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 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora:  PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .:  01.10.2022

Data Final do Movimento ...:  31.10.2022

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00  SUBVENCOES SOCIAIS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Data    Empenho   Desp. P.Compra  Ano  Credor                                           Valor       Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.10.2022

         0001/009966  4154 6392      2022  5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PE         29.000,00 Subemp.   3766

                    Itens de Empenho : Acolhimento de menores.

                                       O objeto do presente processo e o acolhimento de criancas e

                                       adolescentes de 0 a 18 anos de idade, que estejam em condico

                                       es de vulnerabilidade social (vitimas de maus tratos, neglig

                                       encia, violencia psicologica, fisica, sexual, exploracao sex

                                       ual, situacao de rua, envolvidas em prostituicao, drogadicao

                                        ou trafico), que tenham sua integridade fisica e moral viol

                                       ada, estando, por consequencia, afastados de suas familias v

                                       ia ordem judicial. Assim, a entidade acolhedora devera propo

                                       rcionar as condicoes necessarias de forma a garantir, perman

                                       entemente, a todos os envolvidos, os seus direitos, realizan

                                       do um trabalho recuperativo, de acompanhamento e avaliativo

                                       de todos os envolvidos neste processo social, ate sua reinte

                                       gracao familiar ou a colocacao em familia que substituta, ga

                                       rantindo esse acolhimento seja temporario. e O objeto do pre

                                       sente processo e o acolhimento de criancas e adolescentes de

                                        0 a 18 anos de idade, que estejam em condicoes de vulnerabi

                                       lidade social (vitimas de maus tratos, negligencia, violenci

                                       a psicologica, fisica, sexual, exploracao sexual, situacao d

                                       e rua, envolvidas em prostituicao, drogadicao ou trafico), q

                                       ue tenham sua integridade fisica e moral violada, estando, p

                                       or consequencia, afastados de suas familias via ordem judici

                                       al. Assim, a entidade acolhedora devera proporcionar as cond

                                       icoes necessarias de forma a garantir, permanentemente, a to

                                       dos os envolvidos, os seus direitos, realizando um trabalho

                                       recuperativo, de acompanhamento e avaliativo de todos os env

                                       olvidos neste processo social, ate sua reintegracao familiar

                                        ou a colocacao em familia substituta, garantindo que esse a

                                       colhimento seja temporario.

                                                              Total do Dia :           29.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.10.2022

         0009/000162  4150 8975      2021   753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC          8.600,00 Subemp.   3782

                    Itens de Empenho : Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. JANEIRO

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. FEV A JUN; A

                                       GO A OUT e DEZ.

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. JULHO.

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. NOVEMBRO

                                       O objeto do presente processo e o atendimento, acompanhament

                                       o e orientacao de, aproximadamente, 200 (duzentas) pessoas,

                                       a partir de 0 (zero) anos e sem limite de idade para ingress

                                       o na Entidade, residentes no Municipio de Agudo, Centro e In
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 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora:  PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .:  01.10.2022

Data Final do Movimento ...:  31.10.2022

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00  SUBVENCOES SOCIAIS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Data    Empenho   Desp. P.Compra  Ano  Credor                                           Valor       Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         0009/000162

                    Itens de Empenho : terior, com Deficiencia Intelectual e/ou Multiplas e pessoas

                                        com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e suas familias,

                                       nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas

                                       , adolescentes, adultos e idosos com necessidades especiais.

         0009/000163  4152 8975      2021   753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC         16.500,00 Subemp.   3807

                    Itens de Empenho : Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. JANEIRO

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. FEV A JUN; A

                                       GO A OUT e DEZ.

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. JULHO.

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. NOVEMBRO

                                       O objeto do presente processo e o atendimento, acompanhament

                                       o e orientacao de, aproximadamente, 200 (duzentas) pessoas,

                                       a partir de 0 (zero) anos e sem limite de idade para ingress

                                       o na Entidade, residentes no Municipio de Agudo, Centro e In

                                       terior, com Deficiencia Intelectual e/ou Multiplas e pessoas

                                        com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e suas familias,

                                       nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas

                                       , adolescentes, adultos e idosos com necessidades especiais.

         0009/000164  4153 8975      2021   753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC         16.500,00 Subemp.   3766

                    Itens de Empenho : Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. JANEIRO

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. FEV A JUN; A

                                       GO A OUT e DEZ.

