
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁRelação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2022
Período: Março

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 àmanutenção do processo legislativo.Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidadeda 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

60,00610001Referente ao pagamento conta ativa, março/2022 02/03/2022
800,00620001Diárias concedidas ao servidor do Controle Interno, para viajar para  a cidade deMacapá-AP, no período de 07 a 10 de março de 2022, com a finalidade tratar assuntos daCâmara Municipal junto setor contábil deste Poder, bem como buscar informações sobreDIRF e a DCTF deste Poder.

03/03/2022

800,00620003Diárias concedidas ao servidor Antônio Serrão Ribeiro, Chefe de Gabinete destepoder,para viajar para  a cidade de Macapá-AP, no período de 07 a 10 de março de 2022,com a finalidade tratar assuntos da Câmara Municipal junto setor contábil deste Poder,bem como buscar informações sobre DIRF e a DCTF deste Poder.

03/03/2022

11,00620005Tarifa Bancária, referente ao ted/Doc de março de 2022, banco do brasil 03/03/2022
11,00630001Tarifa Bancária, referente ao ted/Doc de março de 2022, banco do brasil 04/03/2022

2.230,00660001Aquisição de material elétrico, com afiação, a serem utilizados na Câmara Municipal,para o bom funcionamento dos serviços diários, referente ao mês de março de 2022 07/03/2022
65,05660003Pagamento de tarifas de energia elétrica, fornecida a Câmara de Afuá, relativo ao mês defevereiro de 2022, prédio alugado para a Câmara Municipal 07/03/2022
59,39660005Tarifas de água, fornecida a Câmara Municipal, refente ao mês de fevereiro de 2022. 07/03/2022
22,00660007Tarifa Bancária, referente ao ted/Doc de março de 2022, banco do brasil 07/03/2022

4.280,00660009Aquisição de micro computador completo para áudio e gravação especifica4G/SSD120GB/GABINETE/TECLADO/MOUSE e monitor 21,5, para o bom funcionamento dostrabalhos da Câmara Municipal
07/03/2022

1.200,00700001Diárias concedida a Vereadora, para viajar ate a cidade de Macapá-AP, no período de 14 a16 de março de 2022, para tratar de assuntos legislativo, junto a Assessoria Contábildeste Poder.
11/03/2022

400,00700003Referente a diárias do servidor efetivo, até a cidade de Macapá-AP, no período de 11 e12 de março de 2022,  com a finalidade do curso de Certificação Profissional, promovidopela CGRPPS LEMA, naquela localidade.
11/03/2022

3.780,00700005Valor referente à prestação de serviços na retirada, limpeza, complementação de gás,manutenção de 07 centrais de Ar de 36000 btus, 02 de 12000 BTUs, 02 de 9000 BTUs e 04 arcondicionados pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores
11/03/2022

3.412,00700007Referente ao serviços prestados na retirada das instalações dos telefones, da centraltelefônica, da rede de internet, e na recolocação deste equipamentos ao prédio onde estáfuncionando temporariamente este Poder.
11/03/2022

12,00700009Referente ao pagamento tarifa, saque com cheque, referente ao mês de março/2022 11/03/2022
2.570,00700011Valor referente aos serviços de substituição de peças, instalação de programas emanutenção, em diversos computadores pertencente ao a este Poder Legislativo 11/03/2022
1.200,00740001Diárias concedida a Vereadora, para viajar ate a cidade de Macapa-Ap, no período de 16 a18 de março de 2022, para participar de reuniões junto ao SICREDI, (Sistema de CréditoCooperativo), visando a implantação de ações da referida Instiuição financeira, parafomentar o empreendedorismo no Município de Afuá.

15/03/2022

11,00740003Tarifa Bancária, referente ao ted/Doc de março de 2022, banco do brasil 15/03/2022
600,00740005Diárias concedidas ao servidor do Controle Interno, para viajar para  a cidade deMacapá-AP, no período de 16 a 18 de março de 2022, com a finalidade de acompanhar aVereadora Edna Maria Ferreira, junto ao SICREDI (Sistema de Credito Cooperativo, visandobeneficio ao Município de Afuá.

15/03/2022

11,00750001Tarifa Bancária, referente ao ted/Doc de março de 2022, banco do brasil 16/03/2022
6,00750003Referente ao pagamento tarifa, saque com cheque, referente ao mês de março/2022 16/03/2022

31.304,58760001Folha de pagamento dos servidores efetivo deste Poder legislativo, relativo ao mês de  março de 2022 17/03/2022
75.681,34760003Folha de pagamento dos agentes políticos deste Poder legislativo, relativo ao mês demarço de 2022 17/03/2022
14.656,06760005Pagamento da folha dos servidores comissionado, relativo a diferença de salário, do mêsde março de 2022, 17/03/2022

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R$ 1.538.000,00
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ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁRelação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2022
Período: Março

