
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BANNACH

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

Balancete - Exercício 2021
Período: Abril

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 2021: 0 Valor para o ano de 2021: R$ 0,00

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

Ação: AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL-1-002

Descrição Detalhada da Ação

AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida: UN

Quantidade para o ano de 2021: 0 Valor para o ano de 2021: R$ 0,00

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

Ação: MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO-2-001

Descrição Detalhada da Ação

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida: %

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa Data Lanç. Nr. Empenho Valor

2,55096001
                     Pagamento de tarifas bancárias debitadas no mês de Abril de 2021,
na conta corrente 731.158-3      BANPARÁ, pertencente a esta Casa de Leis, conforme
extrato anexo.

06/04/2021

2.098,80097001Pagamento da aquisição de materiais de expediente para manutenção das ações dos
departamentos desta Casa Legislativa, conforme documentos originais comprobatórios da
despesa em anexo a este processo.

07/04/2021

381,13102001Pagamento de Licenciamento ano atual IPVA de uma motocicleta Placa QVH8131 Chassi
9C2KD0810LR022022 pertencente a esta Casa de Leis, conforme documentos originais
comprobatórios da despesa em anexo a este processo.

12/04/2021

200,00103001                   Pagamento da concessão de diária para servidora acima identificada
para se deslocar a cidade de Redenção-Pá, para tratar de assuntos junto a JK Assessoria
de interesse desta Câmara Municipal conforme portaria n° 023/2021 anexa ao processo. 

13/04/2021

200,00103002        Pagamento da concessão de diárias para custear despesa da viagem a cidade de
Redenção-Pá, junto a Empresa JK Assessoria tratar de assuntos desta Casa de Leis,
conforme Portaria nº 024/2021 anexa a este processo.

13/04/2021

200,00104001Pagamento da aquisição de materiais de proteção contra Covid 19, conforme documentos
originais comprobatórios da despesa em anexo.

14/04/2021

7.000,00105001                    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 abril de 2021. 

15/04/2021

1.500,00105002                    Locação de sistema de contabilidade publica referente ao mês de
abril de 2021, conforme documento comprobatório da despesa em anexo. 

15/04/2021

4.600,00106001                     Vencimento e Vantagens em favor da vereadora Presidente referente a
folha de pagamento do mês de Abril de 2021.

16/04/2021

1.012,00106002                         Pagamento de INSS referente a Parte Patronal sobre a folha de
Pagamento dos VEREADORA PRESIDENTE do mês de Abril de 2021 conforme Guia GPS em Anexo.

16/04/2021

28.000,00106003                    Vencimentos e Vantagens em favor dos vereadores referente ao mês de
Abril de 2021.

16/04/2021

6.160,00106004                         Pagamento de INSS referente a Parte Patronal sobre a folha de
Pagamento dos VEREADORES do mês de Abril de 2021 conforme Guia GPS em Anexo.

16/04/2021

4.330,70106005                     Pagamento de funcionários efetivos referente ao mês de Abril de
2021, conforme documentos comprobatórios da despesa em anexo a primeira via deste
processo.  

16/04/2021

952,75106006                         Pagamento de INSS referente a Parte Patronal sobre a folha de
Pagamento dos SERVIDORES EFETIVOS do mês de Abril de 2021 conforme Guia GPS em Anexo.

16/04/2021

11.905,00106007                     Pagamento de folha de servidores contratados do mês de  Abril de
2021, conforme documento comprobatórios da despesa em anexo a este processo. 

16/04/2021

2.619,10106008              Pagamento de encargos previdenciários parte patronal, correspondente ao
mês de Abril de 2021, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores TEMPORÁRIOS,
conforme documento em anexo. 

16/04/2021

Quantidade para o ano de 2021: 0 Valor para o ano de 2021: R$ 0,00
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Ação: MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO-2-001

200,00106009                     Pagamento de diária ao servidor acima identificado para se deslocar
ao município de Conceição do Araguaia-PA, para tratar de assuntos junto a Empresa
Marreiro Consultoria Contábil de interesse desta casa de Leis, conforme portaria nº
025/2021 anexa ao processo.. 

16/04/2021

95,00106011
                     Pagamento de tarifas bancárias debitadas no mês de Abril de 2021,
na conta corrente 731.158-3      BANPARÁ, pertencente a esta Casa de Leis, conforme
extrato anexo.

