
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: Novembro

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

1.200,003050001Diárias concedida ao Vereador Dirceu de Lima Silveira,  para viajar ate a cidade de
Macapá-AP. no período de 03 a 05 de novembro de 2022, com a finalidade de tratarem de
assuntos de certificação digital, junto a Certificadora Senhas Digital, naquela
localidade.

01/11/2022

1.200,003050003Diárias concedida ao Vereador,  para viajar ate a cidade de Macapá-AP. no período de 03
a 05 de novembro de 2022, com a finalidade de tratarem de assuntos de certificação
digital, junto a Certificadora Senhas Digital, naquela localidade.

01/11/2022

49,903050005Pagamento de tarifas de energia elétrica, fornecida ao prédio onde funciona o Poder
legislativo, relativo ao mês de outubro de 2022

01/11/2022

2.250,003050007Serviços de encadernação e fotocopias de vários documentos oriundo do Poder Legislativo
Municipal, para serem utilizados nas sessões ordinárias de do mês de dezembro de 2022

01/11/2022

22,003050009Pagamento de tarifa bancária, ted e doc eletrônico no mês de NOVEMBRO DE 2022 01/11/2022

60,003050011Referente ao pagamento de manutenção de conta ativa, referente ao mês de novembro/2022 01/11/2022

600,003110001Diárias concedidas ao servidor do Controle Interno, para viajar para  a cidade de
Macapá-AP, no período de 07 A 09 de novembro de 2022, acompanhar o Presidente desta Casa
de Leis, para tratarem de assuntos do Legislativo Municipal, junto a Assessoria Contábil
deste Poder, naquela localidade.

07/11/2022

1.200,003110003Diárias concedidas ao Presidente da Câmara de Afuá, para viajar ate a cidade de
Macapá-AP. no período de 07 a 09 de novembro de 2022, com a finalidade de tratarem de
assuntos de interesse do Legislativo Municipal, junto a Assessoria Contábil deste Poder,
junto a Receita Federal naquela localidade.

07/11/2022

11,003110005Pagamento de tarifa bancária, ted e doc eletrônico no mês de NOVEMBRO DE 2022 07/11/2022

2.100,003110007Valor relativo ao pagamento do término da colocação de vidros nas janelas e portas do
novo Prédio da Câmara Municipal de Afuá, que foi reformado, ampliado e passou por
adaptações.

07/11/2022

2.100,003110008Valor relativo ao pagamento do término da colocação de vidros nas janelas e portas do
novo Prédio da Câmara Municipal de Afuá, que foi reformado, ampliado e passou por
adaptações.

07/11/2022

6,003110010Referente ao pagamento tarifa, saque com cheque, referente ao mês de novembro/2022 07/11/2022

22,003110012Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de novembro/2022 07/11/2022

870,003130001Aquisição de material de higienização, limpeza e outros, destinado a Câmara Municipal. 09/11/2022

2.000,003130003Aquisição de material de gênero alimentício e outros, destinado a Câmara Municipal, para
o bom serviços diários

09/11/2022

1.000,003130005Aquisição de material de material de expediente e secundários, destinado a Câmara
Municipal,.

09/11/2022

800,003140001Diárias concedida ao Vereador Junior Borges Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento deste Poder, para viajar ate a cidade de  Macapá-AP. no período de 10 e 11 de
novembro de 2022, para tratar de assuntos na Assessoria Contábil desta Casa de Leis, a
respeito do projeto de Lei 031/2022 que trata  da Lei Orçamentária para o Exercício
Financeiro de 2023.

10/11/2022

1.200,003140003Diárias concedidas ao Vereador Relator Paulo França, para viajar ate a cidade de  
Macapá-AP. no período de 10 e 11 de novembro de 2022, para tratar de assuntos na
Assessoria Contábil desta Casa de Leis, a respeito do projeto de Lei 031/2022 que trata
da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2023.

10/11/2022

22,003140005Pagamento de tarifa bancária, ted e doc eletrônico no mês de NOVEMBRO DE 2022 10/11/2022

3.608,003150001Serviços de encadernação e fotocopias de vários documentos oriundo do Poder Legislativo
Municipal, para serem utilizados na sessão ordinária de do mês de novembro de 2022

11/11/2022

580,003180001Aquisição de Placas acrílicas personalizada, a serem utilizadas nos gabinetes e
departamentos da Câmara Municipal de Afuá-PA.

