
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

BALANCETE - AGOSTO/2018

11 CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ-
0001Programa: Ação Legislativa-

Descrição Detalhada do Programa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),
(Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores,
outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à
manutenção do processo legislativo.Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a
finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: Manutenção da camara-2-001
Descrição Detalhada da Ação

Manutenção da camara
Unidade de Medida: 1

Despesas executadas no mês
Especificação da Despesa Data Lanç. Nr. Empenho Valor

800,00220001Diárias concedidas ao Vereador, para viajar ate a cidade de Belém-PA, via Macapá-AP, para
participar da Sessão Solene na ALEPA, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, Padroeira
do Município de Afuá-PA.

08/08/2018

800,00220003Diárias concedidas ao Vereador, para viajar ate a cidade de Belém-PA, via Macapá-AP, para
participar da Sessão Solene na ALEPA, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, Padroeira
do Município de Afuá-PA

08/08/2018

254,52220005Diárias de substituição a Vereadora 1ª Secretária, em virtude do Presidente se encontrar
fora do Município, referente aos meses de maio, junho e julho/2017

08/08/2018

1.200,00221001Diárias concedidas ao Vereadora, para viajar ate a cidade de Belém-PA, via Macapá-AP, para
participar da Sessão Solene na ALEPA, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, Padroeira
do Município de Afuá-PA, e buscar informações junto ao TCM-PA, sobre sua prestação de
contas quando era Presidente da Câmara de Afuá.

09/08/2018

800,00221003Diárias concedidas ao Vereador Presidente, para viajar ate a cidade de Macapa-AP, resolver
pendências da câmara, junto a Assessoria contábil deste Poder.

09/08/2018

580,00222001Pagamento de internet, fornecida a Câmara Municipal, referente ao mês de agosto/2018 10/08/2018

16.098,25226001Folha de pagamento dos servidores efetivo deste Poder legislativo, relativo ao mês de
agosto/2018 

14/08/2018

12.019,04226003Pagamento da folha dos servidores comissionado, relativo ao mês de agosto/2018, 14/08/2018

3.316,89226005folha de pagamento da servidora temporário da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês
de agosto/2018

14/08/2018

60.577,99226007Folha de pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Afuá, relativo ao mês de
agosto/2018

14/08/2018

800,00228001Serviços de manutenção e reparos, efetuados noa micro computadores da Câmara Municipal de
Afuá, para o bom andamento dos serviços diários

16/08/2018

1.900,00228003Serviços de manutenção e reparos, efetuados noa micro computadores e Impressoras e fiação
da rede de Internet da Câmara Municipal de Afuá, para o bom andamento dos serviços diários

16/08/2018

1.100,00228005Pagamento de programa dos sistema contábil, folha e outros, relativo ao mês de julho/2018 16/08/2018

5.400,00228007Pagamento pelo serviços extraordinário de consultoria jurídica, relativo ao mês de
agosto/2018

16/08/2018

121,55228017Referente ao pagamento de tarifas e manutenção de conta deposito, referente aos depósitos
de consignado, no mês de agosto/2018

16/08/2018

2.109,39228019Folha de pagamento do servidor efetivo Antônio da Paixão da Silva Marinho, deste Poder
legislativo, relativo ao mês de agosto/2018 ao Bando do Estado do Pará.

16/08/2018

1.920,00228025Aquisição de material de gênero alimentício e outros secundários, destinado a Câmara
Municipal, relativo ao mês de agosto/2018

16/08/2018

948,00228027Aquisição de material de limpeza e higienização e outros, destinado a Câmara Municipal,
relativo ao mês de agosto de 2018

16/08/2018

800,00228029Serviços de manutenção e reparos, efetuados nos computadores da Câmara Municipal de Afuá. 16/08/2018

11.600,00228031Pagamento de assessoria e consultoria contábil, recursos humanos e outros, relativo ao mês
de AGOSTO/2018

16/08/2018

2.734,39229001Referente ao pagamento de passagens aéreas, destinada a Câmara deste Poder Legislativo
Municipal, referente aos meses de JULHO E AGOSTO de 2018

17/08/2018

800,00229003Diárias concedidas ao Vereador Presidente, para viajar ate a cidade de Macapa-AP, resolver
pendências da Câmara de Afuá, junto a Assessoria Jurídica deste Poder.

17/08/2018

339,09229008Valor pago da tarifa telefônica pertencente a Câmara de Afuá, competência de julho/2018
dos números 3689-1499/1477 e 1158

17/08/2018

780,00239001Referente ao pagamento de anuidade do site própria da Câmara Municipal de Afuá, para
atender a Lei da Transparência e Acesso a Informação do Poder Legislativo Municipal,
relativo ao mês de AGOSTO de 2018

27/08/2018

71,05239003Pagamento de tarifas bancária, referente ao mês de agosto de 2018 27/08/2018

Quantidade para o ano de 2018: 100 Valor para o ano de 2018: R$1.538.000,00
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ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

BALANCETE - AGOSTO/2018

11 CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ-
0001Programa: Ação Legislativa-

Ação: Manutenção da camara-2-001
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 127.870,16

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$127.870,16

1312Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social-
Descrição Detalhada do Programa
pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.
O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 –
Previdência Básica.

Ação: Encargos patronais com o INSS-9-001
Descrição Detalhada da Ação

Encargos patronais com o INSS
Unidade de Medida: 0

Despesas executadas no mês
Especificação da Despesa Data Lanç. Nr. Empenho Valor

2.706,04228012Contribuição Patronal ao INSS, parte patronal dos Servidores, relativo ao mês de
julho/2018.

16/08/2018

12.721,38228013Contribuição Patronal ao INSS, parte patronal dos Vereadores, relativo ao mês de
julho/2018

16/08/2018

2.706,04228015Contribuição Patronal ao INSS, parte patronal dos Servidores, relativo ao mês de
julho/2018.

16/08/2018

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 18.133,46

Quantidade para o ano de 2018: 100 Valor para o ano de 2018: R$150.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$18.133,46

1313Programa: Contribuição para Instituto de Previdência com o Governo Municipal -
Descrição Detalhada do Programa
pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao órgão do governo Municipal, na qualidade de empregador.
O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.03.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 272 –
Previdência do Regime Estatutário.

Ação: Encargos com o IMPAS-9-002
Descrição Detalhada da Ação

Encargos com o IMPAS
Unidade de Medida: 0

Quantidade para o ano de 2018: 100 Valor para o ano de 2018: R$27.000,00
******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$4.833,96
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