16/04/2021

250,54106013                    Pagamento de conta de energia elétrica refente o mês de Abril de
2021 conforme documento anexo. 

16/04/2021

1.400,00109007                   Locação de programa de folha de pagamento referente o mês de Abril de
2021, conforme documentos comprobatórios da despesa em anexo. 

19/04/2021

900,00109008                    Pagamento de fornecimento de internet como provedor para esta Casa
de Leis no decorrer do mês de ABRIL de 2021 conforme documento anexo. 

19/04/2021

2.781,84110001                    Fornecimento de Combustíveis (Gasolina Comum) a serem utilizados nas
atividades da Câmara Municipal no mês de abril de 2021 conforme documento em anexo. 

20/04/2021

1.700,00110002                   Pagamento de serviços prestados de assessoria técnica especializada
em transparência pública e portal de conteúdo, transmissão de vídeo ao vivo para esta
Casa de Leis, no decorrer do mês de Abril, parcela 04/10, de 2021 conforme documento
anexo. 

20/04/2021

259,37110003                                 Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as
necessidades das ações deste poder legislativo, conforme documento comprobatório da
despesa em anexo. 

20/04/2021

174,50110004Aquisição de Material de copa cozinha para suprir as necessidades deste poder
legislativo conforme documento comprobatório da despesa em anexo. 

20/04/2021

26,80110005Aquisição de Material de expediente para suprir as necessidades deste poder legislativo
conforme documento comprobatório da despesa em anexo. 

20/04/2021

138,65110006Aquisição de Material de limpeza e higienização para suprir as necessidades deste poder
legislativo conforme documento comprobatório da despesa em anexo. 

20/04/2021

187,00112023Pagamento da aquisição de botijões e água mineral para ser utilizado por esta Casa de
Leis, conforme documentos comprobatórios da despesa anexos a primeira via deste
processo.

22/04/2021

200,00113002                     Pagamento de diária ao presidente da câmara municipal para se
deslocar ao município de Redenção-PA,  junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social para tratar de assuntos desta Casa de Leis, conforme Portaria nº 026/2021-GP-CMB,
anexa a este processo.

23/04/2021

114,90116001
                     Pagamento de tarifas bancárias debitadas no mês de Abril de 2021,
na conta corrente 731.158-3      BANPARÁ, pertencente a esta Casa de Leis, conforme
extrato anexo.

26/04/2021

5.000,00116003Pagamento de assessoria jurídica correspondente ao mês de  Abril de 2021, conforme
documentos comprobatórios da despesa em anexo a primeira via deste processo.

26/04/2021

319,90117001Pagamento da aquisição de combustível para manutenção dos veículos pertencentes e
cedidos para uso exclusivo das ações desta Casa de Leis, conforme documentos originais
comprobatórios da despesa em anexo.

27/04/2021

200,00117002                     Pagamento de diária ao servidor acima identificado para se deslocar
ao município de Redenção-PA, para tratar de assuntos junto a JK Assessoria de interesse
desta casa de Leis, conforme portaria nº 027/2021 anexa ao processo.. 

27/04/2021

200,00117004A concessão de uma diária de viagem a cidade de Redenção-PA, junto ao Instituto Nacional
do Seguro Social  INSS, para tratar de assuntos desta Casa de Leis, conforme Portaria nº
028/2021-GP-CMB anexa a este processo.

27/04/2021

600,00118001        Pagamento da concessão de diárias para custear despesa da viagem as cidades de
Redenção e Conceição do Araguaia-Pá, junto a Empresa JK Assessoria e junto ao Assessor
Contábil para tratar de assuntos desta Casa de Leis, conforme Portaria nº 029/2021 anexa
a este processo.

28/04/2021

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 85.910,53

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL-2-002

Descrição Detalhada da Ação

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida: %

Quantidade para o ano de 2021: 0 Valor para o ano de 2021: R$ 0,00

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

Ação: ENCARGOS COM PUBLICIDADE LEGISLATIVA-2-003

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
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Ação: ENCARGOS COM PUBLICIDADE LEGISLATIVA-2-003
ENCARGOS COM PUBLICIDADE LEGISLATIVA
Quantidade para o ano de 2021: 0 Valor para o ano de 2021: R$ 0,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 85.910,53
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