
Metas Objetivos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação DescriçãoRecursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
CONSOLIDADO                                                     
ESPÍRITO SANTO 
27.165.208/0001-17
METAS FISCAIS  
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2020 

Câmara Municipal de Ibiraçu
Atender as necessidades das comunidades, com elabor
ação de Leis que visem trazer o desenvolvimento do m
unicípio e melhorar a qualidade de vida da população.

001001 010310001 2.001

Atender as necessidades das comunidades, com elabor
ação de Leis que visem trazer o desenvolvimento do m
unicípio e melhorar a qualidade de vida da população.

24.500,00 001001 010310001 2.002

Atender as necessidades das comunidades, com elabor
ação de Leis que visem trazer o desenvolvimento do m
unicípio e melhorar a qualidade de vida da população.

2.200,00 001001 010310001 2.003

Atender as necessidades das comunidades, com elabor
ação de Leis que visem trazer o desenvolvimento do m
unicípio e melhorar a qualidade de vida da população.

001001 010310001 2.004

Atender as necessidades das comunidades, com elabor
ação de Leis que visem trazer o desenvolvimento do m
unicípio e melhorar a qualidade de vida da população.

47.500,00 001001 010310001 2.005

Atender as necessidades das comunidades, com elabor
ação de Leis que visem trazer o desenvolvimento do m
unicípio e melhorar a qualidade de vida da população.

155.000,00 001001 010310001 3.001

229.200,00TOTAL DA ENTIDADE:
Prefeitura Municipal de Ibiraçu

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

330,75 010001 041220002 2.006

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

730.506,00 010001 041220002 2.007

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

21.000,00 010001 041220002 2.008

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

2.625,00 010001 041220002 3.039

Promover ações de atendimento à população em situaç
ão de risco.

1.680,00 010002 061820005 2.009

Promover ações de atendimento à população em situaç
ão de risco.

315,00 010002 061820005 3.040

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

82.215,00 020001 041240002 2.010

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

327.810,00 030001 020610002 2.011

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

336.000,00 040001 041230002 2.012

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

576.450,00 040001 041230002 2.013

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

2.100,00 040001 041230002 2.014

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

410.550,00 040001 041230002 2.015

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

127.050,00 040001 041230002 2.016

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

1.050,00 040001 041230002 3.002

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

525,00 040001 041230002 3.003

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

86.000,00 040001 041290002 2.130

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

315,00 050001 041220002 2.017

E&L Produções de Software LTDAPage 1 of 11E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]



Metas Objetivos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação DescriçãoRecursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu
PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

1.650.000,00 050001 041220002 2.018

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

2.310,00 050001 041220002 2.020

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

1.050,00 050001 041220002 2.021

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

280.000,00 050001 041220002 3.004

PROMOVER ACOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
DA PREFEITURA.

315,00 050001 041220004 3.005

RESERVA LEGAL PARA PASSIVOS CONTINGEN
TES

31.500,00 050001 999999999 2.022

PROMOVER ACOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
DA PREFEITURA.

246.435,00 060001 041220004 2.023

PROMOVER ACOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
DA PREFEITURA.

210,00 060001 041220004 2.024

PROMOVER ACOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
DA PREFEITURA.

7.875,00 060001 041220004 2.026

PROMOVER ACOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
DA PREFEITURA.

15.750,00 060001 041220004 2.027

PROMOVER ACOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
DA PREFEITURA.

1.050,00 060001 041220004 3.006

PROMOVER ACOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
DA PREFEITURA.

12.075,00 060001 041220004 3.041

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

2.820.000,00 070001 154510002 2.029

PROMOVER AÇOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZAÇAO DOS SERVIÇOS E B
ENS PUBLICOS OFERTADOS A POPULAÇAO.

12.075,00 070001 154510006 2.030

PROMOVER AÇOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZAÇAO DOS SERVIÇOS E B
ENS PUBLICOS OFERTADOS A POPULAÇAO.

64.260,00 070001 154510006 2.031

PROMOVER AÇOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZAÇAO DOS SERVIÇOS E B
ENS PUBLICOS OFERTADOS A POPULAÇAO.

070001 154510006 2.126

PROMOVER AÇOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZAÇAO DOS SERVIÇOS E B
ENS PUBLICOS OFERTADOS A POPULAÇAO.

