
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: Dezembro

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

60,003350001Referente ao pagamento de manutenção de conta ativa, referente ao mês de dezembro/2022 01/12/2022

22,003350003Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de dezembro/2022 01/12/2022

60,003350005Referente ao pagamento a emissão de folha de cheque, referente ao mês de dezembro/2022 01/12/2022

1.600,003350007Diárias concedidas ao Presidente da Câmara de Afuá, para viajar ate a cidade de
MacapÁ-ap, no período de 01 a 04 de dezembro de 2022, com a finalidade de tratar de
assuntos do Legislativo Municipal, junto assessoria Contábil deste Poder, com relação a
transição de transferência de Poder, ao Presidente eleito para o biênio 2023/2024.

01/12/2022

1.200,003350009Diárias concedidas ao servidor do Controle Interno, para viajar para  a cidade de
Macapá-AP, no período de 01 A 06 de dezembro de 2022, acompanhando o Presidente desta
Casa de Leis, para tratarem de assuntos do Legislativo Municipal, junto a Assessoria
Contábil, a respeito do encerramento do 3º quadrimestre do execício financeiro de 2022.

01/12/2022

1.200,003350011Diárias concedidas ao servidor Antônio Serrão Ribeiro, Chefe de Gabinete deste
poder,para viajar para  a cidade de Macapá-AP, no período de 01 A 06 de dezembro de
2022, acompanhando o Presidente desta Casa de Leis, para tratarem de assuntos do
Legislativo Municipal, junto a Assessoria Contábil, a respeito do encerramento do 3º
quadrimestre do execício financeiro de 2022.

01/12/2022

22,003350013Pagamento de tarifa bancária, ted e doc eletrônico no mês de dezembro de 2022 01/12/2022

800,003400001Diárias concedida ao Vereador José Borges da Silva Junior, Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento deste Poder, para viajar ate a cidade de  Macapá-AP. no período de
06 e 07 de dezembro de 2022, para tratar de assuntos na Assessoria Jurídica desta Casa
de Leis, a respeito do projeto de Lei 031/2022 que trata  da Lei Orçamentária para o
Exercício Financeiro de 2023.

06/12/2022

800,003430001Diárias concedidas ao Presidente da Câmara de Afuá, para viajar ate a cidade de
MacapÁ-ap, no período de 09 e 10 de dezembro de 2022, com a finalidade de tratar de
assuntos do Legislativo Municipal, junto assessoria Contábil deste Poder, com relação ao
3º quadrimestre, do exercício financeiro de 2022.

09/12/2022

22,003430003Pagamento de tarifa bancária, ted e doc eletrônico no mês de dezembro de 2022 09/12/2022

4.384,253460001Referente ao pagamento do 13ª salario, das Servidoras Temporárias da Câmara Municipal de
Afuá, relativo ao ano de 2022

12/12/2022

20,003460003Referente ao pagamento de tarifa de folha de pagamento, referente ao mês de
dezembro/2022

12/12/2022

10.000,003460005Serviços de consultoria na área jurídica na Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês
de dezembro de 2022

12/12/2022

600,003460011Pagamento de internet, fornecida a Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro/2022 12/12/2022

22,003460013Pagamento de tarifa bancária, ted e doc eletrônico no mês de dezembro de 2022 12/12/2022

8.768,503460015Pagamento de Férias Indenizadas, dos servidores temporários, relativo ao ano de 2022 12/12/2022

19.500,003460017Pagamento da assessoria, consultoria contábil, recursos humanos e outros, relativo ao
mês de DEZEMBRO/2022

12/12/2022

6.301,633470001folha de pagamento do temporário da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de
dezembro de 2022

13/12/2022

13.156,063470003Pagamento da folha dos servidores comissionado, relativo ao mês de dezembro de 2022. 13/12/2022

32.494,753470005Folha de pagamento dos servidores efetivo deste Poder legislativo, relativo ao mês de  
dezembro de 2022 

13/12/2022

75.681,343470007Folha de pagamento dos agentes político, relativo ao mês de dezembro de 2022 13/12/2022

13.156,063470009Referente ao pagamento de 13º salário, dos servidores comissionados da Câmara Municipal
de Afuá, relativo ao ano de 2022

13/12/2022

29.581,773470011Referente ao pagamento do 13º salário, dos servidores efetivo da Câmara Municipal de
Afuá, relativo ao ano de 2022.

13/12/2022

4.384,253470013Pagamento de Férias Indenizadas, dos servidores temporários, relativo ao ano de 2022 13/12/2022

13.156,063470015Pagamento de Férias Indenizadas, dos servidores comissionados, relativo ao ano de
2021/2022

13/12/2022

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

950,003470020Referente 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 dezembro de 2022

13/12/2022

22,003470028Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de dezembro/2022 13/12/2022

800,003470030Diárias concedidas ao servidor do Controle Interno, para viajar para  a cidade de
Macapá-AP, no período de 13 a 16 de dezembro de 2022, com a finalidade de assinarem da
Prestação de Contas da Câmara Municipal de Afuá, junto a Assessoria Jurídica e Contábil
deste Poder.

13/12/2022

800,003470032Diárias concedidas ao servidor Antônio Serrão Ribeiro, Chefe de Gabinete deste poder,
para viajar para  a cidade de Macapá-AP, no período de 13 a 16 de dezembro de 2022, com
a finalidade de assinarem da Prestação de Contas da Câmara Municipal de Afuá, junto a
Assessoria Jurídica e Contábil deste Poder.