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

Ação: Manutenção da camara-2-001
2.098,94760007folha de pagamento do temporário da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de marçode 2022 17/03/2022

88,00760009Tarifa Bancária, referente ao teds/Docs de março de 2022, banco do brasil 17/03/2022
19.500,00760011Pagamento da assessoria, consultoria contábil, recursos humanos e outros, relativo aomês de março/2022 17/03/2022
10.000,00760013Serviços de consultoria na área jurídica na Câmara Municipal de Afuá, referente ao mêsde março de 2022 17/03/2022
1.830,00760015Aquisição de material de gênero alimentício e outros, destinado a Câmara Municipal, parao bom serviços diários 17/03/2022

820,00760017Aquisição de material de higienização, limpeza e outros, destinado a Câmara Municipal. 17/03/2022
1.180,00760019Aquisição de material de material de expediente e secundários, destinado a CâmaraMunicipal,. 17/03/2022

6,00760021Referente ao pagamento tarifa, saque com cheque, referente ao mês de março/2022 17/03/2022
22,00760023Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de março/2022 17/03/2022

1.200,00770001Diárias concedida ao Vereador, para viajar ate a cidade de Belém-PA, via Macapá-Ap. Noperíodo de 21 a 23 de março de 2022, representar o Poder Legislativo Municipal, paraparticipar de reuniões na FAEPA/SENAR-AR/PA, visando firmar parceria com o referidoórgão e solicitando treinamento, capacitação de formação profissional para atender ascomunidades do município de Afuá.

18/03/2022

800,00770003Referente a diárias do servidor efetivo, até a cidade de Belém-PA, no período de 23 a 27de março de 2022,  com a finalidade de participar do exame de certificação do GRPPS, doqual é membro  do conselho Previdenciário representando o Legislativo Municipal
18/03/2022

1.500,00770005Aluguel de imóvel, onde funciona o Prédio da Câmara Municipal provisório, referente aomês de março de 2022 18/03/2022
1.076,17770010Referente ao pagamento de passagens aéreas, destinada a Câmara deste Poder LegislativoMunicipal, referente ao mês MARÇO de 2022 18/03/2022

682,28770012Pagamento de tarifas de energia elétrica, fornecida a Câmara de Afuá, relativo ao mês dejaneiro de 2022 18/03/2022
601,94770014Pagamento de internet, fornecida a Câmara Municipal, referente ao mês de março/2022 18/03/2022
22,00770017Tarifa Bancária, referente ao teds/Docs de março de 2022, banco do brasil 18/03/2022
29,40770019Tarifas de água, fornecida a Câmara Municipal, refente ao mês de março de 2022. 18/03/2022

2.117,00800001Pagamento de programa dos sistema, folha, contab e outros, relativo ao mês de MARÇO de2022 21/03/2022
11,00800003Tarifa Bancária, referente ao ted/Doc de março de 2022, banco do brasil 21/03/2022

950,00800005Referente ao pagamento de consultoria do site própria da Câmara Municipal de Afuá, paraatender a Lei da Transparência e Acesso a Informação do Poder Legislativo Municipal,relativo ao mês de MARÇO de 2022
21/03/2022

1.087,55840002Referente ao pagamento de passagens aéreas, destinada a Câmara deste Poder LegislativoMunicipal, referente ao mês MARÇO de 2022 25/03/2022
2.250,00840010Referente ao pagamento de serviços de mudanças dos móveis e equipamentos pertencentes aesta Câmara Municipal, apara o prédio que foi locado e onde está atualmente funcionandoo Poder Legislativo Municipal.

25/03/2022

6,00840012Referente ao pagamento tarifa, saque com cheque, referente ao mês de março/2022 25/03/2022
22,00840014Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de março/2022 25/03/2022
12,00880005Referente ao pagamento tarifa, saque com cheque, referente ao mês de março/2022 29/03/2022
11,00900001Tarifa Bancária, referente ao ted/Doc de março de 2022, banco do brasil 31/03/2022

2.500,00900003Antecipação de ferias indenizadas do servidor comissionado, relativo ao ano de 2021 e2022. 31/03/2022
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 193.605,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 193.605,70
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
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ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁRelação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2022
Período: Março

11 CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ-
1312Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social-

Ação: Encargos patronais com o INSS-9-001

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

3.203,55840004Contribuição Patronal ao INSS dos SERVIDORES  deste Poder, relativo ao mês março/2022 25/03/2022
11.619,31840008Contribuição Patronal ao INSS dos VEREADORES  deste Poder, relativo ao mês março/2022 25/03/2022

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 14.822,86

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R$ 150.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 14.822,86
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

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

3.693,87880002Contribuição de previdência Municipal, parte patronal da Câmara Municipal de Afuá,relativo aos mês de MARÇO/2022 29/03/2022
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.693,87

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R$ 27.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 3.693,87
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