ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Balancete - Setembro/2020

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ
Programa: 0001 - 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: 2-001

- Manutenção da camara
Unidade de Medida: 1

Descrição Detalhada da Ação
Manutenção da camara
Quantidade para o ano de 2020: 0

R$0,00

Valor para o ano de 2020:

Despesas executadas no mês
Especificação da Despesa

Data Lanç.

Referente ao pagamento de ted pessoal e saque presencial, referente ao mês de
SETEMBRO/2020

01/09/2020

245001

48,00

Serviços, de manutenção e reparo nas máquinas e rede de internet, pertencente a Câmara
Municipal de Afuá, para a o bom funcionamento deste Poder Legislativo.

01/09/2020

245003

2.800,00

Tarifas Bancárias, referente aos teds/Docs de

Nr. Empenho

Valor

01/09/2020

245005

10,45

Diárias concedidas ao servidor Antônio Serrão Ribeiro, Chefe de Gabinete deste poder, para 03/09/2020
viajar para a cidade de Macapá-AP, no período de 04 a 07 de setembro de 2020, com a
finalidade de participar de uma reunião com nova Diretoria da RPCON consultoria contábil
deste Poder.

247001

800,00

03/09/2020

247003

2.000,00

03/09/2020
Diárias concedidas ao servidor , do controle interno deste poder, para viajar para
Macapá-AP, no período de 01 a 04, de setembro de 2020, com a finalidade de participar de
uma reunião com nava Diretoria da RPCON Consultoria deste Poder.

247005

800,00

agosto de 2020, banco do brasil

Diárias concedida ao Vereador Presidente Sebastião Baia Santana, para viajar ate a cidade
de Macapa-AP, no período de 07 a 11 de setembro de 2020, com a finalidade de buscar
informações da Câmara, junto ao TCM-PA, bem como junto a WR-Site, sobre as informações do
TAG /2020.

03/09/2020

247007

20,90

pagamento de tarifa de folha de pagamento, referente ao mês de setembro/2020

14/09/2020

258001

12,00

Referente ao pagamento de ted pessoal, referente ao mês de SETEMBRO/2020

14/09/2020

258003

19,90

Folha de pagamento dos servidores efetivo deste Poder legislativo, relativo ao mês de
setembro de 2020

14/09/2020

258005

23.999,60

Pagamento da primeira parcela da assessoria e consultoria contábil, recursos humanos e
outros, relativo ao mês de setembro/2020

14/09/2020

258007

15.100,00

Pagamento pelo serviços extraordinário de consultoria jurídica, relativo ao mês de
setembro/2020

14/09/2020

258015

6.400,00

Serviços, de consultoria e manutenção na área da informática do Portal da transparência,
pertencente a Câmara Municipal de Afuá, para a o bom funcionamento deste Poder
Legislativo.

14/09/2020

258017

2.300,00

Tarifas Bancárias, referente aos teds/Docs de

Tarifas Bancárias, referente aos teds/Docs de

setembro de 2020, banco do brasil

14/09/2020

258019

41,80

Pagamento da folha dos servidores comissionado, relativo ao mês de setembro de 2020,

15/09/2020

259007

12.418,82

folha de pagamento dos temporários da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de
setembro de 2020

15/09/2020

259009

2.438,16

Folha de pagamento dos agentes políticos deste Poder legislativo, relativo ao mês de
setembro/2020

15/09/2020

259011

65.591,16

Referente ao pagamento de ted pessoal e saque presencial, referente ao mês de
SETEMBRO/2020

15/09/2020

259013

19,90

Referente ao pagamento de saque presencial, referente ao mês de setembro/2020

15/09/2020

259015

4,00

Diárias concedidas ao servidor , do controle interno deste poder, para viajar para
Macapá-AP, no período de 16 a 18, de setembro de 2020, com a finalidade de buscar
informações junto ao Receita federal sobre uma eventual multa pedentes.

15/09/2020

259017

800,00

Aquisição de gêneros alimentício e outros, a serem utilizados neste Poder Legislativo
Municipal,

15/09/2020

259019

1.030,00

Aquisição de material de higiene
Legislativo Municipal,

15/09/2020

259021

290,00

Referente 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 setembro de 2020

15/09/2020

259023

780,00

Pagamento de internet, fornecida a Câmara Municipal, referente ao mês de setembro/2020

15/09/2020

259034

600,00

Tarifas Bancárias, referente aos teds/Docs de

15/09/2020

259037

10,45

Diárias de substituição a Vereadora Ana Maria Vaz Lobato, em virtude do Presidente Titular 21/09/2020

265001

275,04

Sequencial: 95

setembro de 2020, banco do brasil

e limpeza e outros, a serem utilizados neste Poder

setembro de 2020, banco do brasil
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ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Balancete - Setembro/2020

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ
Programa: 0001 - Ação Legislativa
Ação: 2-001

- Manutenção da camara

encontra-se ausente do Município,, a serviços deste Poder .
Aquisição de material de expediente, destinado a Câmara Municipal de Afuá, para andamento
dos trabalhos diários. Referente ao mês de setembro de 2020

21/09/2020

265003

205,00

Tarifas de água, fornecida a Câmara Municipal, refente aos meses de julho de 2020

21/09/2020

265005

252,45

Tarifas de água, fornecida a Câmara Municipal, refente aos meses de agosto de 2020

21/09/2020

265007

252,45

Aquisição de assessórios elétricos secundários de reposição, a serem utilizados nos
computadores pertencente a Câmara de Afuá

21/09/2020

265009

1.880,00

Tarifas Bancárias, referente aos ted/Doc de

22/09/2020

266001

10,45

Serviços, manutenção e reposição de peças de centrais ar e ar condicionados, pertencente 22/09/2020 266003
a Câmara Municipal de Afuá, para a o bom funcionamento deste Poder Legislativo. .
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

2.100,00

setembro de 2020, banco do brasil

143.310,53

R$143.310,53

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1312 - 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: 9-001

- Encargos patronais com o INSS
Unidade de Medida: 0

Descrição Detalhada da Ação
Encargos patronais com o INSS
Quantidade para o ano de 2020: 0

R$0,00

Valor para o ano de 2020:

Despesas executadas no mês
Especificação da Despesa

Data Lanç.

Contribuição Patronal ao INSS, parte patronal dos vereadores deste Poder, relativo de
agosto de 2020

15/09/2020

259028

13.747,16

Contribuição Patronal ao INSS, parte patronal dos servidores Poder, relativo de agosto de
2020

15/09/2020

259030

3.071,45

15/09/2020 259032
Contribuição Patronal ao INSS, parte patronal do serviços prestados, relativo ao mês
agosto/2019
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

349,59

Nr. Empenho

Valor

17.168,20

R$17.168,20

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1313 - 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: 9-002

- Encargos com o IMPAS
Unidade de Medida: 0

Descrição Detalhada da Ação
Encargos com o IMPAS
Quantidade para o ano de 2020: 0

R$0,00

Valor para o ano de 2020:

Despesas executadas no mês
Especificação da Despesa

Data Lanç.

Contribuição de previdência Municipal, parte patronal da Câmara Municipal de Afuá,
relativo aos mês de 08/2020

15/09/2020

Nr. Empenho

Valor

259003

2.765,07

15/09/2020 259005
Contribuição de previdência Municipal, parte patronal da Câmara Municipal de Afuá,
relativo aos mês de 09/2020
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

2.765,07

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Sequencial: 95
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