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

Relat6rio T6cnico de Monitoramento

e

Avaliagio da Parceria

Termo de Parceria n" 0112021
M6s de referOncia: JUNHO DB202l

Objeto da Parceria:
O presente termo de colaboragdo tem por objeto estabelecer as condigdes para a execugio de atividade
na 6rea da saride, com a finalidade de atuagdo como Bombeiros, com prevengdo, protegSo e atengio d
Comunidade do Municipio, incluindo servigo de atendimento m6vel de urgdncia, prevengdo e extingdo
de ilc@ndios, buscas e salvamentos, fiscalizaqSo, vistorias e perfcias, atendimento prd-hospitalar,

{

protegSo ambiental e apoio nos sistemas de defesa

civil.

Descrigiio das Atividades e Metas estabelecidas:
Meta

01

Ag6es
rcalizadas
conforme
Plano de
Trabalho

Observaq6es

Especifi cagdo atividades

Etapa./Fase

Prevengdo e extingdo de inc€ndios

Atendido

Buscas e salvamentos

Atendido
X

Fiscalizagdo, vistorias e pericias

Atendimento prd-hospitalar, incluindo

serv igos de

Atendido

ambul6ncia
Protecdo Ambiental

Atendido

Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de

Atendido

Defesa Civil
Coordenagdo e treinamento de corporag6es similares

Atendido

Divulgagio das atividades comunitiirias e voluntariado

Atendido

t:

Anilise do cumprimento do objeto:
#
:'

A

AssociagSo Corpo de Bombeiros Voluntdrios de lgrejinha

-

CBVI apresentou o relat6rio

das

atividades desenvolvidas pela corporagdo referentes ao m6s de junho de 2021. 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 ds ocondncias registradas, conforme atividades acima
elencadas. A entidade parceira tem atendido is metas de forma satisfat6ria at6 o momento. Foi
apresentada a relagdo contendo os hor6rios e as refeigdes oferecidas no m€s aos integrantes, por meio
de amostra aleat6ria, ndo apresentando inconsistOncias. Foram oferecidas uma m6dia de 17 ,26 refeigdes
diarias. Nesse m€s de junho foram realizados 162 atendimentos. A comunidade aguardou, em m6dia, 5

(cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 10 foram feitos no
interior do municipio.

Rua da lndependencia,5l2
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Telefone (5 1) 3549-8600
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Valores transferidos pela administragio pfblica:

Data da
transfer0ncia
0210612021

Valor transferido

Observagdes

RS s6.000.00

Observagdes:
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 algumas contas foram pagas com poucos dias de atraso, tendo o devido
ressarcimento de juros e multa conforme extrato.

lgrejinha, 26 dejulho de 2021.

)
manda Karina Becker
Gestora da Parceria

Rua da tndepend€ncia,512

* Centro -

Igrejinha/RS

-

Telefone (51) 3549-8600

AssociagSo Corpo de Bomheiros Voluntdrios de tgrejinha
Decreto de utilidade ptiblica Municipal ns 2.869 de t5lotl2007.
Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro -lgrejinha/RS
E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone:3545_g505 - CNpJ Ne08.004.224lOOOL-ts
REFERENTE A PRESTAqAO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE

CoLABORACAO Ne OI/ 2A21,
DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA - CBVI.
IGREJINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
A aniilise da documentagdcr contdbil e dos atos de fiatureza financeira e economica,
sempre considerando as disposig6es
estatutirias, foi realizada pelo conselho Fiscal,l".LT,g"flos Srs.{as) BRUNo AUREL|o HEtDRtcH, DtoNt
RoNNEt FERRASSo e
CARLOS EDUARDO TESSMANN.

Da andlise do material contdbil, verificou-se que os, documentos em comento nao
apresentaram irregularidades, estando

em

conform'0.1"^::

as

contdbeis.

:ormas
coNcLusAo
N5o verificando nenhuma penddncia ou irregularidade, este Conselho Fiscal aprova
sem ressalvas as contas CBVI, do m6s
de JUNHO de 202L.

DIONI RONNEI

CAf^.Lu> €, T€*,,nAnJn)
CARLOS EDUARDO T€SSMANN

lgrejinha, 13 deiulho de 2021.
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LUCAS ISMAEL CHAULET

Presidente do Conselho de AdministragEo do CBVI
Gest6o 2A2U2OZ2

CORPO DE AOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade p(btica Municipal no 2.g69 de 1SlO1t2OO7
Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 _ Centro _ lgrejinha

E'mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br.
REL.ATORTO DE MOVTMENTO DE CA.XA -

'ERIODO

Fone: 51-3t{s-8505 - cNpJ: 08.004.22410001-15

De 01rc6t2021a 30/06/2021

CRISTIAN FAGUNDES DA SILVA

Tesoureiro

cesteo2O2l -2022

CORPO DE BOMBETROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade pIbtica Municipal no 2,869 de lStOlt2OOl
Rua Mal. Arthur da Costa e Silva,243 - Centro - lgrejinha

)INA MECANICA I

Eb-P.s[1@GrC
,

SCHAEFER

le
CRISTIAN FAGUNDES DA SILVA

Tesoureiro

Ge*eo2021 -2022

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

Comissio de Monitoramento e Ava
Homologagflo do Relat6rio Tdcnico de Monitoramento e Avaliaqio
Termo de Parceria 00112021

Jttl\Ho DE202r

A

Comissdo de Monitoramento

e Avaliagdo declara que realizou a verificaqio

das

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

da parceria, bem como Relat6rio Tecnico 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 Comissdo de Avaliagdo e Acompanhamento:

ei Jordano

Luciana Di

'emandoBernhardt
Assistente Admini
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