ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA
SECRBTARIA DE SAUDE

Comissio de Monitoramento e Avali
Homologagf,o do Relatrfrio T6cnico de Monitoramento e Avaliagio
Termo de Parceria A0ll202l
MAIO DE2O21.

A Comissdo de Monitoramento e Avaliagdo

declara que realizou

a verificagdo das

informag6es constantes no relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliagdo elaborado pelo Gestor

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

( ) n6o homologa

o referido relat6rio.

Igrejinha, 26 dejulho de2021.

Membros da Comissdo de Avaliagdo e Acompanhamento:

Assistente de Secretaria

Luciana

i Fra

Linden
de Unidade
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Assistente Administrativo

Rua da Independ6ncia, 512

-

Centro

-

Igrejinha/RS

-

Telefone (51) 3549-8600

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

Relat6rio T6cnico de Monitoramento

e

Avaliagio da parceria

Termo de Parceria n' 0ll202l
MAIO DE 2021

MOs de refer6ncia:

Objeto da Parceria:
O presente termo de colaboragdo tem por objeto estabelecer as condig6es para a execugao de atividade
na 6rea da safide, com a finalidade de atuagSo como Bombeiros, com prevengSo, protegdo e atengao d
Comunidade do Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urg€ncia, prevenqdo e extingdo
de inc€ndios, buscas e salvamentos, fiscalizagdo, vistorias e pericias, atendimento prd-hospitalar,
proteqio ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descriqf,o das Atividades e Metas estabelecidas:
Meta
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EtapalFase

Especifi caglo atividades

Observagdes

PrevengSo e extinqdo de inc€ndios

Atendido

Agdes

Buscas e salvamentos

Atendido

realizadai
conforme

Fiscalizagdo, vistorias e pericias

Plano de
Trabalho

Atendimento prd-hospitalar, incluindo servigos de

X
Atendido

ambul6ncia
Protegdo Ambiental

Atendido

Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de
Defesa Civil

Atendido

Coordenagdo e treinamento de corporagdes similares

Atendido

Divulgaqdo das atividades comunit6rias e voluntariado

Atendido

Aqilise do cumprimento do objeto:
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Associagdo Corpo de Bombeiros VoluntSrios de Igrejinha

-

CBVI apresentou o relat6rio

das

atividades desenvolvidas pela corporagSo referentes ao mds de maio de 2A2L Analisando os relat6rios
apresentados, percebe-se que as ag6es realizadas pelo CBVI est6o de acordo com o objeto desta
parceria. A corporagdo tem atendido ds solicitag6es realizadas pela comunidade. Tem cumprido com
seu objetivo social por meio do atendimento As ocorr€ncias registradas, conforme atividades acima
elencadas. A entidade parceira tem atendido ds metas de forma satisfat6ria atd o momento. Foi
apresentada a relagSo contendo os hor6rios e as refeigdes oferecidas no m6s aos integrantes, por meio
de amostra aleat6ria, n6o apresentando inconsist6ncias. Foram oferecidas uma m6dia de lg,:5 iefeigdes
di6rias. Nesse m6s de maio foram realizados 162 atendimentos. A comunidade aguardou, em mddia, 5
(cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 13 foram feitos no
interior do municipio.

Rua da Independ6ncia, 512

-

Centro

-

Igrejinha/RS

-

Telefone (51) 3549-8600

Valores transferidos pela administragSo ptiblica:

Data da
transfe16ncia
03t05t2021

Valor transferido

Observagdes

RS 56.000.00

0hservag6es:
Verificou-se que as despesas foram realizadas dentro do periodo da vig€ncia do termo de
colaboragdo, estando os mesmos de acordo com a parceria firmada.

Verifico apenas que algumas contas foram pagas com poucos dias de atraso, tendo
ressarcimento de juros e multa conforme extrato.

o devido

Com relagio ao pagamento de IPVA e licenciamento do ano de 2021 do veiculo de placa
EUD0B32, registrado em nome de Joni Rodrigo Feltes, foi questionado ao CBVI, tendo como
resposta de que 6 referente a um Caminhdo financiado, sendo que, ap6s pagamento da fltima
parcela do financiamento, ser6: transferido para o CBVI..
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Igrejinha, 26 dejulho de 2021.

Amanda Karina Becker

ezende

Gestt>ra da Pa
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Rua da Independ€ncia,512

-
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-

Igrejinha/RS

-

Telefone (5 l) 3549-8600

AssociagSo Corpo de Bombeiros Voluntdrios de tgrejinha
Decreto de Utilidade Pdblica Municipal ne 2.8G9 de $|AI|ZOOT.

E.mair:'"-'"'Tl:#;"'n:A[i:*11:;'ill;3li;.5llf ;ifli i$Xlio.,,o,o*,-,,
nnesrngAo DE coNTAs DE AcoRDo coM o rERMo DE
coLABoRAgAo Ns orlzozr.
Do coRpo DE BoMBEtRos voLUNrARros DE IGREJINHA - cBVt.

REFERENTE A

IGREJINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A anSlise da documenta96o contiibil e dos atos de- natureza financeira e econ6mica, sempre considerando as disposig6es
estatutdrias foi realizada pelo conselho
BRUNo RunEuo HElDRtcH, LUts ALBERTo scHEUER e
lj::"Ijgms
f]q: rvrUlun
**9s) cAvann.
, RoDRtGo ALEx
Da andlise do material contdbil, verificou-se que os documentos em comento n5o apresentaram irregularidades, estando o
Livro Razdo, Livro didrio, Balango e Demonstrag6es em conformidade com as normas cJntdbeis.
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N5o verificando ncnhuma:pend€ncia ou irregularidade, esdtohselho Fiscal aprova sem ressalvai as contas CBVI, do m6s
de rnaio de 2021.
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BRUNo AURELIo HEIDRICH

UELTON HESPER DE AGUIAR

ALCIONE RODRIGO DOS SANTOS

Presidente do Conselho de AdrninistragSo do CBVI
GesiSo 2O2U2A22

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJTNHA
Decreto de Utilidade pdbtica Municipat no 2.g69
de lStOlt2OOl
Rua Mal. Arthur da Costa e Silva,243 _ Gentro _
tgrejinha

E'mair: bombeirosigreJinha@tca.com.br - Fone:
51.3345{505. cNpJ: Og.o(X.7

RELATORTO DE MOVIMENTO DE CAIXA.
PER'ODO DE O1IO5I2O21 A37IO5I2O21

ROBERTO VOLKART

Tesoureiro
Gesteo2021 -2922
GPF: 389.2tE6.720.53
cRclRS 0t 4233
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CORPO OE BOMBEIROS VOLUNTARTOS DE IGREJINHA
Decreto de Utitidade pfbtica Munictpal no 2.g69 de l5'Ail2OO7
Rue Mal. Arthur da Costa e Silva, 24:t - Centro _ lgrejinha
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Tesouteiro
GestSo 2021 - 2022
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