APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGESTÃO EM 2019
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Discriminação das Despesas (em R$)
1 - Diárias Sub-total
Viagem de campo (Fiscalização em atividades de recursos hídricos e segurança de barragens)
Participação em reuniões
Outros (Diárias para eventos - dentro do Estado)

2 - Passagens Sub-total

2019
15.723,00
7.802,50
7.552,00
368,50
25.545,18

Viagem de campo (Fiscalização em atividades de recursos hídricos e segurança de barragens)
Participação em reuniões

25.545,18

Outros (Especifique)

3 - Material de consumo Sub-total

36.870,86

Material de expediente
Material de apoio a trabalhos de campo
Combustível
Outros (Suprimento de fundos/Consumo)
(Suprimento de fundos/Serviço)

4 - Material permanente Sub-total

16.870,86
10.000,00
10.000,00
9.646,54

Mobiliário
Equipamentos de informática

9.646,54

Veículos, barco etc. (Especifique )
Outros (Especifique )

5 - Despesas com Sub-total
imóveis Aquisição (Especifique )

0,00

Projetos, obras e reformas (Especifique )
Outros (Especifique )

6 - Contratação de Sub-total
pessoal Pessoa física (Bolsistas FAPITEC)

66.000,00
66.000,00

Pessoa jurídica (Contrato de prestação de serviços, Acordos de Cooperação Técnica, Termos de Colaboração
etc.)
Contratação de estagiários
Outros (Especifique )

7 - Serviços de Sub-total
informática Manutenção de servidores, computadores e outros equipamentos de informática

187.317,28
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7 - Serviços de
informática

Discriminação das Despesas (em R$)
Contratação de serviços para elaboração de sistemas ou módulos específicos

2019
187.317,28

Aquisição de licença de softwares
Outros (Especifique)

8 - Serviços de Sub-total
comunicação Manutenção de portal de internet para divulgar ações relacionadas à gestão dos recursos hídricos

16.297,75

Publicação de boletins/ revistas/ folders etc. (Especifique )
Assessoria de imprensa
Divulgação de campanhas (logomarca, cartazes, camisas, banners)

12.978,00

Elaboração de vídeos educativos (Especifique )
Outros (Medalhas, troféus)

9 - Realização de Sub-total
eventos e ações de Realização de eventos (Seminário Acadêmico em Recursos Hídricos, ENREHSE, Olimpíada Ambiental, Missa
capacitação e do Cangaço, Inovação Tecnológica)
treinamento Realização de capacitações e treinamentos (Especifique )
Despesas com suporte nutricional (Cofee break, brunch etc.)
Diárias para participação em eventos de capacitação (Cursos, Seminários, Simpósios, Fóruns etc.)
Passagens para participação em eventos de capacitação (Cursos, Seminários, Simpósios, Fóruns etc.)
Outros (Material de expediente - canetas)

10 - Despesas com
Conselhos, comitês e
outros organismos
colegiados

Sub-total
Despesas com reuniões

3.319,75
122.039,91
19.159,99
57.628,00
21.671,00
22.758,92
822,00
30.093,12
2.240,00

Despesas com atualização de informações do CERH/Comitês/Organismos Colegiados no portal de internet
Despesas com suporte nutricional (Coffee break, brunch etc.)
Diárias para participação de membros de Comitês e CERH em eventos
Passagens para participação de membros de Comitês e CERH em eventos

10.519,00
17.334,12

Outros (Especifique )

11 - Planos de bacia e Sub-total
estudos em recursos Estudos e projetos em recursos hídricos (Inscrição de cursos)
hídricos Planos de bacia hidrográfica
Outros (Equipamentos - bateria e carregador para drone)

12 - Despesas com a Sub-total
rede hidrometeorológica Contratação de empresa para serviços de operação e manutenção da rede hidrometeorológica e da sala de
e Sala de Situação situação

16.544,00
4.214,00
12.330,00
4.783,00
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12 - Despesas com a
rede hidrometeorológica
e Sala de Situação
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Discriminação das Despesas (em R$)

2019

Aquisição de peças e equipamentos para operação e manutenção da rede hidrometeorológica e da sala de
situação
Diárias para viagem de campo (Operação e manutenção da rede hidrometeorológica)

1.416,00

Passagens para viagem de campo (Operação e manutenção da rede hidrometeorológica)

3.367,00

Outros (Peças para o veículo da meteorologia, ar condicionado)

13 - Despesas com Sub-total
monitoramento da Contratação de empresa para serviços de monitoramento da qualidade da água
qualidade da água Contratação de empresa para análises laboratoriais

0,00

Aquisição de de equipamentos e materiais de laboratório e de consumo
Diárias para viagem de campo (Monitoramento da qualidade da água)
Passagens para viagem de campo (Monitoramento da qualidade da água)
Outros (Especifique )

14 - Outras despesas Sub-total

303.341,51
286.146,88

Manutenção ou aluguel de veículo, barco etc. (Aluguel de veículos)
Serviços de conservação e limpeza

10.753,44
6.441,19

Outros (Locação de imóvel, espaço para barco)
Encargos Sociais
Sub-total

15 - Destaque de crédito

199.511,26
199.511,26

ITPS

TOTAL DAS DESPESAS

1.033.713,41

2019

Discriminação das Despesas (em R$)
SALDO PROGESTÃO 2018

1.015.682,57

PARCELA PROGESTÃO TRANSFERIDA EM 2019

958.690,00

RENDIMENTOS EM 2019

20.994,57

TOTAL DAS RECEITAS

1.995.367,14

SALDO PROGESTÃO 2019

961.653,73

