
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Balancete - Outubro/2019

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

1.200,00274001Diárias concedida ao Vereador Presidente Sebastião Baia Santana, para viajar ate a cidade
de Macapá-AP no período de 07 a 09 de outubro de 2019, com a finalidade de participar de
reuniões na Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Saúde do Estado do Amapá,
visando a formação de parcerias entre o Município de Afuá e o Estado do Amapá, no
entendimento aos cidadãos Afuaenses, nos serviços oferecidos por este Órgãos, tendo em
vista a proximidade deste município com o referido estado.

01/10/2019

50,00274003Referente ao pagamento de saque presencial, referente ao mês de outubro/2019 01/10/2019

1.740,00276001Despesa com pagamento de serviços de  copias de documentos, impressões e plastificações,
oriundas do poder legislativo.

03/10/2019

234,00276003Diárias de substituição a Vereadora Ana Maria Vaz Lobato, em virtude do Presidente Titular
encontra-se ausente do Município,, a serviços deste Poder .

03/10/2019

10,00276005Referente ao pagamento de saque presencial, referente ao mês de outubro/2019 03/10/2019

12,00283001Referente ao pagamento tarifa sobre a folha de pagamento, referente ao mês de outubro/2019 10/10/2019

62.655,74284001Folha de pagamento dos agentes políticos deste Poder legislativo, relativo ao mês de
OUTUBRO/2019 

11/10/2019

19.433,44284003Folha de pagamento dos servidores efetivo deste Poder legislativo, relativo ao mês de
outubro de 2019 

11/10/2019

2.352,68284005folha de pagamento dos temporários da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de
outubro de 2019

11/10/2019

11.975,02284007Pagamento da folha dos servidores comissionado, relativo ao mês de outubro de 2019, 11/10/2019

95,45284010Valor pago da tarifa telefônica pertencente a Câmara de Afuá, (96)(3689-1499) 11/10/2019

105,15284012Valor pago da tarifa telefônica pertencente a Câmara de Afuá, (96)(3689-1477) 11/10/2019

92,91284014Valor pago da tarifa telefônica pertencente a Câmara de Afuá, (96)(3689-1158) 11/10/2019

247,41284016Fatura dos serviços de internet,  pertencente a Câmara Municipal, referente ao mês de
OUTUBRO de 2019

11/10/2019

20,90284018Tarifas Bancárias, referente ao mês de outubro de 2019, banco do brasil 11/10/2019

2.250,00284020Serviços de reciclagem de tonner "recarga de impressora de tintas e suprimento e diversos
material de expediente.

11/10/2019

6.400,00288001Pagamento pelo serviços extraordinário de consultoria jurídica, relativo ao mês de
outubro/2019

15/10/2019

780,00288003Referente ao pagamento de consultoria 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 OUTUBRO de 2019

15/10/2019

13.600,00288005Pagamento de assessoria e consultoria contábil, recursos humanos e outros, relativo ao mês
de OUTUBRO/2019

15/10/2019

1.937,00288007Pagamento de programa dos sistema, folha, contab e outros, relativo ao mês de
SETEMBRO/2019

15/10/2019

1.436,14288009Referente ao pagamento de passagens aéreas, destinada a Câmara deste Poder Legislativo
Municipal, referente ao mês SETEMBRO de 2019

15/10/2019

41,80288023Tarifas Bancárias, referente ao mês de outubro de 2019, banco do brasil 15/10/2019

19,00288029Referente ao pagamento de ted pessoal, referente ao mês de outubro/2019 15/10/2019

800,00289001Diárias concedidas ao servidor Antônio Serrão Ribeiro, para viajar ate a cidade de
Macapa-AP, no período de 21 a 24 de outubro de 2019, com a finalidade de participar de uma
capacitação em regime próprio de Previdência Municipal, junto ao Tribunal de Contas do
Estado do Pará.

16/10/2019

800,00289003Diárias concedidas ao servidor do Controle Interno da Câmara Municipal de Afuá,para viajar
ate a cidade de Macapá-AP, no período de 20,  e no período de 21 a 24 até a cidade de
Belém, para participar de uma capacitação em Regime Próprio de Previdência Municipal,
junto ao Tribunal de Contas do estados do Pará.

16/10/2019

982,13289005Pagamento de tarifas de energia elétrica, fornecida a Câmara de Afuá, relativo ao mês de 16/10/2019

Quantidade para o ano de 2019: 0 Valor para o ano de 2019: R$0,00
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11 CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ-
0001Programa: Ação Legislativa-

Ação: Manutenção da camara-2-001
agosto de 2019

2.966,29289007Valor pago, referente ao fornecimento de comida, doces, salgados e refrigerante, servidos
para os Vereadores, Servidores e Convidados do Poder legislativo, por ocasião da
reabertura dos trabalhos legislativo do segundo semestre de 2019.

16/10/2019

24,00289012Referente ao pagamento de ted pessoal e saque presencial, referente ao mês de outubro/2019 16/10/2019

2.179,77296001Serviços de encapamento de 11 (onze) poltronas dos vereadores e 48 (quarenta e oito)
cadeiras pertencentes ao Poder Legislativo Municipal.

23/10/2019

31,35297001Tarifas Bancárias, referente ao mês de outubro de 2019, banco do brasil 24/10/2019

760,00301001Serviços técnicos profissionais, nos computadores da Câmara de Afuá, 28/10/2019

854,40304001Valor pago, referente ao pagamento pelo transporte de documentos  como: prestação de
contas pertencente o Poder legislativo, no trecho Belém/Afuá, através do B/M Fé em Deus.

31/10/2019

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 136.086,58

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$154.726,66

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

Quantidade para o ano de 2019: 0 Valor para o ano de 2019: R$0,00
******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2019: 0 Valor para o ano de 2019: R$0,00
******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês:
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