14/11/2022

1.600,003180003Diárias concedidas ao Presidente da Câmara de Afuá, para viajar ate a cidade de
Belém-PA. no período de 16 a 17 de novembro de 2022, com a finalidade de tratar de
assuntos de interesse do Legislativo Municipal, junto ao TCM-PA e dia 18 e 19 de
novembro, pra a cidade de Macapá-AP, para resolver assuntos deste Poder, junto a
Assessoria Jurídica naquela localidade.

14/11/2022

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R$ 1.538.000,00
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Ação: Manutenção da camara-2-001

1.200,003180005Diárias concedidas ao servidor do Controle Interno, para viajar para  a cidade de
Belém-PA, no período de 16 A 18 de novembro de 2022, acompanhar o Presidente desta Casa
de Leis, para tratarem de assuntos do Legislativo Municipal, junto ao TCM-PA, naquela
localidade.

14/11/2022

22,003180007Pagamento de tarifa bancária, ted e doc eletrônico no mês de NOVEMBRO DE 2022 14/11/2022

22,003180009Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de novembro/2022 14/11/2022

2.000,003200001Valor referente á prestação de serviços na remoção de madeiras, restos de concretos e
demais entulhos nas proximidades do prédio da Câmara Municipal de Afuá-PA.

16/11/2022

10.000,003200003Serviços de consultoria na área jurídica na Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês
de novembro de 2022

16/11/2022

19.500,003200005Pagamento da assessoria, consultoria contábil, recursos humanos e outros, relativo ao
mês de novembro/2022

16/11/2022

6.301,633210001folha de pagamento do temporário da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de
novembro de 2022

17/11/2022

38.280,873210003Folha de pagamento dos servidores efetivo deste Poder legislativo, relativo ao mês de  
novembro de 2022 

17/11/2022

13.156,063210005Pagamento da folha dos servidores comissionado, relativo ao mês de novembro de 2022. 17/11/2022

75.681,343210007Folha de pagamento dos agentes político, relativo ao mês de novembro de 2022 17/11/2022

120,553210009Aquisição de tintas para impressora, para serem utilizada nos computadores deste Poder,
referente ao mês de novembro de 2022

17/11/2022

2.577,933220001Referente ao pagamento de passagens aéreas, destinada a Câmara deste Poder Legislativo
Municipal, referente ao mês novembro de 2022

18/11/2022

775,083220003Referente ao pagamento de passagens aéreas, destinada a Câmara deste Poder Legislativo
Municipal, referente ao mês novembro de 2022

18/11/2022

310,233220005Pagamento de tarifas de energia elétrica deste Poder legislativo, relativo ao mês de
SETEMBRO de 2022

18/11/2022

461,293220007Tarifas de água EM ATRASO, fornecida a Câmara Municipal, refente ao mês de outubro de
2022.

18/11/2022

256,063220009Tarifas de água EM ATRASO, fornecida a Câmara Municipal, refente ao mês de maio de 2020. 18/11/2022

600,003220011Pagamento de internet, fornecida a Câmara Municipal, referente ao mês de novembro/2022 18/11/2022

2.177,003220017Pagamento de programa dos sistema, folha, contab e outros, relativo ao mês de novembro
de 2022

18/11/2022

2.117,003220018Pagamento de programa dos sistema, folha, contab e outros, relativo ao mês de novembro
de 2022

18/11/2022

950,003220020Referente 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 novembro de 2022

18/11/2022

22,003220022Pagamento de tarifa bancária, ted e doc eletrônico no mês de NOVEMBRO DE 2022 18/11/2022

99,003220024Pagamento de tarifa bancária, teds e docs eletrônico no mês de NOVEMBRO DE 2022 18/11/2022

22,003220026Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de novembro/2022 18/11/2022

2.100,003250012Referente ao pagamento pelos serviços prestados na troca de cabeamento e ligações de
internet para diversos gabinetes dos vereadores e demais dependências onde foi
necessário a realização do referido serviços.

21/11/2022

1.200,003250014Diárias concedida a Vereadora, para viajar ate a cidade de Macapá-AP. no período de 21 a
23 de novembro de 2022, com a finalidade de tratarem de assuntos sobre certificado
digital, junto a empresa certificadora SENHAS DIGITAL, naquela localidade.

