
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

BALANCETE - ABRIL/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

2.169,76099001Pagamento de tarifas de energia elétrica, fornecida a Câmara de Afuá, relativo aos meses
de novembro e dezembro/2017 e janeiro/2018

09/04/2018

580,00099003Pagamento de internet, fornecida a Câmara Municipal, referente ao mês de abril/2018 09/04/2018

1.364,00102001Pagamento de Férias Indenizadas, da servidora temporária, relativo ao ano de 2017 12/04/2018

1.800,00102003Diárias concedidas ao servidor do Controle Interno da Câmara Municipal de Afuá, para
viajar nos dias 16 a 20 de abril ate a cidade de Belém, junto ao TCM-PA, para verificar
pendências deste Poder e dias 23 e 24 de abril, para a cidade de Macapá-AP, tratar de
assunto com relação ao Certificação digital deste Poder, junto a FENACON.

12/04/2018

60.577,99103001Folha de pagamento do Vereador da Câmara Municipal de Afuá, relativo ao mês de abril/2018. 13/04/2018

18.207,64103003Folha de pagamento do servidor efetivo deste Poder legislativo, relativo ao mês de
abril/2018 

13/04/2018

13.069,04103005Pagamento da folha dos servidores comissionado, relativo ao mês de abril/2018 13/04/2018

3.316,89103007folha de pagamento do servidor temporário da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de
abril/2018

13/04/2018

1.000,00103009Diárias concedida ao Chefe de Gabinete, para viajar até a cidade de Macapa-AP. Afim de
tratar de assuntos relacionado ao julgamento das contas do Executivo Municipal, dos
exercícios 2003 e 2004, juntamente com Assessoria Jurídica deste Poder.

13/04/2018

1.100,00106001Pagamento de programa dos sistema contábil, folha e outros, relativo ao mês de março/2018 16/04/2018

600,00106003Referente a diárias do servidor efetivo, até a cidade de Macapá-AP, com a finalidade de
transportador e acompanhar a manutenção e conserto do equipamento de som, pertencente a
Câmara Municipal de Afuá.

16/04/2018

1.200,00106005Diárias concedidas ao Vereador Presidente, para viajar ate a cidade de Macapa-AP, no dia
17 de abril,junto a FENACON e Belém-PA, nos dias 18 e 19, para participar de uma reunião
com o Secretário de Segurança Publica do estado do Pará.

16/04/2018

800,00106007Diárias concedida ao Vereador Roldão Filho, para viajar ate a cidade de Belém-PA, via
Macapá-AP, afim de representar o Poder Legislativo Municipal, em reuniões na Regional da
Telebrás, com relação ao satélite geoestacionária de defesa e comunicação estratégicas
(SGDC).

16/04/2018

800,00106009Diárias concedidas ao Vereador Manoel Jardim, para viajar até a cidade de Belém-PA, para
participar de reuniões. Junto a Regional da Telebrás, com relação ao Satélite
Geoestacionária de Defesa e Comunicação (SGDC), para atender os serviços de acesso a
internet no Município de Afuá_PA..

16/04/2018

11.600,00108001Pagamento de assessoria e consultoria contábil, recursos humanos e outros, relativo ao mês
de abril/2018

18/04/2018

1.237,64108003Referente ao pagamento de passagens aéreas, destinada a Câmara deste Poder Legislativo
Municipal, referente ao mês de abril de 2018

18/04/2018

5.400,00108005Pagamento pelo serviços extraordinário de consultoria jurídica, relativo ao mês de
abril/2018

18/04/2018

780,00108013Referente 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 abril de 2018

18/04/2018

226,24110002Diárias de substituição a Vereadora 1ª Secretária, em virtude do Presidente se encontrar
fora do Município, referente aos meses de março e abril/2018

20/04/2018

900,00110004Aquisição de material de limpeza e higienização e outros, destinado a Câmara Municipal,. 20/04/2018

1.650,00110006Aquisição de material de gênero alimentício e outros secundários, destinado a Câmara
Municipal.

20/04/2018

210,00113001Pagamento de certificação digital individual do Controle interno da Câmara Municipal de
Afuá.

23/04/2018

200,00115001Diária concedida ao servidor do Controle Interno da Câmara Municipal de Afuá,para viajar
ate a cidade de Macapá-AP, com a finalidade de atualizar a certificação digital,  junto
Fenacon,  

25/04/2018

97,00115003Pagamento de tarifas bancária, referente ao mês de abril de 2018 25/04/2018

Quantidade para o ano de 2018: 100 Valor para o ano de 2018: R$1.538.000,00
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11 CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ-
0001Programa: Ação Legislativa-

Ação: Manutenção da camara-2-001
400,00117001Diária concedida ao Vereador Presidente, para viajar ate a cidade de Breves-PA, para

participar de uma reunião institucional, juntamente com as autoridades constituídas dos
Municípios da Ilha do Marajó, sobre segurança pública em geral.

27/04/2018

111,55117003Referente ao pagamento de tarifas e manutenção de conta deposito, referente aos depósitos
de consignado, no mês de abril/2018

27/04/2018

210,00117006Pagamento de certificação digital individual do Presidente da Câmara Municipal de Afuá,
para biênio 2018/2019

27/04/2018

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 129.607,75

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$129.607,75

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

2.706,04108007Contribuição Patronal ao INSS, parte patronal dos Servidores, relativo ao mês de
março/2018.

18/04/2018

12.721,38108010Contribuição Patronal ao INSS, parte patronal dos Vereadores, relativo ao mês de
marçoi/2017

18/04/2018

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 15.427,42

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$15.427,42

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:
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