21.630,00 070001 154510006 3.008

PROMOVER AÇOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZAÇAO DOS SERVIÇOS E B
ENS PUBLICOS OFERTADOS A POPULAÇAO.

89.250,00 070001 154510006 3.009

PROMOVER AÇOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZAÇAO DOS SERVIÇOS E B
ENS PUBLICOS OFERTADOS A POPULAÇAO.

167.580,00 070001 154510006 3.010

PROMOVER AÇOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZAÇAO DOS SERVIÇOS E B
ENS PUBLICOS OFERTADOS A POPULAÇAO.

2.100,00 070001 154510006 3.011

PROMOVER AÇOES QUE VISEM A REESTRUTU 5.460,00 070001 154510006 3.012
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu
RACAO E MODERNIZAÇAO DOS SERVIÇOS E B
ENS PUBLICOS OFERTADOS A POPULAÇAO.
PROMOVER AÇOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZAÇAO DOS SERVIÇOS E B
ENS PUBLICOS OFERTADOS A POPULAÇAO.

21.000,00 070001 154510006 3.013

Promover ações que visem a manutenção e melhoria d
os serviços públicos ofertados aos cidadãos.

310.000,00 070001 154520008 2.032

Promover ações que visem a manutenção e melhoria d
os serviços públicos ofertados aos cidadãos.

330.000,00 070001 154520008 2.033

Promover ações que visem a manutenção e melhoria d
os serviços públicos ofertados aos cidadãos.

78.750,00 070001 154520008 2.034

Promover ações que visem a manutenção e melhoria d
os serviços públicos ofertados aos cidadãos.

124.530,00 070001 154520008 2.123

Elevar a qualidade de vida da população através de im
plantação de ações integradas visando contemplar e m
anter redes de esgoto no município.

735,00 070001 175120007 3.014

Promover ações que visem a manutenção e melhoria d
os serviços públicos ofertados aos cidadãos.

810.000,00 070001 257520008 2.035

Promover ações que visem a manutenção e melhoria d
os serviços públicos ofertados aos cidadãos.

556,50 070001 257520008 3.016

PROMOVER AÇOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZAÇAO DOS SERVIÇOS E B
ENS PUBLICOS OFERTADOS A POPULAÇAO.

3.255,00 070001 264510006 2.036

PROMOVER AÇOES QUE VISEM A REESTRUTU
RACAO E MODERNIZAÇAO DOS SERVIÇOS E B
ENS PUBLICOS OFERTADOS A POPULAÇAO.

4.200,00 070001 264510006 3.017

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

1.100.000,00 080001 041220002 2.037

Promover e implementar ações de modernização e man
utenção da administração pública municipal.

4.200,00 080001 185410014 2.039

Promover e implementar ações de modernização e man
utenção da administração pública municipal.

2.100,00 080001 185420014 2.040

Promover e implementar ações de modernização e man
utenção da administração pública municipal.

2.100,00 080001 185430014 2.041

Promover a otimização da produção agropecuária do m
unicípio.

1.575,00 080001 206060011 2.042

Promover a otimização da produção agropecuária do m
unicípio.

1.575,00 080001 206060011 2.043

Promover a otimização da produção agropecuária do m
unicípio.

413.842,74 080001 206060011 2.044

Promover a otimização da produção agropecuária do m
unicípio.

6.300,00 080001 206060011 2.045

Promover a otimização da produção agropecuária do m
unicípio.

2.100,00 080001 206060011 2.046

Promover a otimização da produção agropecuária do m
unicípio.

5.250,00 080001 206060011 2.047

Promover a otimização da produção agropecuária do m
unicípio.

2.100,00 080001 206060011 2.048

Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento
e transformando vidas no municipio.

958.650,00 090001 121220030 2.049

Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento

420,00 090001 121220030 2.050
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu
e transformando vidas no municipio.
Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento
e transformando vidas no municipio.

10.500,00 090001 121220030 2.051

Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento
e transformando vidas no municipio.

409.500,00 090001 123060030 2.053

Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento
e transformando vidas no municipio.

4.000.000,00 090001 123610030 2.054

Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento
e transformando vidas no municipio.

31.920,00 090001 123610030 2.055

Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento
e transformando vidas no municipio.

171.150,00 090001 123610030 2.056

Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento
e transformando vidas no municipio.

