
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Balancete - Exercício 2022
Período: Maio

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

60,001220001Referente ao pagamento de tarifa sobre manutenção de conta ativa ao mês de MAIO/2022 02/05/2022

252,451240001Tarifas de água, fornecida a Câmara Municipal, refente ao mês de fevereiro de 2022. 04/05/2022

105,411240003Pagamento de tarifas de energia elétrica, fornecida a Câmara de Afuá, relativo ao mês de
março de 2022

04/05/2022

800,001250001Diárias, para viajar ate a cidade de Macapá-AP. No período de 06 A 06 de agosto de 2022,
com a finalidade de representar o Legislativo Municipal, junto ao SICREDI (Sistema de
Crédito Cooperativo) visando implementar ações da referida instituição financeira, para
fomentar o empreendedorismo no Município de Afuá.

05/05/2022

397,281250003Diárias de substituição a Vereadora 1ª Secretária, em virtude do Presidente se encontrar
fora do Município, referente aos meses de fevereiro e abril de 2022.

05/05/2022

22,001250005Tarifa Bancária, referente ao ted/Doc de maio de 2022, banco do brasil 05/05/2022

19.500,001290001Pagamento da assessoria, consultoria contábil, recursos humanos e outros, relativo ao
mês de maio/2022

09/05/2022

10.000,001290003Serviços de consultoria na área jurídica na Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês
de maio de 2022

09/05/2022

22,001290005Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de MAIO/2022 09/05/2022

950,001300001Referente 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 maio de 2022

10/05/2022

600,001310001Diárias concedidas ao servidor do Controle Interno, para viajar para  a cidade de
Macapá-AP, no período de 11 E 12 DE MAIO de 2022, para tratar de assunto de pendências
da Câmara Junto a Assessoria Jurídica deste Poder.

11/05/2022

600,001310003Diárias concedidas ao servidor Antônio Serrão Ribeiro, Chefe de Gabinete deste
poder,para viajar para  a cidade de Macapá-AP, no período de 11 e 12 de maio de 2022,
com a finalidade de tratar de pendências do Poder Legislativo junto a Assessoria
Jurídica da Câmara Municipal.

11/05/2022

3.462,191330003folha de pagamento do temporário da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de maio
de 2022

13/05/2022

38.226,521330005Folha de pagamento dos servidores efetivo deste Poder legislativo, relativo ao mês de  
maio de 2022 

13/05/2022

13.156,061330007Pagamento da folha dos servidores comissionado, relativo ao mês de maio de 2022. 13/05/2022

800,001330010Diárias concedidas ao Presidente da Câmara de Afuá, para viajar ate a cidade de
Macapá-AP. no período de 16 e 17 de maio de 2022, para fazer a renovação da certificação
digital pessoa física, junto ao Órgão competente naquela localidade

13/05/2022

600,001330012Diárias concedidas ao servidor do Controle Interno, para viajar para  a cidade de
Macapá-AP, no período de 16 a 18 de maio de 2022, para a renovação do certificado
digital pessoa física, junto ao Órgão competente naquela localidade.

13/05/2022

208,001330014Aquisição de certificação digital do Vereador Presidenter da Câmara Municipal, referente
ao período de 2022/2024.

13/05/2022

208,001330016Aquisição de certificação digital do Servidor da Câmara Municipal, referente ao período
de 2022/2024.

13/05/2022

11,001330018Tarifa Bancária, referente ao ted/Doc de maio de 2022, banco do brasil 13/05/2022

75.681,541330020Folha de pagamento dos agentes políticos deste Poder legislativo, relativo ao mês de
maio de 2022 

13/05/2022

1.650,001330022Valor referente aos serviços de aplicação defensiva, através de borrifamento, para o
controle de insetos (cupim) que estavam deteriorando a estrutura do prédio, onde está
funcionando atualmente a Câmara Municipal de Afuá-PA.

13/05/2022

3.501,001330024Aquisição de material elétrico padronizado como fiação, bocal lampadas e outros, para a
manutenção da rede elétrica, para o bom serviços diários da Câmara Municipal de Afuá

13/05/2022

58,001360001Referente ao pagamento tarifa, saque com cheque, referente ao mês de maio/2022 16/05/2022

3.020,001360003Aquisição de micro computador completo com monitor COD 006, onde será utilizado na RH da
Câmara Municipal de Afuá

16/05/2022

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R$ 1.538.000,00
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0001Programa: Ação Legislativa-

Ação: Manutenção da camara-2-001

3.020,001360005Aquisição de micro computador completo com monitor COD 006, onde será utilizado na RH da
Câmara Municipal de Afuá

16/05/2022

1.200,001380001Diárias concedida ao Vereador Irineu Pandilha, apara viajar ate a cidade de Belém-PA, no
período de 18 a 20 de maio de 2022, representando o Poder Legislativo Municipal, em uma
reunião na Secretaria Estadual de Agricultura, visando defender os interesses do
Município e Afuá, solicitando treinamentos e capacitação aos diversos seguimentos de
agricultores, para melhoria de produção rural desta localidade.

