
 Estado do Rio Grande do Sul               Relacao de Pagamentos                              22 de Marco de 2023       Folha:     1

 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora:  PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .:  01.02.2023

Data Final do Movimento ...:  28.02.2023

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00  SUBVENCOES SOCIAIS
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   Data    Empenho   Desp. P.Compra  Ano  Credor                                           Valor       Contrap.

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

09.02.2023

         0001/000137  4150 8975      2021   753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC         10.500,00 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. JULHO.

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. NOVEMBRO

                                       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.

                                       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.

         0001/000138  4152 8975      2021   753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC         15.500,00 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. JULHO.

                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. NOVEMBRO

                                       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.

                                       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.

         0001/000139  4153 8975      2021   753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC         16.000,00 Subemp.   3745

                    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. JULHO.
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                                       Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de

                                       Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

                                       s, adultos e idosos com necessidades especiais. NOVEMBRO

                                       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.

                                       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.

         0001/000266  4154 6392      2022  5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PE         29.000,00 Subemp.   3745

                    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 :           71.000,00

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

24.02.2023

         0001/000108  7766 4475      2021   619 ATLETICO CLUBE AVENIDA                  5.008,20 Subemp.   4534

                    Itens de Empenho : Atendimento de ate 40 criancas entre 6 e 17 anos, para reali

                                       zacao de atividades esportivas no contraturno da escola com

                                       objetivo de desenvolver a intregracao de atividades esportiv

                                       as.

                                       Pagamento de termo de parceria para atendimento de ate 40 cr

                                       iancas entre 6 e 17 anos em atividades esportivas no contrat

                                       urno da escola com objetivo de desenvolver a integracao atra

                                       ves de atividades esportivas.

                                                              Total do Dia :            5.008,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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28.02.2023

         0002/000266  4154 6392      2022  5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PE         29.000,00 Subemp.   3745

                    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 :          105.008,20

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

                                                              Total Geral .:          105.008,20

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

                   Total de Pagamentos ..:          105.008,20

                   Total de Estornos ....:                0,00

                   Total Liquido Pago ...:          105.008,20

             ________________________________     ________________________________     ________________________________

                   Luis Henrique Kittel                 Isaquiel Dal Ongaro                  Natalia Helena Sari

                      801.079.820-72                       020.941.510-00                          Contadora

                    Prefeito Municipal            Secretario da Fazenda Substituto                 CRC 90752

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Mar/2023, 14h e 13m.


