
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BANNACH

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

Balancete - Outubro/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

170,50274001Aquisição de Material de Expediente para suprir as necessidades deste poder legislativo
conforme documento comprobatório da despesa em anexo. 

01/10/2019

123,40274002Aquisição de Material de copa e cozinha para suprir as necessidades deste poder
legislativo conforme documento comprobatório da despesa em anexo. 

01/10/2019

141,05274003Aquisição de Material de limpeza e produtos de higienização para suprir as necessidades
deste poder legislativo conforme documento comprobatório da despesa em anexo. 

01/10/2019

1.589,50274004                                 Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as
necessidades das ações deste poder legislativo, conforme documento comprobatório da
despesa em anexo. 

01/10/2019

3,10275002    Tarifas de extratos postados, correspondente ao mês de Outubro de 2019, conforme
documento comprobatório da despesa em anexo.

02/10/2019

10,00276001
                     TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. BANPARÁ,
(TARIFA FORNEC), CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (EXTRATO) ANEXO A ESTE PROCESSO.

03/10/2019

200,00276007Pagamento de diária ao vereador acima descriminado para se deslocar a cidade de Rio
Maria - PA, junto ao Assessor Jurídico para tratar de assuntos desta Casa de Leis,  
conforme portaria de diária nº 090/2019 e documentos comprobatórios da despesa em anexo.

03/10/2019

200,00276009         Pagamento da concessão de uma diária para custeio das despesas em viagem à
cidade de Rio Maria - PA, junto ao Assessor Jurídico para tratar de assuntos desta Casa
de Leis, conforme Portaria nº 091/2019-GP-CMB anexa a este processo.

03/10/2019

300,00284001                     Aquisição de uma memoria desktop 4GB DDR3 para ser utilizado no PC
pertencente ao setor Contábil desta casa de Leis, conforme documento comprobatório da
despesa em anexo. 

11/10/2019

612,89287001 Pagamento da aquisição de 46 (quarenta e seis) Porta Retrato, que serão utilizadas na
organização da entrega dos Títulos de Cidadão Honorífico, na Sessão Solene do dia 15 de
outubro de 2019, às 19h00 na Plenária desta casa de Leis, conforme documentos
comprobatórios da despesa em anexo.

14/10/2019

6.000,00287002                    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 OUTUBRO de 2019. 

14/10/2019

6.000,00287003           Pagamento de prestação de serviços de assessoria jurídica correspondente ao
mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentos comprobatórios da despesa em anexo. 

14/10/2019

660,00287004             Pagamento de serviços prestados na locação de sistema de Folha de
Pagamento, correspondente ao mês de outubro de 2019, conforme documentos comprobatórios
da despesa em anexo. 

14/10/2019

400,00287005                     Pagamento de diárias ao presidente da câmara municipal para se
deslocar ao município de Redenção para tratar de assuntos junto ao Assessor Contábil,
conforme Portaria nº 092/2019-GP-CMB, anexa a este processo. 

14/10/2019

700,00288001Locação de sistema de contabilidade publica referente ao mês de Outubro de 2019,
conforme documento comprobatório da despesa em anexo. 

15/10/2019

4.330,70289001                     Pagamento de funcionários efetivos referente ao mês de Outubro de 16/10/2019

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
2019.  

952,75289002              Pagamento de encargos previdenciários parte patronal, correspondente ao
mês de Outubro/2019, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos,
conforme documento em anexo. 

16/10/2019

28.000,00289003                     Pagamento de Subsídios vereadores referente ao mês de Outubro de
2019.

16/10/2019

6.160,00289004              Pagamento de encargos previdenciários parte patronal, correspondente ao
mês de Outubro/2019, incidente sobre a folha de pagamento dos vereadores, conforme
documentos comprobatórios da despesa em anexo. 

16/10/2019

2.067,79289006              Pagamento de encargos previdenciários parte patronal, correspondente ao
mês de outubro/2019, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores TEMPORÁRIOS,
conforme documento em anexo. 

16/10/2019

4.600,00289007                     Pagamento de subsídios presidente da câmara municipal mês de
outubro de 2019.

16/10/2019

1.012,00289008              Pagamento de encargos previdenciários parte patronal, correspondente ao
mês de outubro/2019, incidente sobre a folha de pagamento do vereador presidente,
conforme documento comprobatório da despesa em anexo. 

16/10/2019

863,97289009                     Fornecimento de energia elétrica a este poder legislativo no mês de
Outubro de 2019. 

16/10/2019

72,00289010
                     TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. BANPARÁ,
(FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (EXTRATO) ANEXO A ESTE PROCESSO.

