. Foram oferecidas uma m6dia de 20,5 refeigdes
diririas. Nesse m€s de setembro foram realizados 180 atendimentos. A comunidade aguardou, em
m6dia, 5 (cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 14 foram
feitos no interior do municipio.
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Valores transferidos pela administragflo pfblica:

Observagdes:

Quanto ao parecer T6cnico Financeiro entregue, verificou-se que as despesas foram realizadas
denffo do periodo da vigOncia do termo de colaboragio, estando os mesmos de acordo com a
parceria firmada.

Igrejinha, 1 3 de janeiro de 2A21.

Data da
transfer6ncia

Valor transferido Observagdes

041089DA20 RS 36.98s.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 segue anexo.

Amanda Karina Becker

Rua da Independ6ncia,5l2 - Centro - IgrejinhalRS - Telefone (51) 3549-3600



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MI.INICIPIO DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO SETEMBRO .2020

REQUERENTE: Comissdo de Monitoramento e Avaliagdo Parceria 0ll20l7

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

execugdo de receita e despesa, relativa d prestagdo de contas do mds de Setembro de 2020 do

termo de Colaboragilo 00112017, firmado junto a AssociagSo Corpo de Bombeiros Volunt6rios

de Igrejinha:

'/ Verifiquei que todas despesas foram
termo de colaboragdo;
'/ Todososdocumentos

vigdncia do presente

Colaborag[o;

S.04 de dezembro de2020.

"Igrejinha, cidade d'a solidariedade e do uoluntariado"

Av. pres. Castelo Branco.228. Fone: 51-3549-8600. Fax: 51-3545-1958. Cx. Postal: 131. CEP:95650-000.lgrejinha/RS

do periodo da

C6ddtlMarciel
Secret6rio de Finangas

est6o de acordo


