ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE TGREJTNHA
SECRETARIA DE SAUDE

,

Comissio de Monitoramento e AvaliaQio
Homologagflo do Relatririo T6cnico de Monitoramento e Avaliagfro
Termo de Parceria 00112021
FEVEREIRO DE2OZT

. A Comissfio de Monitoramento e Avaliagdo declara que realizou a verificaqdo das
informag6es constantes no relatorio t6cnico de monitoramento e avaliag6o elaborado pelo Gestor

da Parceria, bem como Relat6rio T6cnico emitido pela Secretaria de Finangas, por meio de
procedimentos de fiscalizagdo e (X) homologa

(

) ndo homologa o referido relat6rio.

Igrejinha, 26 dejulho de 2021.

Membros da ComissSo de Avaliagdo e Acompanhamento:

Kunst

Franco Li

Assistente Administrativo
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-
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Telefone (51) 3549-8600

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

Relat6rio T6cnico de Monitoramento

e

Avaliaqf,o da Parceria

Termo de Parceria n'0112021
MGs de refer6ncia: FEVEREIRO DE 2021

Objeto da Parceria:
O presente termo de colaboragSo tem por objeto estabelecer as condig6es para a execugSo de atividade
na hrea da safde, com a finalidade de atuagSo como Bombeiros, com prevengSo, protegdo e atengSo d
Comunidade do Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urgOncia, prevengdo e extinqdo
de inc€ndios, buscas e salvamentos, fiscalizag[o, vistorias e pericias, atendimento prd-hospitalar,
$

t
$

protegdo ambiental e apoio nos sistemas de defesa

Descrigio das Atividades
Meta

e

Metas estabelecidas:

S,

Observagdes

Especifi cag6o ativ idades

Etapa/Fase

*.

civil.

Prevenqfro e extinqio de incdndios

Atendido

Buscas e salvamentos

Atendido

t1

01

Ag6es
realizadas
conforme
Plano de
Trabalho

X

Fiscalizagdo, vistorias e per(cias

Atendimento prd-hospitalar, incluindo servigos de

Atendido

ambul6ncia

Protegio Ambiental

Atendido

Apoio aos sisternas rnunicipal, regionale estadual de
Defesa Civil
Coordenagdo e treinamento de corporagdes similares

Atendido

Divulgagio das atividades comunit6rias e voluntariado

Atendido

Atendido

Anflise do cumprimento do objeto:
CBVI apresentou o relat6rio das
Associagdo Corpo de Bombeiros Volunt6rios de Igrejinha
pela
m€s
fevereiro
de 2021. Analisando os
de
corporagio referentes ao
atividades desenvolvidas
relat6rios apresentados, percebe-se que as a96es realizadas pelo CBVI est6o de acordo com o objeto
desta parceria. A corporagdo tem atendido ds solicitaqdes realizadas pela comunidade. Tem cumprido
com seu objetivo social por meio do atendimento ds ocon€ncias registradas, conforme atividades acima
elencadas. A entidade parceira tem atendido drs metas de forma satisfat6ria ate o momento. Foi
apresentada a relagio contendo os horfrios e as refeig6es oferecidas no m€s aos integrantes, por meio
de amostra aleat6ria, n6o apresentando inconsist0ncias. Foram oferecidas uma m6dia de 19,39 refeig6es
di6rias. Nesse m€s de fevereiro foram realizados 183 atendimentos. A comunidade aguardou, em
m6dia, 5 (cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, l6 foram
feitos no interior do municfpio.
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Rua da lndepend€ncia,5l2

-

Centro

-

Igrejinha/RS

-

Telefone (51) 3549-8600

Valores transferidos pela administraqflo ptiblica:
Data da
transfer6ncia
43t02t2021

Valor transferido

Observaqdes

R$ 56.000.00

Verificou-se que as despesas foram realizadas dentro do periodo da vigdncia do termo de
colaboragdo, estando os mesmos de acordo com a parceria firmada.
Verifico apenas que uma conta foi paga com poucos dias de atraso, tendo o devido ressarcimento
de juros e multa conforme extrato. Ainda, um recibo de pagamento de sal6rio do bombeiro
Rodrigo Biondo teve o registro de lfquido a receber diverso do efetivamente pago, o que acredita
ter ocorrido apenas erro material na emissio do documento.

Igrejinha, 26 dejulho de 2021.
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Amanda Karina Becker
Gestora da Parcer

Rua da Independdncia,5l2

-

Centro

-

Igrejinha/RS

-

Telefone (51) 3549-8600

AssociagSo Corpo de Bombeiros Volunt6rios de lgrejinha
Decreto de Utilidade Pliblica Municipal ne 2.869 de LS|OL|aOO7.
Rua Mal. Arthur da Costa e Silva,243 - Centro -lgrejinha/RS
E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone:3545-8505 - CNPJ Ne08.q)4.724|OOOL-75

enrSrngAo DE CONTAS DE A,CORDO COM O TERMO DE
colASoRAeAo Neor/zozr.
DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJTNHA. CBVI. :

REFERENTE A

.

.

A andlise da documentagdo contdbil e dos atos
estatutdrias, foi rearizada pero conse

de-

natureza financeira e econ6mica, sempre considerando as disposigdes

t"r:-:*i[ryIrli';ffit.lT,.xHl*iltRElro

HErDRtcH, LUrs ALBERTo sGHEUER e

Da andlise do materialcontdbil, verificou-se,gg€os documentos g.,t-n gomento n5o apresentaram irregularidades, estando o
Livro Raz5o, Livro di6rio, Balango e Demonstrag6es em conformidade com as normas cont6beis.
'

coNgrusAo
N5o verificando nenhuma pend€ncia ou irregularidade, este Cohselho Fiscal aprova sem ressalvas as contas CBVI, do m6s
de fevereiro de 2021.

ALCIONE RODRIGO DOS SANTOS

Presidente do Conselho de Administragf;o do CBVI
Gest6o 2O2L/2O22

CORPO OE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJTNHA
Decreto de Utilidade P[blica Municipat no 2,e69 de 15,tO1t2OO7
Rua Mal. Arlhur da Costa e Silva, 243 - Centro - tgrejinha

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 5l-3i05-E505 - GNpJ: 08.0(x.z24naa1-1s

RELAToRp DE MOVTMENTO DE CATXA - PERiODO DeOilO2t2021 a2}t}2t2o21t2021

PAULO ROBERTO VOLKART

Tesoureiro

Gestao202l -2O22
CPF: 389.l|86-720's3
cRcrRs 094233

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade P[blica Municipal no 2.869 de 15r01r200z
Rua Mal. Arthur da Costa e Silva,243 - Centro - tgrejinha

nicsgsF-

aldo Final do Banco

CONT. DEBITOU (+I

R$ 0.
11t

oilaDalrdade
243076
^D

ns

4.613,74

.ucAs |SMAEL CHAULET TNFORMATTCA

DTFERENgA

PAULO ROBERTO VOLKART

Tesoureiro

Ges6o202{ -2022
CPF: 389.46.720-5it
cRc/Rs 094233

loNr. ql.Eglrou

R$

(-)l

RS 4,599./U

O,

BAN(;O DEBITOII
R$ 1€

BANCO CREDITOU

R$ 19.

R$ O.(

sALDo

I

R3 4.599.11{

