
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/2020

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 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R$ 97.000,00

******* 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 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R$ 24.000,00

******* 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

2.400,00062001Pagamento 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 março de 2020 referente modalidade de licitação inexibilidade de licitação artigo
25 inciso II.

02/03/2020

63.000,00066001Referente folha de subsídios dos vereadores referente ao mês de março de 2020 06/03/2020

7.000,00066002Pagamento de Serviços prestados de assessoria jurídica para câmara municipal de Oeiras
do pará referente  mês de março de 2020. Referente modalidade de licitação inexibilidade
artigo 25 inciso II.

06/03/2020

23.217,01066003Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados referente ao mês de
marçode 2020.

06/03/2020

6.300,00066004Pagamento de folha de subsídios do vereador presidente José Paulo Miranda  Gonçalves,
referente ao mês de fevereiro de 2020

06/03/2020

6.000,00080013Contratação de Serviços Técnicos Especializados, nas áreas de Direito Administrativo e
Constitucional especialmente em Auditoria internas no acompanhamento nas contas públicas
concernente ao poder legislativo municipal de Oeiras do Pará. Assessoramento na área de
licitação e contrações públicas no setor de controle interno da casa de leis, no mês de
março de 2020. Referente processo licitatório modalidade Inexibilidade de Licitação
artigo 25 inciso II.

20/03/2020

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 107.917,01

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R$ 1.858.000,00

Ação: Encargos  com Publicidade-2-002

Descrição Detalhada da Ação

Encargos   com Publicidade

Unidade de Medida: und

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R$ 109.000,00

******* 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 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R$ 276.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 107.917,01
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