
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 - Outubro/2019

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 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R$ 88.000,00

******* 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 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R$ 22.000,00

******* 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

7.000,00274001 Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil para a Câmara Municipal de Oeiras do
Pará, no mês de Outubro de 2019. Referente processo licitatório modalidade inexibilidade
de licitação artigo 25 inciso II, Conforme Termo Aditivo  03/2018, cadastrado no TCM
código de barra prestação de contas TCM
046215578978520020020191000033035296190101010006. No mês de outubro de 2019.

01/10/2019

3.030,00274002Pagamento referente ao Serviço de Assessoria e Consultoria em Licitação, no mês de
outubro de 2019 referente processo licitatório modalidade inexibilidade de licitação
artigo 25 inciso II, Contrato nº 02/2017, cadastrado noCódigo de barra de prestação de
contas TCM 011656665640520020020191000033035007190101010006.

01/10/2019

2.400,00274004Pagamento referente assessoria especializada em transparência pública para atendimento
as leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso à informação (LEI 12.527/2011), no  
mês de outubro de 2019, referente Contrato nº 01/2019, modalidade de licitação
inexibilidade de licitação artigo 25 inciso II cadastrado no  CÓDIGO DE BARRAS PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
003015778974520020020191000033775511190801310003

01/10/2019

7.000,00274005Pagamento de Serviços prestados de assessoria jurídica para câmara municipal de Oeiras
do pará, no mês de Setembro de 2019. Referente processo licitatório modalidade
inexibilidade de licitação artigo 25 inciso II, conforme  primeiro termo aditivo ao
contrato nº 02/2018. Cadastrado no TCM no Código de Barras nº
04154828266852002002019100003305899119010101 0006.

01/10/2019

1.700,00274011Serviços prestados no aluguel de uma lancha  para Câmara Municipal de Oeiras do Pará. 01/10/2019

2.010,00275001Pagamento de despesa com gasolina comum para viagens dos vereadores  nas comunidades
ribeirinhas.

02/10/2019

1.387,90275002Pagamento referente aquisição de materiais de gênero alimentício para atender os 02/10/2019

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R$ 1.689.000,00
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Ação: Manut. Ativi.do Legislativo-2-001
serviços internos da câmara.

1.380,30275003Pagamento referente aquisição de materiais de higiene/limpeza para atender os serviços
internos da câmara.

02/10/2019

350,00275006Pagamento de 01 (uma) diária para vereadora deste município para se deslocar no dia 04
de outubro de 2019 para a cidade de Belém- PA, a serviço do PODER LEGISLATIVO, para
participar de uma reunião junto a Secretaria Adjunta de Ensino - GAB/SAEN. Conforme
portaria N° 127/2019.

02/10/2019

350,00275007Pagamento de 01 (uma) diária para se deslocar para Cidade de Belém-PA no dia 04 DE
OUTUBRO  de 2019, a serviço de Poder Legislativo para participar de uma reunião junto a
Secretaria Adjunta de Ensino- GAB/SAEN. Conforme portaria Nº 129/2019

02/10/2019

350,00275008Pagamento de 01 (uma) diária para se deslocar para Cidade de Belém-PA, no  dia 04 de
outubro de 2019, a serviço do Poder Legislativo, para participar de uma reunião junto a
Secretaria Adjunta de Ensino- GAB/SAEN. Conforme portaria nº 130/2019.

02/10/2019

350,00275010Pagamento de 01 (uma) diária para se deslocar para Cidade de Belem-PA, no dia 04 de
outubro de 2019, a serviço do Poder Legislativo, para participar de reunião junto a
secretaria adjunta de ensino. Conforme portaria nº 128/2019.

02/10/2019

1.368,42277001Pagamento de serviços prestados de pedreiro para câmara Municipal de Oeiras do Pará. 04/10/2019

350,00277003Pagamento de 01 (uma) diária para se deslocar para Cidade de Belém -PA, no dia 09 de
outubro de 2019, a serviço do Poder Legislativo, para participar de uma reunião no
gabinete do Deputado Miro Sanova. Conforme portaria de n° 131/2019.

04/10/2019

300,00277005Pagamento de 01(uma) diária para Assessora Especial da Câmara Municipal deslocar-se para
a cidade de Cametá-PA, no dia 07 de outubro, a serviço do Poder Legislativo, para tratar
junto a Câmara de Cametá sobre a pauta de prioridades definida no I SEMINÁRIO
LEGISLATIVO  DA MICRORREGIÃO DO BAIXO TOCANTINS. Conforme portaria de nº 132/2019.

04/10/2019

300,00277006Pagamento de 01(uma) diária para se deslocar para cidade de Cametá-PA, no dia 07 de
outubro de 2019, a serviço do PODER LEGISLATIVO, para tratar junto a Câmara  de
vereadores de Cametá sobre a pauta de prioridades definida no I Seminário Legislativo da
Microrregião do Baixo Tocantins. Conforme portaria nº 133/2019.

04/10/2019

700,00277007Pagamento de 02 (duas ) diárias para se deslocar para Cidade de Cametá -PA, no período
de  07 e 08 de Outubro de 2019, a serviço do Poder Legislativo, junto a Câmara de Cametá
para tratar sobre a pauta de prioridades definida no I SEMINÁRIO LEGISLATIVO DA
MICRORREGIÃO DO BAIXO TOCANTINS, bem como tratar de assuntos inerentes a este poder
junto ao Banco do Brasil- Ag. Cametá. Conforme portaria 134/2019.

04/10/2019

6.300,00282001Pagamento folha  de subsídios de vereadores (presidente) referente Outubro de 2019 09/10/2019

63.000,00282002Pagamento de folha de subsídios dos vereadores referente ao mês de Outubro de 2019 09/10/2019

22.568,17282003Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados referente ao mês de
outubro de 2019.