21/11/2022

11,003250016Pagamento de tarifa bancária, ted e doc eletrônico no mês de NOVEMBRO DE 2022 21/11/2022

12,003250018Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de novembro/2022 21/11/2022

2.000,003260001Valor pago, referente ao aluguel de imóvel, para armazenar bens móveis da Câmara
Municipal de Afuá, que encontra-se, lacrado no referido imóvel, referente ao mês de
novembro de 2022 

22/11/2022

6,003260003Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de novembro/2022 22/11/2022

1.000,003270001Diárias concedidas ao servidor Antônio Serrão Ribeiro, Chefe de Gabinete deste
poder,para viajar para  a cidade de Macapá-AP, no período de 28 de novembro a 02 de
dezembro de 2022, para tratarem de assunto do Legislativo Municipal, junto a Assessoria
Contábil e Jurídica deste Poder, naquela localidade.

23/11/2022

4.650,003270003Valor referente aos serviços de reposição de peças, instalação de programas, etc... Nos
diversos computadores deste Poder.

23/11/2022

1.605,323280001Referente ao pagamento de passagens aéreas, destinada a Câmara deste Poder Legislativo
Municipal, referente ao mês novembro de 2022

24/11/2022

800,003290001Diárias, para viajar ate a cidade de Macapá-AP. no período de 28 e 29 de novembro de
2022, com a finalidade de participar de reuniões junto ao SICREDI (Sistema de Crédito

25/11/2022
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Ação: Manutenção da camara-2-001
Cooperativo), visando a implementação de ações da referida Instituição Financeira, para
fomentar o empreendedorismo no Município de Afuá-PA.

1.200,003290003Diárias concedida a Vereadora, para viajar ate a cidade de Macapa-Ap, no período de 28 e
30 de novembro de 2022, com a finalidade de representar o Legislativo Municipal, em uma
reunião, junto ao SICREDI (Sistema de Crédito Cooperativo), visando a implementação de
ações da referida Instituição Financeira, para fomentar o empreendedorismo no Município
de Afuá-PA.

25/11/2022

1.200,003290005Diárias concedida ao Vereador,  para viajar ate a cidade de Belém-PA. no período de 28 a
30 de novembro de 2022, com a finalidade de participar de reuniões na FAEPA/SENAR-AR/PA,
visando firmar parceria com referido Órgão e solicitando treinamentos, capacitação de
formação profissional, para atender as comunidades do Município d Afuá-PA.

25/11/2022

22,003290007Pagamento de tarifa bancária, ted e doc eletrônico no mês de NOVEMBRO DE 2022 25/11/2022

800,003330001Diárias concedida ao Vereador, para viajar ate a cidade de Chaves-PA. no período de 29 e
30 de novembro de 2022, com a finalidade de participar de um evento que visa discutir a
segurança Pública, entre Município de Afuá/Chaves, cujo teor será encaminhado ao órgão
competente no Estado do Pará, para as providências que se fizerem necessária.

29/11/2022

800,003330003Diárias concedida a Vereadora, para viajar ate a cidade de Chaves-PA.  no período de 29
e 30 de novembro de 2022, com a finalidade de participar de um evento que visa discutir
a segurança Pública, entre Município de Afuá/Chaves, cujo teor será encaminhado ao órgão
competente no Estado do Pará, para as providências que se fizerem necessária.

29/11/2022

3.849,003330005Aquisição de material para instalações elétricas e outros para o novo Prédio da Câmara
Municipal de Afuá-PA.

29/11/2022

6,003340001Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de novembro/2022 30/11/2022

1.800,003340003Aquisição de material de higienização, limpeza e outros, destinado a Câmara Municipal. 30/11/2022

2.107,003340005Aquisição de material de gênero alimentício e outros, destinado a Câmara Municipal, para
o bom serviços diários

30/11/2022

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 224.321,26

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 224.321,26

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

3.973,143250004Contribuição Patronal ao INSS dos SERVIDORES  deste Poder, relativo ao mês novembro/2022 21/11/2022

15.893,083250006Contribuição Patronal ao INSS dos VEREADORES  deste Poder, relativo ao mês novembro/2022 21/11/2022

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 19.866,22

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$ 19.866,22

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

3.759,163250009Contribuição de previdência Municipal, parte patronal da Câmara Municipal de Afuá, 21/11/2022

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R$ 27.000,00
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1313Programa: Contribuição para Instituto de Previdência com o Governo Municipal -

Ação: Encargos com o IMPAS-9-002
relativo aos mês de novembro/2022

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.759,16

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 3.759,16
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