18/05/2022

2.117,001390001Pagamento de programa dos sistema, folha, contab e outros, relativo ao mês de maio de
2022

19/05/2022

22,001390006Tarifa Bancária, referente ao teds/Docs de maio de 2022, banco do brasil 19/05/2022

22,001390008Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de MAIO/2022 19/05/2022

1.980,941400007Referente ao pagamento de passagens aéreas, destinada a Câmara deste Poder Legislativo
Municipal, referente ao mês MAIO  de 2022

20/05/2022

18,001400016Referente ao pagamento tarifa, saque com cheque, referente ao mês de maio/2022 20/05/2022

60,001400018Referente a tarifa de emissão de folha de cheque, referente ao mês de maio/2022 20/05/2022

2.870,001400020Serviços de encadernação e fotocopias de vários documentos oriundo do Poder Legislativo
Municipal, para serem utilizados na sessão ordinária de maio-2022

20/05/2022

612,591430001Pagamento de internet, fornecida a Câmara Municipal, referente ao mês de maio/2022 23/05/2022

2.000,001450001Pagamento de aluguel de imóvel, onde funciona a Câmara Municipal, em virtude de seu
prédio próprio encontra-se em manutenção, ref. o mês de junho/2022

25/05/2022

2.000,001470001Diárias concedidas ao Presidente da Câmara de Afuá, para viajar ate a cidade de
Belém-PA. no período de 29 a 31 de maio de 2022, com a finalidade de tratar de assuntos
de interesse do Legislativo Municipal, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará
e no Tribunal de Contas dos Municípios -TCM, naquela localidade.

27/05/2022

1.200,001470003Diárias concedida ao Vereador Dirceu de Lima Silveira, a viajar para a cidade de
Chavés-PA, no período de 28 a 30 de maio de 2022, para tratar de assuntos junto a ao
Legislativo daquela localidade, visando a formação de uma comitiva, para que unidos
solicitarem aos órgãos estaduais, serviços e benefícios em favor dos Municípios de
Afuá-PAe Chaves-PA.

27/05/2022

1.200,001470005Diárias, para viajar até a cidade de Chaves-PA. no período de 28 a 30 de maio de 2022,
tratar de assuntos junto ao Legislativo local, para formação de uma comitiva, buscando
benefícios junto aos órgão estaduais, visando melhorias aos Município de Chaves e Afuá.

27/05/2022

1.600,001470007Diárias concedida ao Vereador, para viajar ate a cidade de Belém-PA, via Macapá-Ap. No
período de 01 a 03 de junho de 2022, participar de uma reunião na FAEPA/SENAR-AR/PA,
VISANDO FIRMAR PARCERIA COM O REFERIDO ÓrgÃo e solicitando treinamentos, capacitação de
formação profissional,a para atender as comunidades do Município de Afuá-PA.

27/05/2022

1.000,001470009Diárias concedidas ao servidor do Controle Interno, para viajar para  a cidade de
Belém-PA, via Macapá-AP, no período de 29 a 31 de maio e nos dias 01 e 02 de junho de
2022, para acompanhar o Presidente, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse
do Legislativo Municipal, junto a ALEPA e TCM-PA.

27/05/2022

44,001470011Tarifa Bancária, referente ao teds/Docs de maio de 2022, banco do brasil 27/05/2022

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 194.857,98

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 194.857,98

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

3.489,811400002Contribuição Patronal ao INSS dos SERVIDORES  deste Poder, relativo ao mês maio/2022 20/05/2022

11.619,311400005Contribuição Patronal ao INSS dos VEREADORES  deste Poder, relativo ao mês maio/2022 20/05/2022

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 15.109,12

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R$ 150.000,00
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1312Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social-

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 15.109,12

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

3.693,871400010Contribuição de previdência Municipal, parte patronal da Câmara Municipal de Afuá,
relativo aos mês de maio/2022

20/05/2022

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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