
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: Julho

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

300,00182001                     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 054/2021 anexa ao processo.. 

01/07/2021

200,00182003Pagamento da concessão de uma diária de viagem a cidade de Redenção - PA, junto a Caixa
Econômica Federal para tratar de assuntos desta Casa de Leis, conforme Portaria nº
055/2021-GP-CMB, e demais documentos comprobatórios da despesa anexos a primeira via
deste processo.

01/07/2021

200,00182005        Pagamento da concessão de diárias para custear despesa da viagem as cidades de
Redenção -Pá, junto a Empresa JK Assessoria para tratar de assuntos desta Casa de Leis,
conforme Portaria nº 053/2021 anexa a este processo.

01/07/2021

400,00182008                   Pagamento da concessão de diária para servidora acima identificada
para se deslocar a cidade de Conceição do Araguaia-Pá, para tratar de assuntos junto a
Empresa Marreiro Consultoria Contábil de interesse desta Câmara Municipal conforme
portaria n° 056/2021 anexa ao processo. 

01/07/2021

2.000,00190001Pagamento de serviços prestados na confecção de nove quadros de homenagem medindo 30x40
e uma galeria legislativa digital emoldurada, conforme documentos comprobatórios da
despesa anexos a primeira via deste processo.

09/07/2021

7.000,00193001                    Prestação de serviços de assessoria contábil a este poder
legislativo, conforme processo de inexigibilidade n]001 2021 e contrato firmado com esta
câmara municipal, referente ao mês de julho de 2021, conforme documentos originais
comprobatórios da despesa em anexo a este processo . 

12/07/2021

1.500,00194001                    Locação de Sistema FÊNIX de contabilidade publica referente ao mês
de julho de 2021, conforme documentos originais comprobatório da despesa em anexo a este
processo. 

13/07/2021

21,95195002Pagamento de tarifas, cheque compensado, debitadas na conta corrente 731158-3
pertencente a este Poder, correspondente ao mês de Julho de 2021, conforme extrato anexo
a este processo.

14/07/2021

95,00196001Pagamento de tarifas, cheque compensado, debitadas na conta corrente 731158-3
pertencente a este Poder, correspondente ao mês de Julho de 2021, conforme extrato anexo
a este processo.

15/07/2021

4.600,00196003                   Pagamento de subsídio em favor da vereadora Presidente referente a
folha de pagamento do mês de Julho de 2021, conforme documentos originais comprobatórios
da despesa anexos a primeira via deste processo.

15/07/2021

28.000,00196004                    Vencimentos e Vantagens em favor dos vereadores referente ao mês de
julho de 2021, conforme documentos originais comprobatórios da despesa em anexo a este
processo .

15/07/2021

5.774,27196005                     Pagamento de férias de funcionários efetivos referente ao
perí01.03.2020 a 01.03.2021, conforme documentos originais comprobatórios da despesa em
anexo a primeira via deste processo.  

15/07/2021

13.830,00196006                     Pagamento de folha de servidores contratados do mês de  julho de
2021, conforme documentos originais comprobatórios da despesa em anexo a este processo. 

15/07/2021

11.484,93196009                         Pagamento de encargos previdenciários,  Parte Patronal (INSS), 15/07/2021

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

10 CÂMARA MUNICIPAL DE BANNACH-

0001Programa: Ação Legislativa-

Ação: MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO-2-001
sobre as folhas de Pagamentos, dos vereadores e da vereadora presidente, e, dos
servidores Efetivos e Temporários referente ao mês de Julho de 2021 conforme documentos
originais  e Guia GPS em Anexo a este processo.

647,99196010                    Pagamento de consumo de energia da Unidade Consumidora nº 50278450
instalada no Prédio da Câmara de Bannach,  correspondente ao mês de Julho de 2021,
conforme documentos em anexo a este processo. 

15/07/2021

1.400,00196011                   Locação de programa de folha de pagamento referente o mês de julho de
2021, conforme documentos originais comprobatórios da despesa em anexo a este processo. 

15/07/2021

6.000,00196012Pagamento de serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme processo de
inegibilidade nr 002 de 2021,  correspondente ao mês de julho de 2021, conforme
documentos comprobatórios da despesa em anexo ao presente processo.

15/07/2021

2.832,99196013Pagamento da aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Diesel) a serem utilizados
pelos veículos pertencente e cedidos para uso nas atividades desta Casa de Leis,
correspondente ao mês de julho de 2021 conforme documento em anexo. 

15/07/2021

1.700,00197005                   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 Julho de 2021, parcela 07/10, conforme documentos
originais comprobatórios da despesa em anexo ao presente processo. 

16/07/2021

361,10197006                                Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios
para suprir as necessidades das ações deste poder legislativo, conforme documentos
originais comprobatório da despesa em anexo a este processo. 

16/07/2021

82,20197007Pagamento da aquisição de Material de limpeza e higienização para suprir as necessidades
deste poder legislativo conforme documentos originais comprobatórios da despesa em anexo
a este processo. 

16/07/2021

12,50197008Pagamento da aquisição de Material de copa cozinha para suprir as necessidades deste
poder legislativo, conforme documentos originais comprobatórios da despesa em anexo a
este processo. 

16/07/2021

900,00200015                    Pagamento de fornecimento de internet como provedor, de acesso a
rede no plano dedicado 05MB/05MB, referente ao mês de Julho de 2021. para esta Casa de
Leis, conforme documentos originais comprobatórios da despesa em anexo a este processo. 

19/07/2021

1.640,31202001Pagamento 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 a este processo.

21/07/2021

114,90207001Pagamento de tarifas, cheque compensado, debitadas na conta corrente 731158-3
pertencente a este Poder, correspondente ao mês de Julho de 2021, conforme extrato anexo
a este processo.

26/07/2021

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 91.098,14

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

ENCARGOS COM PUBLICIDADE LEGISLATIVA

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 *******

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 91.098,14
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