
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 - MARÇO/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

700,00061001Pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com alimentação e hospedagens, para
Cidade de Belém no período de 05 e 06 de março de 2018, a serviço do poder legislativo  
Para tratar de assuntos concernentes ao município de Oeiras do Pará junto a Corregedoria
da polícia Militar. Conforme portaria  nº 018.

02/03/2018

700,00061002Pagamento de 02 (duas) diárias para se deslocar para Cidade de Belém- PA, no período de
05 a 06 de março de 2018, a serviço do Poder Legislativo, para tratar de assuntos
referentes ao Município de Oeiras junto ao SENAI. Conforme portaria nº 019/2018.

02/03/2018

1.391,12064002Pagamento de juros/multas referente GPS/Inss competência dezembro  de 2017 05/03/2018

5.773,90064007Pagamento material de construção para a Câmara Municipal de Oeiras 05/03/2018

500,00065002Pagamento de arrendamento dos sistemas de folha de pagamento (SFP) e portal de
transparência (TDP) referente março de 2018

06/03/2018

195,38066001Pagamento Telemar Referente fatura 03/2018 07/03/2018

132,50072003Pagamento de tarifa bancária nesta data. 13/03/2018

1.548,00072005Pagamento de serviços prestados de pedreiro para realizar reparos no prédio da Câmara
Municipal de Oeiras

13/03/2018

2.603,80073001Pagamento de despesa com gasolina comum para viagens da Câmara de Oeiras 14/03/2018

1.315,80074001Pagamento de serviços prestados de pedreiro para pequenos reparos no prédio da câmara
Municipal de Oeiras

15/03/2018

63.000,00075002Pagamento de folha de subsídios dos vereadores referente março de 2018 16/03/2018

18.078,00075003Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados referente  março de
2018

16/03/2018

2.200,00075004Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados referente  março de
2018

16/03/2018

6.300,00075005Pagamento de folha de subsídios dos vereadores referente março de 2018 16/03/2018

700,00075009Pagamento de  duas (02) diárias para se deslocar para cidade de Belém no período de 19 e
20 de março de 2018, para tratar de assuntos de interesse do Município de Oeiras do
pará, no gabinete do Deputado Estadual Eduardo Costa e Celso Sabino na Assembleia
Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria nº 022.

16/03/2018

700,00075010Pagamento de 02 (duas) diárias para se deslocar para Cidade de Belém no período de 19 e
20 de março de 2018, a serviço de poder legislativo para tratar de assuntos de interesse
do município de Oeiras do Pará, na assembleia legislativa do Estado do Pará. Conforme
portaria Nº 021.

16/03/2018

350,00075011Pagamento de 01 (uma ) diária para se deslocar para Cidade de Belém -PA, para cobrir
despesas com alimentação e hospedagens no dia 19 de março de 2018,  para participar de
uma reunião na Assembleia Legislativa com os Deputados Arnaldo Jordy. Conforme portaria
nº 020.

16/03/2018

350,00075012Pagamento de 02 (duas ) diárias para se deslocar para Cidade de Belém -PA, para cobrir
despesas com alimentação e hospedagens para tratar de assuntos de interesse da Câmara
Municipal de Oeiras do Pará na 5°controladoria do tribunal de contas dos municípios do

16/03/2018

Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R$ 1.535.000,00
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0001Programa: Ação Legislativa-

Ação: Manut. Ativi.do Legislativo-2-001
Estado doPará TCM-PA, conforme portaria nº 026/2018.

350,00075013Pagamento de 01 (uma) diária para se deslocar para Cidade de Belém -PA, para cobrir
despesas com alimentação e hospedagens para tratar de assuntos concernentes ao Município
junto a ALEPA  no dia 20/03/2018. conforme portaria nº 023/2018

16/03/2018

700,00075014Pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com alimentação e hospedagens, para
Cidade de Belém no período de 19 e 20 de março de 2018, a serviço do poder legislativo  
Para tratar de assuntos concernentes ao município de Oeiras do Pará junto TCM - PARÁ.
Conforme portaria  nº 26A/2018.

16/03/2018

3.030,00079001Pagamento de serviços prestados de assessoria jurídica na Câmara Municipal de Oeiras do
Pará referente março de 2018.

20/03/2018

1.324,50079004Pagamento material de construção para a Câmara de Oeiras 20/03/2018

2.632,00079038Pagamento de serviços prestados de pedreiro para realizar reparos na prédio da Câmara
Municipal de Oeiras

20/03/2018

6.000,00079040Pagamento de serviços prestados de assessoria jurídica na Câmara Municipal de Oeiras do
Pará referente março de 2018.

20/03/2018

175,06080007Pagamento de juros/multas referente GPS/Inss competência janeiro de 2018 21/03/2018

643,11080011Pagamento de juros/multas referente GPS/INSS competência janeiro de 2018 21/03/2018

6.826,46081001Pagamento de material de limpeza para manutenção da câmara municipal de Oeiras 22/03/2018

1.400,00081004Pagamento de 04 (quatro) diárias para se deslocar para Cidade de Belém- PA, no período
de 22 a 27 de março de 2018, a serviço do Poder Legislativo, para tratar de assuntos
referentes ao Município de Oeiras junto ao SENAI, Secretária de Patrimônio da União
(SPU) e TCM- PA. Conforme portaria nº 024.

22/03/2018

550,45085003Pagamento do serviço de manutenção da internet referente mês de março de 2018 26/03/2018

700,00086001Pagamento de 02 (duas) diárias para se deslocar para Cidade de Belém -PA, para cobrir
despesas com alimentação e hospedagens para tratar de assuntos inerentes ao Município na
ALEPA no período de 26 a 27 de março de 2018. Conforme portaria 027

27/03/2018

2.240,00086005Pagamento pela aquisição de material para manutenção do prédio da câmara. 27/03/2018

1.843,00086008Pagamento de serviços prestados de pedreiro para pequenos reparos no prédio da câmara
Municipal de Oeiras

27/03/2018

2.512,50086009Pagamento material de construção para a Câmara Municipal de Oeiras 27/03/2018

106,70088001Pagamento de tarifa bancária nesta data. 29/03/2018

350,00089001Pagamento de uma (01) diária para se deslocar para cidade de Belém no dia 12 de abril de
2018, a serviço do Poder Legislativo, para participar do 125º Seminário Brasileiro
realizado em Belém- PA. Conforme portaria nº 028.

30/03/2018

350,00089002Pagamento de 01 (uma) diária para se deslocar para Cidade de Belém -PA, a serviço do
Poder Legislativo, para tratar de assuntos concernentes ao município de Oeiras junto a
ALEPA no dia 03 de abril de 2018. Conforme portaria nº 029.

30/03/2018

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 138.272,28

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$ 138.272,28
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