16/10/2019

863,97289012                     Fornecimento de energia elétrica a este poder legislativo no mês de
Outubro de 2019, conforme documentos comprobatórios da despesa em anexo. 

16/10/2019

9.399,07289013                     Pagamento de folha de servidores contratados do mês de Outubro de
2019, conforme documento comprobatórios da despesa em anexo a este processo. 

16/10/2019

1.500,00294001                     Assessoria Técnica Especializada em Transparência Pública e Portal
da Transparência correspondente ao mês de Outubro de 2019, deste poder legislativo
conforme documento comprobatório da despesa em anexo. 

21/10/2019

55,00294002
                     TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. BANPARÁ,
(TARIFA FORNEC), CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (EXTRATO) ANEXO A ESTE PROCESSO.

21/10/2019

19,00294004
                     TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. BANPARÁ,
(TED PESSOAL), CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (EXTRATO) ANEXO A ESTE PROCESSO.

21/10/2019

945,00295001                   Serviços prestados de confecção de salgados para serem servidos nas
sessões ordinárias, extraordinárias e solenes  com a comunidade em geral na Câmara
Municipal, conforme documentos comprobatórios da despesa em anexo.

22/10/2019

170,00295002Prestação de serviços de publicidade e propaganda referente a anúncio de Audiência
pública com a comunidade em geral nesta casa de leis conforme documento em anexo. 

22/10/2019

115,00295003        Serviços prestados de confecção de vinhetas para anúncios de reuniões com a
comunidade em geral na Câmara Municipal de Bannach, conforme documento comprobatório da
despesa em anexo a este processo. 

22/10/2019

400,00296009                     Pagamento de diárias ao presidente da câmara municipal para se
deslocar ao município de Redenção para tratar de assuntos junto ao Assessor Contábil,
conforme Portaria nº 093/2019-GP-CMB, anexa a este processo. 

23/10/2019

200,00296011                     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  
para realizar pagamentos desta Casa de leis, conforme portaria nº 094/2019-GP-CMB, anexa
a este processo. 

23/10/2019

900,00297001                     Prestação de serviços de fornecimento de internet conforme contrato
nº 002/2019, correspondente  ao mês de Outubro de 2019, e documento em anexo. 

24/10/2019

285,70297002                    Pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados
na manutenção das ações deste Poder, conforme documento comprobatório da despesa anexo a
este processo.

24/10/2019

78,55297003                    Pagamento da aquisição de materiais de copa cozinha para serem
utilizados na manutenção das ações deste Poder, conforme documento comprobatório da
despesa anexo a este processo.

24/10/2019

78,52297004                    Pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higienização para
manutenção das ações deste Poder, conforme documento anexo a este processo.

24/10/2019

35,00297008
                     TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. BANPARÁ,
(TARIFA FORNEC), CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (EXTRATO) ANEXO A ESTE PROCESSO.

24/10/2019

200,00297010         Pagamento da concessão de uma diária para custeio das despesas em viagem à
cidade de Rio Maria - PA, junto ao Assessor Jurídico para tratar de assuntos desta Casa
de Leis, conforme Portaria nº 095/2019-GP-CMB anexa a este processo.

24/10/2019

400,00297013                     Pagamento de diária ao vereador acima descriminado para se deslocar
a cidade de Rio Maria - PA e Redenção, junto aos Assessores Jurídico e Contábil, para
tratar de assuntos de interesses deste poder legislativo conforme portaria de diária nº

24/10/2019
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Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂ-2-001
096/2019 e demais documentos comprobatórios da despesa em anexo. 

140,00298001           Pagamento de serviços prestados de recarga de toner, da impressora Richor
pertencente ao setor financeiro desta casa de Leis, conforme documentos comprobatórios
da despesa em anexo.

25/10/2019

105,00298002
                     TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. BANPARÁ,
(PACOTE TARIFA P), CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (EXTRATO) ANEXO A ESTE PROCESSO.

25/10/2019

87,40302001                Pagamento da aquisição de materiais de expediente para serem utilizados
pelos departamentos desta Casa de Leis, conforme documentação comprobatória da despesa
em anexo. 

29/10/2019

200,00303004                     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  
para realizar pagamentos desta Casa de leis, conforme portaria nº 097/2019-GP-CMB, anexa
a este processo. 

30/10/2019

805,00304001                  Pagamento de publicações de matérias institucionais de interesse desse
órgão, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentos comprobatórios da
despesa em anexo.

31/10/2019

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 82.151,86

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$ 82.151,86
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