900.000,00 090001 123610030 2.057

Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento
e transformando vidas no municipio.

8.400,00 090001 123610030 2.058

Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento
e transformando vidas no municipio.

135.660,00 090001 123610030 3.021

Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento
e transformando vidas no municipio.

171.150,00 090001 123630030 2.059

Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento
e transformando vidas no municipio.

2.700.000,00 090001 123650030 2.060

Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento
e transformando vidas no municipio.

21.420,00 090001 123650030 2.061

Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento
e transformando vidas no municipio.

208.110,00 090001 123650030 3.023

Promover o desenvolvimento educacional do municipi
o, assegurar a igualdade nas condições de acesso, per
manencia e exito dos alunos, visando o conhecimento
e transformando vidas no municipio.

1.470,00 090001 123670030 2.062

Promover a melhoria do acesso da população à pesquis
a e à cultura.

7.035,00 090002 133920035 2.063
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Promover a melhoria do acesso da população à pesquis
a e à cultura.

1.050,00 090002 133920035 3.024

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

380.000,00 100001 041220002 2.064

Adequar a estrutura física e de serviços dos atrativos t
urísticos do município, visando a elevação do concumo
médio dos turistas, elevando a arrecadação municipal e
melhorando a qualidade de vida da população.

1.050,00 100001 133920015 2.065

Adequar a estrutura física e de serviços dos atrativos t
urísticos do município, visando a elevação do concumo
médio dos turistas, elevando a arrecadação municipal e
melhorando a qualidade de vida da população.

28.875,00 100001 133920015 2.066

Adequar a estrutura física e de serviços dos atrativos t
urísticos do município, visando a elevação do concumo
médio dos turistas, elevando a arrecadação municipal e
melhorando a qualidade de vida da população.

65.205,00 100001 133920015 2.067

Adequar a estrutura física e de serviços dos atrativos t
urísticos do município, visando a elevação do concumo
médio dos turistas, elevando a arrecadação municipal e
melhorando a qualidade de vida da população.

169.050,00 100001 133920015 2.068

Adequar a estrutura física e de serviços dos atrativos t
urísticos do município, visando a elevação do concumo
médio dos turistas, elevando a arrecadação municipal e
melhorando a qualidade de vida da população.

37.275,00 100001 133920015 2.069

Promover ações que visem o desenvolvimento de práti
cas esportivias e de lazer, proporcionando qualidade n
a saúde física e mental da população.

95.760,00 100001 278120016 2.070

Promover ações que visem o desenvolvimento de práti
cas esportivias e de lazer, proporcionando qualidade n
a saúde física e mental da população.

1.575,00 100001 278120016 3.025

21.876.840,99TOTAL DA ENTIDADE:
Fundo de Saúde de Ibiraçu

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110001 101220025 2.071

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110001 101220025 2.072

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110001 101220025 2.073

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110001 101220025 3.026

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110001 102440025 2.074

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da

110001 103010025 2.075
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Fundo de Saúde de Ibiraçu
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.
Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110001 103010025 2.076

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110001 103010025 2.077

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110002 103010025 2.078

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110002 103010025 2.079

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110002 103010025 2.080

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110002 103010025 2.081

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

813.058,50 110002 103010025 2.082

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110002 103010025 2.104

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

33.000,00 110002 103010025 2.127

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110003 103010025 2.124

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110003 103020025 2.083

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110003 103020025 2.084

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110003 103020025 2.085

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i 110003 103020025 2.086
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Fundo de Saúde de Ibiraçu
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.
Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110004 103040025 2.087

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110004 103040025 2.088

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110004 103040025 2.089

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110005 103010025 2.090

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110006 103010025 2.091

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110006 103010025 2.092

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110006 103010025 2.093

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110007 103010025 3.027

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110007 103010025 3.028

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110007 103010025 3.029

Promover a reorientação de ações de saúde de forma i
ntegral e contínua, para garantir a qualidade de vida da
população, reafirmando o princípio da universalidade,
onde todos têm o direito aos serviços de saúde.

