
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Balancete - Fevereiro/2021

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

49,50032001Referente ao pagamento de saque presencial, referente ao mês de fevereiro/2021 01/02/2021

10,45032003Tarifas Bancárias, referente aos tedS/DocS de  FAVEREIRO de 2021, banco do brasil 01/02/2021

1.019,00032005Aquisição de carimbos, para os vareadores do da Nova Legislatura e outros, para o bom
funcionamento deste Poder.

01/02/2021

744,00033001Aquisição de Placa acrílica personalizada, para a identificação da mesa do Biênio
2021/2022 do Poder Legislativo Municipal

02/02/2021

21,95043001Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de fevereiro/2021 12/02/2021

3.466,10043003Aquisição de Computador Celeron, com monitor e impressora, para serem usados na secretaria
de Recursos Humanos deste Poder.

12/02/2021

24,00048001Referente ao pagamento de tarifa de folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro/2021 17/02/2021

21,95048003Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de fevereiro/2021 17/02/2021

27.784,18048005Folha de pagamento dos servidores efetivo deste Poder legislativo, relativo ao mês de
FEVEREIRO de 2021 

17/02/2021

65.642,66048007Folha de pagamento dos agentes políticos deste Poder legislativo, relativo ao mês de
fevereiro/2021 

17/02/2021

7.200,00048010Serviços prestados como Assessoria e Consultoria jurídica neste Poder Legislativo,
relativo ao mês de fevereiro de 2021

17/02/2021

15.100,00048012Pagamento da primeira parcela da assessoria e consultoria contábil, recursos humanos e
outros, relativo ao mês de FEVEREIRO/2021

17/02/2021

10,45048014Tarifas Bancárias, referente aos tedS/DocS de  FEVEREIRO de 2021, banco do brasil 17/02/2021

17.379,70049002Pagamento da folha dos servidores comissionado, relativo ao mês de fevereiro de 2021, 18/02/2021

600,00049004Diárias concedidas ao servidor Darney Almeida de Souza, Controlador Interno deste poder,
para permanecer na cidade de Macapá-AP, no período de de 20 a 22 de fevereiro de 2021, com
a finalidade de buscar informações sobre a mudança da responsabilidade do CNPJ da Câmara
de Afuá, junto Receita federal, bem com a Certificação Digital da Câmara Municipal de
Afuá, junto a Receita Federal.

18/02/2021

693,55049008Pagamento de tarifas de energia elétrica, fornecida a Câmara de Afuá, relativo ao mês de
dezembro de 2020

18/02/2021

600,00049010Pagamento de internet, fornecida a Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro/2021 18/02/2021

252,45049012Tarifas de água, fornecida a Câmara Municipal, refente ao mês de dezembro de 2020. 18/02/2021

262,61049014Tarifas de água, fornecida a Câmara Municipal, refente ao mês de janeiro de 2021. 18/02/2021

31,35049023Tarifas Bancárias, referente aos tedS/DocS de  FEVEREIRO de 2021, banco do brasil 18/02/2021

299,25049025Aquisição de certificação digital do Presidente da Câmara municipal, referente ao Biênio
de 2021/2022.

18/02/2021

400,00050001Diárias concedidas ao servidor Darney Almeida de Souza, Controlador Interno deste poder,
para viajar ate a cidade de  Macapá-AP, no período de  22 a 23 de fevereiro de 2021, com a
finalidade de tratar de assunto junto a Fenacon, sobre a Certificação Digital da Câmara
Municipal de Afuá, junto a Receita Federal.

19/02/2021

850,00050003Referente 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 FEVEREIRO de 2021

19/02/2021

10,45050005Tarifas Bancárias, referente aos tedS/DocS de  FEVEREIRO de 2021, banco do brasil 19/02/2021

21,95057001Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de fevereiro/2021 26/02/2021

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 142.495,55

Quantidade para o ano de 2021: 0 Valor para o ano de 2021: R$0,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$142.495,55
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11 CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ-
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

2.389,74049016Contribuição Patronal ao INSS dos SERVIDORES  deste Poder, relativo ao mês de 01/2021 18/02/2021

10.050,26049019Contribuição Patronal ao INSS dos vereadores  deste Poder, relativo ao mês de janeiro de
2021

18/02/2021

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.440,00

Quantidade para o ano de 2021: 0 Valor para o ano de 2021: R$0,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$12.440,00

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 2021: 0 Valor para o ano de 2021: R$0,00
******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês:
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