13/12/2022

13,803480001Referente ao pagamento tarifa, saque com cheque, referente ao mês de dezembro/2022 14/12/2022

2.000,003480012Aluguel de imóvel, tipo galpão, para armazenar os arquivos e móveis da Câmara Municipal
de Afuá, em virtude da mesma estar passando pela segunda etapa da obra, garantindo a
integridade dos documentos públicos da mesma, referente ao mês de dezembro de 2022.

14/12/2022

336,163480014Diárias de substituição a Vereadora 1ª Secretária, em virtude do Presidente se encontrar
fora do Município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2022.

14/12/2022

22,003480016Pagamento de tarifa bancária, ted e doc eletrônico no mês de dezembro de 2022 14/12/2022

3.900,003500001Com o fornecimento de alimentos preparados e outros, destinado a Câmara Municipal, por
ocasião do encerramento dos trabalhos legislativos de 2022, bem como a confraternização
dos servidores e vereadores desta Casa.

16/12/2022

6.100,003500003Serviços de encadernação e fotocopias de vários documentos oriundo do Poder Legislativo
Municipal, para serem utilizados na sessão ordinária de do mês de dezembro de 2022

16/12/2022

2.177,003500005Pagamento de programa dos sistema, folha, contab e outros, relativo ao mês de dezembro
de 2022

16/12/2022

1.200,003500007Diárias concedida ao Vereador,  para viajar ate a cidade de Macapá-AP. no período de 16
a 18 de dezembro de 2022, com a finalidade de tratar de assuntos do Legislativo, junto a
Assessoria Jurídica desta Casa de leis, naquela localidade.

16/12/2022

1.200,003500009Diárias concedida ao Vereador Dirceu de Lima Silveira,  para viajar ate a cidade de
Macapá-AP.no período de 16 a 18 de dezembro de 2022, com a finalidade de tratar de
assuntos do Legislativo, junto a Assessoria Jurídica desta Casa de leis, naquela
localidade.

16/12/2022

1.200,003500011Diárias concedidas ao Vereador Relator Paulo França, para viajar ate a cidade de  
Macapá-AP. no período de 16 a 18 de dezembro de 2022, com a finalidade de tratar de
assuntos do Legislativo, junto a Assessoria Jurídica desta Casa de leis, naquela
localidade.

16/12/2022

33,003500013Pagamento de tarifa bancária, ted e doc eletrônico no mês de dezembro de 2022 16/12/2022

1.600,003600002Diárias concedidas ao Presidente da Câmara de Afuá, para viajar ate a cidade de
MacapÁ-ap, no período de 26 a29 de dezembro de 2022, com a finalidade de tratar da
transição de transferência de Poder, junto a Assessoria Contabíl, para o novo Presidente
Eleito para biênio 2023/2024.

26/12/2022

800,003600004Diárias concedidas ao servidor do Controle Interno, para viajar para  a cidade de
Macapá-AP, no período de 26 a 29 de dezembro de 2022, acompanhando o Presidente desta
Casa de Leis, para tratarem de assuntos do Legislativo Municipal, junto a Assessoria
Contábil, a respeito da transição de transferência de Poder, para novo presidente Eleito
para o biênio 2023/2024.

26/12/2022

22,003610001Referente ao pagamento TED pessoal, referente ao mês de dezembro/2022 27/12/2022

1.200,003610003Diárias concedidas ao Vereador Relator Paulo França, Presidente eleito para o biênio
2023/2024,, para viajar ate a cidade de  Macapá-AP. no período de 26 a 29 de dezembro de
2022, com a finalidade de tratar de assuntos de transição de transferência de Poder,
junto a Assessoria Contábil deste Poder.

27/12/2022

800,003610005Diárias concedidas ao servidor Antônio Serrão Ribeiro, Chefe de Gabinete deste
poder,para viajar para  a cidade de Macapá-AP, no período de 26 a 29 de dezembro de
2022, acompanhando o Presidente desta Casa de Leis, para tratarem de assuntos do
Legislativo Municipal, junto a Assessoria Contábil, a respeito da transição de
transferência de Poder, ao novo Presidente Eleito para biênio de 2023/2024.

27/12/2022

2,953610007Pagamento de tarifa bancária, ted e doc eletrônico no mês de dezembro de 2022 27/12/2022

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 262.171,58

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 262.171,58

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.
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1312Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social-

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

15.893,083470023Contribuição Patronal ao INSS dos VEREADORES  deste Poder, relativo ao mês dezembro/2022 13/12/2022

3.973,143470025Contribuição Patronal ao INSS dos SERVIDORES  deste Poder, relativo ao mês dezembro/2022 13/12/2022

2.762,783480010Contribuição Patronal ao INSS dos SERVIDORES  deste Poder, relativo ao 13º salário/2022 14/12/2022

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 22.629,00

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$ 22.629,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa Data Lanç. Nr. Empenho Valor

3.759,163480003Contribuição de previdência Municipal, parte patronal da Câmara Municipal de Afuá,
relativo aos mês de dezembro/2022

14/12/2022

3.759,163480007Contribuição de previdência Municipal, parte patronal da Câmara Municipal de Afuá,
relativo ao 13º salário de 2022

14/12/2022

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 7.518,32

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$ 7.518,32
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