
ESTADO DA PARAÍBA

02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: Data do Empenho:0000274 31/10/2022 Valor R$: 11.902,00

A Favor de

NúmeroEndereço

Bairro Cidade UF

C.N.P.J

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão:

Funcional Programática

Projeto ou Atividade

Natureza da Despesa

Sub Elemento

Fonte

Histórico do Empenho

01010 01 031 2001

2001

3.1.90.13.00.00

099

500

Requisições

Credor do Empenho

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

OBRIGACOES PATRONAIS

SEM SUBELEMENTO

Recursos não Vinculados de Impostos

01010 CAMARA MUNICIPAL

Licitação 09 - Sem LicitaçãoModalidade

INSS

Funcionário Emitente:

Em:

Funcionário Secretário/Diretor/Tesoureiro

Em: / /

conforme este empenho.

e/ou material, que foi conferido

Atesto a liquidação do serviço

Liquidação Autorização

Pague-se

Recursos:

Em: / /

________________________

Ordenador da Despesa

Pagamento

Em: / /

Banco e Conta:

_______ _______________

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

_________________________

FTE Pagamento:

____________________________

Ass.:

31/10/2022 _________________________

________________________

Nº Obra Nº Bens

Tipo de Serviço OBRIGACOES PATRONAIS

29.979.036/0163-06

ADMINISTRADOR

Tipo do Empenho 1 - Ordinário

Nº Recibo Licitação

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2022, DOS VEREADORES, SERVIDORES DESTA CASA.

500

Código - CO 0000 Sem Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária
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