
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BANNACH

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

Balancete - Janeiro/2019

10 CÂMARA MUNICIPAL DE BANNACH-

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: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-1-001

Descrição Detalhada da Ação

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida: UN

Quantidade para o ano de 2019: 0 Valor para o ano de 2019: R$ 0,00

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMEÔ…-1-002

Descrição Detalhada da Ação

AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida: UN

Quantidade para o ano de 2019: 0 Valor para o ano de 2019: R$ 0,00

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂÔ…-2-001

Descrição Detalhada da Ação

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida: %

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa Data Lanç. Nr. Empenho Valor

400,00003001                     Pagamento de diárias ao presidente da câmara municipal para se
deslocar ao município de Rio Maria para tratar de assuntos junto ao Cartório de Único
Ofício e Receita Federal, conforme Portaria nº 002/2019-GP-CMB. 

03/01/2019

165,60008001                     TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. BANPARÁ. 08/01/2019

302,80011001                     Despesas com cartório de único ofício de Rio Maria em Registro de
Ata e Reconhecimento de Firmas em documentos de posse da Mesa Diretora conforme
documento em anexo. 

11/01/2019

400,00011002                     Pagamento de diárias ao presidente da câmara municipal para se
deslocar ao município de Rio Maria e Redenção para tratar de assuntos junto ao Cartório
de Único Ofício e Assessoria Contábil para alteração do responsável junto ao CNPJ na
Receita Federal , conforme Portaria nº 003/2019-GP-CMB. 

11/01/2019

200,00011003                     Pagamento de diária ao vereador acima descriminado para se deslocar
a cidade de Rio Maria - PA, para tratar de assuntos junto ao Cartório de Único Oficio
sobre interesses deste poder legislativo conforme portaria de diária nº 004/2019. 

11/01/2019

200,00014001                     Pagamento de diária ao servidor acima identificado para se deslocar
ao município de Rio Maria, para tratar de assuntos junto ao Banco do Estado do Pará,
referente a assinaturas de cadastros da Conta Corrente deste poder Legislativo e
contratos referente a arquivos de folha de pagamento, conforme portaria nº 005/2019. 

14/01/2019

660,00018001                     Locação de sistema de folha de para as atividades da Câmara
Municipal e Prestação de contas aos órgãos competentes, conforme documento em anexo. 

18/01/2019

6.000,00018002                    Prestação de serviços de assessoria contábil a este poder
legislativo, conforme processo de inexigibilidade e contrato firmado com esta câmara
municipal e documento em anexo referente ao mês de Janeiro de 2019. 

18/01/2019

2.000,00018003                     Implantação, treinamento da Ata Digital e Radio WEB para a Câmara
Municipal conforme documento em anexo. 

18/01/2019

285,00021001                     Prestação de Serviços de produção de salgados para a sessão solene
de posse da mesa diretora da Câmara Municipal do ano de 2019, conforme documento em
anexo. 

21/01/2019

825,00021002                     Serviços prestados de reforma e pintura do Plenário da Câmara
Municipal de Bannach conforme documento em anexo. 

21/01/2019

2.574,00022001                     Aquisição de materiais para manutenção do Plenário da câmara
Municipal conforme documento em anexo. 

22/01/2019

530,00022002                     Aquisição de materiais para manutenção do Plenário da Câmara
Municipal conforme documento em anexo. 

22/01/2019

4.400,00023001                     Pagamento de subsídios presidente da câmara municipal mês de
janeiro de 2019.

23/01/2019

26.400,00023003                     Pagamento de Subsídios vereadores referente ao mês de janeiro de
2019.

23/01/2019

1.836,67023005                     Pagamento de folha de servidores contratados do mês de Janeiro de
2019. 

23/01/2019

Quantidade para o ano de 2019: 0 Valor para o ano de 2019: R$ 0,00
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Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂ-2-001

5.678,00023007                     Pagamento de funcionários efetivos referente ao mês de Janeiro de
2019.  

23/01/2019

200,00023016                     Pagamento de diária ao vereador acima descriminado para se deslocar
a cidade de Rio Maria - PA, para tratar de assuntos junto ao Banco do Estado do Pará
sobre interesses deste poder legislativo conforme portaria de diária nº 007/2019. 

23/01/2019

200,00023018                     Pagamento de diária ao servidor acima identificado para se deslocar
ao município de Rio Maria, para tratar de assuntos junto ao Banco do Estado do Pará,
referente a regularização de pagamento de fornecedores, conforme portaria nº 006/2019. 

23/01/2019

200,00023020                     Pagamento de diárias ao presidente da câmara municipal para se
deslocar ao município de Rio Maria para tratar de assuntos junto ao Banco do Estado do
Pará, conforme Portaria nº 008/2019-GP-CMB. 

23/01/2019

272,11023022                     Fornecimento de energia elétrica a este poder legislativo no mês de
Janeiro de 2019. 

23/01/2019

210,00024005                     Manutenção em computadores e recarga de tonner de impressora de uso
deste poder legislativo no mês de Janeiro de 2019 conforme documento em anexo. 

24/01/2019

1.326,16025001                    Fornecimento de Combustíveis (Gasolina Comum) a serem utilizados nas
atividades da Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2019 conforme documento em anexo. 

25/01/2019

325,00025003                     Prestação de serviços de fornecimento de internet conforme contrato
nº 002/2019 e documento em anexo. 

25/01/2019

200,00028001                     Pagamento de diárias ao presidente da câmara municipal para se
deslocar ao município de Rio Maria para tratar de assuntos junto ao Banco do Estado do
Pará, conforme Portaria nº 009/2019-GP-CMB. 

28/01/2019

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 55.790,34

Ação: ENCARGOS COM PUBLICIDADE LEGISLÔ…-2-002

Descrição Detalhada da Ação

ENCARGOS COM PUBLICIDADE LEGISLATIVA

Unidade de Medida: %

Quantidade para o ano de 2019: 0 Valor para o ano de 2019: R$ 0,00

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO-2-003

Descrição Detalhada da Ação

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida: %

Quantidade para o ano de 2019: 0 Valor para o ano de 2019: R$ 0,00

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 55.790,34
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