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. JULHO.

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. NOVEMBRO

                                       O objeto do presente processo e o atendimento, acompanhament

                                       o e orientacao de, aproximadamente, 200 (duzentas) pessoas,

                                       a partir de 0 (zero) anos e sem limite de idade para ingress

                                       o na Entidade, residentes no Municipio de Agudo, Centro e In

                                       terior, com Deficiencia Intelectual e/ou Multiplas e pessoas

                                        com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e suas familias,

                                       nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas

                                       , adolescentes, adultos e idosos com necessidades especiais.
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 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora:  PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .:  01.10.2022

Data Final do Movimento ...:  31.10.2022

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00  SUBVENCOES SOCIAIS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Data    Empenho   Desp. P.Compra  Ano  Credor                                           Valor       Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              Total do Dia :           41.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.10.2022

         0005/005646  9312 22        2022  8862 ASSOCIACAO DE TRILHEIROS DE AG          2.016,65 Subemp.   3766

                           Historico : Ordem Bancaria 0000013

                    Itens de Empenho : FORMALIZACAO DE PARCERIA: ENDURO AGUDO 2022/2023.

                                       Despesa referente a formalizacao de parceria, atraves de Ter

                                       mo de Fomento, com Organizacao sa Sociedade Civil ( OSC ), e

                                       m regime de mutua cooperacao com a Administracao Publica, pa

                                       ra a selecao de projetos esportivos, com vistas a promocao e

                                        o incentivo do desenvolvimento do esporte de alto rendiment

                                       o. Programa Formando Campeoes.

         0004/005647  9312 22        2022   619 ATLETICO CLUBE AVENIDA                  3.250,00 Subemp.   3766

                    Itens de Empenho : FORMALIZACAO DE PARCERIA: CAMPEONATO ESTADUAL NOLIGAFI E SAF

                                       ERGS 2022.

                                       Despesa referente a formalizacao de parceria, atraves de Ter

                                       mo de Fomento, com Organizacao sa Sociedade Civil ( OSC ), e

                                       m regime de mutua cooperacao com a Administracao Publica, pa

                                       ra a selecao de projetos esportivos, com vistas a promocao e

                                        o incentivo do desenvolvimento do esporte de alto rendiment

                                       o. Programa Formando Campeoes.

         0004/005648  9312 22        2022   619 ATLETICO CLUBE AVENIDA                  4.200,00 Subemp.   3766

                    Itens de Empenho : FORMALIZACAO DE PARCERIA: AVENIDA NA COPA RS DE FUTEBOL AMAD

                                       OR 2022.

                                       Despesa referente a formalizacao de parceria, atraves de Ter

                                       mo de Fomento, com Organizacao sa Sociedade Civil ( OSC ), e

                                       m regime de mutua cooperacao com a Administracao Publica, pa

                                       ra a selecao de projetos esportivos, com vistas a promocao e

                                        o incentivo do desenvolvimento do esporte de alto rendiment

                                       o. Programa Formando Campeoes.

                                                              Total do Dia :            9.466,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.10.2022

         0010/000162  4150 8975      2021   753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC          8.600,00 Subemp.   3782

                    Itens de Empenho : Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. JANEIRO

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. FEV A JUN; A

                                       GO A OUT e DEZ.

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. JULHO.

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. NOVEMBRO

                                       O objeto do presente processo e o atendimento, acompanhament

                                       o e orientacao de, aproximadamente, 200 (duzentas) pessoas,
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 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora:  PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .:  01.10.2022

Data Final do Movimento ...:  31.10.2022

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00  SUBVENCOES SOCIAIS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Data    Empenho   Desp. P.Compra  Ano  Credor                                           Valor       Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         0010/000162

                    Itens de Empenho : a partir de 0 (zero) anos e sem limite de idade para ingress

                                       o na Entidade, residentes no Municipio de Agudo, Centro e In

                                       terior, com Deficiencia Intelectual e/ou Multiplas e pessoas

                                        com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e suas familias,

                                       nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas

                                       , adolescentes, adultos e idosos com necessidades especiais.

         0010/000163  4152 8975      2021   753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC         16.500,00 Subemp.   3807

                    Itens de Empenho : Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. JANEIRO

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. FEV A JUN; A

                                       GO A OUT e DEZ.

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. JULHO.