110007 103010025 3.030

846.058,50TOTAL DA ENTIDADE:
Prefeitura Municipal de Ibiraçu

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

420,00 120001 081220002 2.094

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

1.056.405,00 120001 081220002 2.095

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇ 50.400,00 120001 081220002 2.096
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu
ÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

420,00 120001 082410036 2.097

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

38.955,00 120002 082410036 2.098

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

3.675,00 120002 082410036 2.099

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

3.675,00 120002 082410036 2.100

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

16.800,00 120002 082440036 2.101

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

332.010,00 120002 082440036 2.102

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

99.960,00 120002 082440036 2.103

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

59.010,00 120002 082440036 2.104

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

156.975,00 120002 082440036 2.105

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

597.372,50 120002 082440036 2.106

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel

8.400,00 120002 082440036 2.107
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu
hor.
Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

80.000,00 120002 082440036 2.128

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

315,00 120002 082440036 3.032

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

183.225,00 120003 082430036 2.108

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

2.625,00 120003 082430036 2.109

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

420,00 120003 082430036 2.110

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

66.990,00 120003 082430036 2.111

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

2.100,00 120003 082430036 2.112

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

420,00 120003 082430036 2.125

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

80.405,00 120004 164820036 2.113

Promover Ações que visem a assistencia a todos os cid
adãos Ibiraçuense, promovendo a inclusão social, o for
talecimento de vínculos familiares e comunitários, a re
dução desigualdade social, tornando um município mel
hor.

94.455,00 120004 164820036 3.033

2.935.432,50TOTAL DA ENTIDADE:
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu

Administrar, manter e gerenciar os serviços de abasteci 1.072.000,00 130001 171220017 2.114
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SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu
mento de água e coleta de esgoto, contribuindo para o
meio ambiente.
Administrar, manter e gerenciar os serviços de abasteci
mento de água e coleta de esgoto, contribuindo para o
meio ambiente.

130001 171220017 2.115

Administrar, manter e gerenciar os serviços de abasteci
mento de água e coleta de esgoto, contribuindo para o
meio ambiente.

100,00 130001 171220017 3.034

Administrar, manter e gerenciar os serviços de abasteci
mento de água e coleta de esgoto, contribuindo para o
meio ambiente.

292.500,00 130001 175120017 2.116

Administrar, manter e gerenciar os serviços de abasteci
mento de água e coleta de esgoto, contribuindo para o
meio ambiente.

20.900,00 130001 175120017 2.117

Administrar, manter e gerenciar os serviços de abasteci
mento de água e coleta de esgoto, contribuindo para o
meio ambiente.

420.000,00 130001 175120017 2.118

Administrar, manter e gerenciar os serviços de abasteci
mento de água e coleta de esgoto, contribuindo para o
meio ambiente.

130001 175120017 3.035

Administrar, manter e gerenciar os serviços de abasteci
mento de água e coleta de esgoto, contribuindo para o
meio ambiente.

200,00 130001 175120017 3.036

Administrar, manter e gerenciar os serviços de abasteci
mento de água e coleta de esgoto, contribuindo para o
meio ambiente.

200,00 130001 175120017 3.037

Administrar, manter e gerenciar os serviços de abasteci
mento de água e coleta de esgoto, contribuindo para o
meio ambiente.

200,00 130001 175120017 3.038

1.806.100,00TOTAL DA ENTIDADE:
IPRESI - Instituto de Previdência dos Servidores Mun. de Ibiraçu

Promover ações de gestão administrativa do IPRESI q
ue visem o atendimento previdenciário municipal aos s
ervidores, e garantir uma aposentadoria digna.

238.000,00 140001 091220022 2.119

Promover ações de gestão administrativa do IPRESI q
ue visem o atendimento previdenciário municipal aos s
ervidores, e garantir uma aposentadoria digna.

245.000,00 140001 091220022 2.120

Promover ações de gestão administrativa do IPRESI q
ue visem o atendimento previdenciário municipal aos s
ervidores, e garantir uma aposentadoria digna.

67.000,00 140001 091220022 2.121

Promover ações de gestão administrativa do IPRESI q
ue visem o atendimento previdenciário municipal aos s
ervidores, e garantir uma aposentadoria digna.

2.853.000,00 140001 092710022 2.122

RESERVA LEGAL PARA PASSIVOS CONTINGEN
TES

Previdência dos Servidores Mantida 140001 099999999 2.129

3.403.000,00TOTAL DA ENTIDADE:
TOTAL GERAL: 31.096.631,99

Total Intra-Orçamentário

Total Líquido:

3.328.300,00

45.671.700,00
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