09/10/2019

1.050,00287001Pagamento de 03 (três ) diárias para se deslocar para Cidade de Belém -PA, no período de
15 e 18 de Outubro de 2019, a serviço do Poder Legislativo para tratar de assuntos junto
ao TCM -PA. CONFORME PORTARIA 139/2019.

14/10/2019

350,00287003Pagamento de 01 (uma) diária para se deslocar para Cidade de Belem-PA, no dia 18de
outubro de 2019, a serviço do Poder Legislativo, para participar de reunião junto ALEPA.
Conforme portaria nº 136/2019.

14/10/2019

600,00287004Pagamento de 02(DUAS) diárias para Assessora Especial da Câmara Municipal deslocar-se
para a cidade de Belém-PA, no dia 17 e 18 a serviço do Poder Legislativo, para tratar
junto a Lay Out  sistema de folha de pagamento. Conforme porta ria 137/2019.

14/10/2019

600,00289004Pagamento de 02(DUAS) diária para se deslocar para cidade de  Belém-PA, no dia 17 a 18
de outubro de 2019, a serviço do PODER LEGISLATIVO, para tratar junto de assuntos
relacionados a folha de pagamento junto Lay Out sistema. Conforme portaria 135/2019.

16/10/2019

2.582,00291017Aquisição de materiais ornamentais como bandeira, mastro, base para mastro. 18/10/2019

4.700,00291019Pagamento serviço de manutenção d computador e impressoras atender as necessidades da
câmara Municipal de Oeiras do Pará. Referente  a setembro de 2019. Referente Termo
aditivo de prazo do contrato nº 05/2018,  modalidade de licitação Pregão Eletrônico e
Código de Barras para Prestação de Contas
042586582134520020020191000033782517190817330003.

18/10/2019

700,00291024Pagamento de 02 (duas) diárias para se deslocar para Cidade de Belém -PA, no dia 17 e 18
de outubro de 2019,  a serviço do Poder Legislativo, para tratar assuntos junto ALEPA.
Conforme portaria 138/2019.

18/10/2019

2.631,05294002Pagamento de serviços de energia elétrica, fatura referente à setembro de 2019. 21/10/2019

350,00294003Pagamento de 01 (uma) diária para se deslocar para Cidade de Belém-PA no dia 29 DE
OUTUBRO  de 2019, a serviço de Poder Legislativo para participar de uma audiência junto
a sSuperintendência Federal de Agricultura. Conforme portaria Nº 140/2019

21/10/2019

350,00294005Pagamento de 01 (uma) diária para se deslocar para Cidade de Belém no dia de 22 de
outubro de 2019, a serviço de Poder Legislativo, para tratar de assuntos referentes ao
município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 141/2019.

21/10/2019

350,00294007Pagamento de 01 (uma) diária para se deslocar para Cidade de Cametá -PA, no dia 29 de
outubro de 2019,  a serviço do Poder Legislativo, para participar de uma audiência junto
a Superintendência Federal de Agricultura. Conforme portaria nº 142/2019.

21/10/2019
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Ação: Manut. Ativi.do Legislativo-2-001

9.546,21294008Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de
Câmara. Referente processo licitatório modalidade Ata de Registro de Preço nº 012/2019
decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 015/2019 da Prefeitura Municipal Igarapé -Miri,
mediante o contrato nº 01/2019 cadastrado no TCM Código de Barras para Prestação de
Contas 039325479499520020020191000033859348190625260004.

21/10/2019

1.508,77295001Pagamento de serviços de energia elétrica, fatura referente à outubro de 2019. 22/10/2019

500,00295002agamento de arrendamento dos sistemas de folha de pagamento (SFP) e portal de
transparência (TDP)no mês de outubro de 2019. Referente processo Licitatório modalidade
inexibilidade artigo 25 inciso II, contrato nº 02/2017.

22/10/2019

350,00296001Pagamento de 01 (uma) diária para se deslocar para Cidade de Belém -PA, no dia 24 de
outubro de 2019, a serviço do Poder Legislativo, para tratar de demandas do município
junto a Fundação Nacional de Saúde. Conforme portaria de nº 143/2019

23/10/2019

737,90297002Pagamento referente aquisição de materiais de gênero alimentício para atender os
serviços internos da câmara.

24/10/2019

997,50297004Aquisição de combustível para atender as necessidades da câmara no deslocamento dos
Edis, nas visitas nas comunidades ribeirinhas. 

24/10/2019

700,00298001Pagamento de 02 (duas ) diárias para se deslocar para Cidade de Belém -PA, no período de
28 e 29 de outubro de 2019, a serviço do Poder Legislativo para tratar de assuntos
inerentes ao município junto a ALEPA. Conforme portaria N° 144/2019.

25/10/2019

2.789,79302001Pagamento de serviços prestados de pedreiro para câmara Municipal de Oeiras do Pará. 29/10/2019

489,10303006Pagamento de tarifa bancária neste mês. 30/10/2019

6.800,50303009Aquisição de material para copa-Cozinha  para atender a Câmara Municipal de Oeiras.  
Referente Primeiro Termo Aditivo de prazo do contrato nº 01/2017, parte integrante do
Pregão Eletrônico SRP nº 01/2017 do processo licitatório, Cadastrado no TCM no Código de
Barras de Prestação de Contas 034692162455520020020183000032656290180817330004.

30/10/2019

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 160.877,61

Ação: Encargos  com Publicidade-2-002

Descrição Detalhada da Ação

Encargos   com Publicidade

Unidade de Medida: und

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R$ 99.000,00

******* 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 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R$ 251.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 160.877,61
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