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. NOVEMBRO

                                       O objeto do presente processo e o atendimento, acompanhament

                                       o e orientacao de, aproximadamente, 200 (duzentas) pessoas,

                                       a partir de 0 (zero) anos e sem limite de idade para ingress

                                       o na Entidade, residentes no Municipio de Agudo, Centro e In

                                       terior, com Deficiencia Intelectual e/ou Multiplas e pessoas

                                        com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e suas familias,

                                       nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas

                                       , adolescentes, adultos e idosos com necessidades especiais.

         0010/000164  4153 8975      2021   753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC         16.500,00 Subemp.   3766

                           Historico : Ordem Bancaria 0000014

                    Itens de Empenho : Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. JANEIRO

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. FEV A JUN; A

                                       GO A OUT e DEZ.

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. JULHO.

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. NOVEMBRO

                                       O objeto do presente processo e o atendimento, acompanhament

                                       o e orientacao de, aproximadamente, 200 (duzentas) pessoas,

                                       a partir de 0 (zero) anos e sem limite de idade para ingress

                                       o na Entidade, residentes no Municipio de Agudo, Centro e In

                                       terior, com Deficiencia Intelectual e/ou Multiplas e pessoas

                                        com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e suas familias,

                                       nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas

                                       , adolescentes, adultos e idosos com necessidades especiais.
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 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora:  PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .:  01.10.2022

Data Final do Movimento ...:  31.10.2022

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00  SUBVENCOES SOCIAIS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Data    Empenho   Desp. P.Compra  Ano  Credor                                           Valor       Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              Total do Dia :           41.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.10.2022

         0002/009966  4154 6392      2022  5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PE         29.000,00 Subemp.   3766

                    Itens de Empenho : Acolhimento de menores.

                                       O objeto do presente processo e o acolhimento de criancas e

                                       adolescentes de 0 a 18 anos de idade, que estejam em condico

                                       es de vulnerabilidade social (vitimas de maus tratos, neglig

                                       encia, violencia psicologica, fisica, sexual, exploracao sex

                                       ual, situacao de rua, envolvidas em prostituicao, drogadicao

                                        ou trafico), que tenham sua integridade fisica e moral viol

                                       ada, estando, por consequencia, afastados de suas familias v

                                       ia ordem judicial. Assim, a entidade acolhedora devera propo

                                       rcionar as condicoes necessarias de forma a garantir, perman

                                       entemente, a todos os envolvidos, os seus direitos, realizan

                                       do um trabalho recuperativo, de acompanhamento e avaliativo

                                       de todos os envolvidos neste processo social, ate sua reinte

                                       gracao familiar ou a colocacao em familia que substituta, ga

                                       rantindo esse acolhimento seja temporario. e O objeto do pre

                                       sente processo e o acolhimento de criancas e adolescentes de

                                        0 a 18 anos de idade, que estejam em condicoes de vulnerabi

                                       lidade social (vitimas de maus tratos, negligencia, violenci

                                       a psicologica, fisica, sexual, exploracao sexual, situacao d

                                       e rua, envolvidas em prostituicao, drogadicao ou trafico), q

                                       ue tenham sua integridade fisica e moral violada, estando, p

                                       or consequencia, afastados de suas familias via ordem judici

                                       al. Assim, a entidade acolhedora devera proporcionar as cond

                                       icoes necessarias de forma a garantir, permanentemente, a to

                                       dos os envolvidos, os seus direitos, realizando um trabalho

                                       recuperativo, de acompanhamento e avaliativo de todos os env

                                       olvidos neste processo social, ate sua reintegracao familiar

                                        ou a colocacao em familia substituta, garantindo que esse a

                                       colhimento seja temporario.

                                                              Total do Dia :           29.000,00

                                                              Total do Mes :          150.666,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              Total Geral .:          150.666,65

                   ----------------- Resumo ------------------

                   Total de Pagamentos ..:          150.666,65

                   Total de Estornos ....:                0,00

                   Total Liquido Pago ...:          150.666,65

                  _____________________________     _____________________________     _____________________________

                      Luis Henrique Kittel            Douglas Roggia dos Santos           Lidiani Monica Drews

                          801.079.820-72                Secretario da Fazenda                 742.617.620-72

                        Prefeito Municipal                 CPF 01070619027            Contadora - CRC/RS 086336/O-5

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Nov/2022, 15h e 07m.


