
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA

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

BALANCETE - JUNHO/2018

11 CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA-
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: Aquis. veic. P/ Legislativo-1-001
Descrição Detalhada da Ação

Aquisição de Veículo para o Legislativo

Unidade de Medida: und

Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R$ 80.000,00
******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: Amp. E Ref.e Apar. Legiislat-1-002
Descrição Detalhada da Ação

Amp. E Reforma e Apar. Do P. Legislativo

Unidade de Medida: und

Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R$ 20.000,00
******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: Manut. Ativi.do Legislativo-2-001
Descrição Detalhada da Ação

Manutenção das Atividades do Legislativo

Unidade de Medida: und

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa Data Lanç. Nr. Empenho Valor

700,00152009Pagamento de 02(duas) diárias para se deslocar para cidade de Belém-Pará, nos dias 05 e 06
de junho de 2018, a serviço do poder Legislativo para participar do Seminário de
apresentação de linhas de crédito do BNDES para implantação de programas socioambientais
nos municípios paraense. Conforme portaria 054/2018.

01/06/2018

700,00152011Pagamento de 02 (duas ) diárias para se deslocar para Cidade de Belém -PA, no período de
05 a 06 de junho de 2018, a serviço do Poder Legislativo para participar do seminário de
apresentação de linhas de crédito do BNDES para implantação de programas socioambientais
nos municípios. Conforme portaria 057/2018.

01/06/2018

700,00152012Pagamento de 02(duas) diária para se deslocar para Cidade de Belém nos dias 05 a 06 de
junho de 2018, a serviço de poder legislativo para participar do seminário de apresentação
de linhas de crédito do BNDES Para implantação de programas socioambientais . Conforme
portaria 052/2018.

01/06/2018

700,00152014Pagamento de 02(duas) diária para se deslocar para Cidade de Belém nos dias 05 a 06 de
junho de 2018, a serviço de poder legislativo para participar do seminário de apresentação
de linhas de crédito do BNDES Para implantação de programas socioambientais . Conforme
portaria 053/2018.

01/06/2018

1.400,00152017Pagamento de 04(quatro) diárias para se deslocar para a cidade de Belém Pará no período de
04 a 08 de junho de 2018, a serviço do Poder Legislativo, para participar do seminário de
Capacitação pólo Belém realizado pela Escola de Contas públicas dos municípios do Estado
do Pará. Conforme portaria 055/2018.

01/06/2018

700,00152019Pagamento de 02 duas) diária para se deslocar para Cidade de Belém no dia 04 e 05 de junho
de 2018, a serviço de Poder Legislativo para tratar de assuntos inerentes ao município na
ALEPA- PARA. Conforme portaria 056/2018.

01/06/2018

700,00152021agamento de 02 (duas) diárias para se deslocar para Cidade de Belém -PA, a serviço do
Poder Legislativo,no período de 04 a 06 de junho de 2018, para tratar de assuntos
concernentes ao município de Oeiras junto a SEDAP e a ALEPA . Conforme portaria 060/2018

01/06/2018

350,00155004Pagamento de 01 (uma) diária para se deslocar para Cidade de Belém -PA, no dia 04 junho de
2018 a serviço do Poder Legislativo, para tratar de assuntos de interesse do Município de
Oeiras- PA, junto ao TCM- PA, 5° Controladoria. Conforme portaria

04/06/2018

350,00155011Pagamento de 01 (uma) diária para se deslocar no período de 04 a 08 de junho de 2018, para
participar do Seminário de capacitação polo Belém realizado pela escola de contas Públicas
dos Municípios do Estado do Pará. Conforme portaria 058/2018.

04/06/2018

6.300,00169001Pagamento folha de subsídios de vereadores referente junho de 2018 18/06/2018

63.000,00169002Pagamento de folha de subsídios dos vereadores referente junho de 2018 18/06/2018

18.078,00169003Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados referente junho de 2018 18/06/2018

7.000,00169007Pagamento de Serviços de assessoria jurídica para câmara municipal de Oeiras do pará
referente junho de 2018

18/06/2018

3.030,00169008Pagamento referente ao Serviço de Assessoria e Consultoria em Licitação ref junho de 2018 18/06/2018

2.243,58169010Pagamento referente consultoria e publicações 18/06/2018

Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R$ 1.535.000,00
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11 CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA-
0001Programa: Ação Legislativa-

Ação: Manut. Ativi.do Legislativo-2-001
95,71171008Pagamento de tarifa bancária nesta data. 20/06/2018

5.750,00172001Pagamento de material para copa cozinha da câmara municipal de oeiras 21/06/2018

984,00172002Pagamento de Serviço Fênix Processamento de dados referente junho de 2018 21/06/2018

1.050,00172021Pagamento de 04 (quatro) diárias para se deslocar para Cidade de Brasília- DF, para cobrir
despesas com alimentação e hospedagens no período de 05 e 06 junho de 2018, para tratar de
assuntos referente ao Município a serviço do Poder Legislativo, para participar da XXI
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Conforme portaria

21/06/2018

143,49176003Pagamento de tarifa bancária nesta data. 25/06/2018

6.240,00177001Referente pagamento de vidro incolo 08mm Quallity 26/06/2018

2.000,00177003Pagamento de serviço gráficos do anúncio do jornal referente junho de 2018 26/06/2018

800,00177005Pagamento de serviço gráficos do anúncio do jornal referente junho de 2018 26/06/2018

3.177,92178001Pagamento de serviços prestados de aluguel de voadeira, para atender a Câmara Municipal de
Oeiras do Pará, para vistoriar obras do Poder Legislativo no interior do município.

27/06/2018

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 126.192,70

Ação: Encargos com Publicidade-2-002
Descrição Detalhada da Ação

Encargos com Publicidade

Unidade de Medida: und

Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R$ 90.000,00
******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: Encargos do Poder Legislativo-9-001
Descrição Detalhada da Ação

Encargos do Poder Legislativo

Unidade de Medida: und

Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R$ 228.396,00
******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 126.192,70
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