
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/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

600,00154001Pagamento de 02 (duas) diárias para se deslocar para Cidade de Belém -PA, nos dias 04 e
05 de junho de 2020,  a serviço do poder legislativo, para tratar de assuntos  inerentes
ao financeiro (TOKEN), junto a agência 3109 - Bradesco - Presidente vargas. Conforme
resolução mº 01/2016, de 16 de dezembro de 2016 e portaria GP/CMOP Nº 040/2020.

02/06/2020

600,00154002Pagamento de 04(quatro) diárias para se deslocar para Cidade de Belém-PA, nos dias 04a
05 de junhode 2020, a serviço do PODER LEGISLATIVO, para tratar de assuntos inerentes a
documentações das prestações de contas dos meses de fevereiro, março e abril de 2020,
junto ao Escritório R. Araújo Martins - Consultoria Contábil, conforme portaria
039/20220. 

02/06/2020

700,00154003Pagamento de 02 (duas) diárias  para se deslocar para Cidade de Belém-PA, no  período de
04 e 05 de Junho de 2020, a serviço do Poder Legislativo para tratar de assuntos
inerentes ao Município junto ao Gabinete do Deputado Luth Rebelo. Conforme portaria
038/2020.

02/06/2020

6.300,00155001Pagamento de folha de subsídios do vereador presidente José Paulo Miranda Gonçalves,
referente ao mês de Junho de 2020

03/06/2020

63.000,00155003Referente folha de subsídios dos vereadores referente ao mês de junho de 2020 03/06/2020

28.373,33157001Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados referente ao mês de
junho de 2020.

05/06/2020

500,00162016Pagamento de arrendamento dos sistemas de folha de pagamento (SFP) e portal de
transparência (TDP) referente ao mês de junho de 2020

10/06/2020

700,00164001Pagamento de 02 (duas) diárias para se deslocar para Cidade de Belém -PA, nos dias 15  a
16 de junho de 2020,  a serviço do Poder Legislativo, para tratar assuntos de interesse
a esta municipalidade, junto ao gabinete de deputado estadual Eliel Faustino, bem como,
no escritório do deputado federal Nilson Pinto. Conforme portaria nº 043/2020.

12/06/2020

7.000,00167001Pagamento de Serviços prestados de assessoria jurídica para câmara municipal de Oeiras
do pará referente  mês de junho de 2020. Referente modalidade de licitação inexibilidade
artigo 25 inciso II. Refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato nº 02/2018 com
vigência de 01.01.2020 a 31.12.2020.

15/06/2020

680,00167002Proveniente aquisição de gás GPL botijão P13, para atender a necessidade da Câmara
Municipal .

15/06/2020

600,00171001Pagamento de 02 (duas) diárias para se deslocar para Cidade de Belém -PA, nos dias 22 e
23 de junho de 2020,  a serviço do poder legislativo, para tratar de assuntos  inerentes
a prestação de contas no mês de maio, junto ao Escritório R. Araújo Martins -
Consultoria Contábil. Conforme portaria Resolução 001/2016 e portaria nº 048/2020.

19/06/2020

2.000,00171003Pagamento de 02 (duas) diárias  para se deslocar para Cidade de Belém-PA, no  período de
29 e 30 de Junho de 2020, a serviço do Poder Legislativo para compor do município que
irá receber a Unidade Básica de Saúde Fluvial, conforme memorando anexom conforme
resolução 001/2016 e portaria 045/2020.

19/06/2020

2.000,00171004Pagamento de 02 (duas) diárias para se deslocar para Cidade de Manaus-AM, nos dias 29 e
30 de Junho de 2020, a serviço de Poder Legislativo, para compor a comissão do Município
que irá receber a Unidade Básica de Saúde  Fluvial. Conforme a Resolução nº 001/2016 e
portaria 045/2020.

19/06/2020

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R$ 1.858.000,00
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11 CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA-

0001Programa: Ação Legislativa-

Ação: Manut. Ativi.do Legislativo-2-001

700,0017100602 Diárias do senhor JOSÉ PAULO MIRANDA GONÇALVES, vereador deste município, a viajar
para cidade de Belém-PA, nos dias 22a 23 de junho de 2020, a serviço do poder
legislativo, para tratar de assuntos inerentes a prestação de contas (DEFESA DE
2017)junto ao Escritório de R Araújo assessoria contábil, conforme portaria 044/2020.

19/06/2020

700,00171007Pagamento de 01 (uma) diária para se deslocar para Cidade de Belém -PA, no dia 22 a 23
de junho de 2020, com objetivo de participar de audiências, junto ao Gabinete de
Deputado Miro Sanova,  Conforme portaria 047/2020.

19/06/2020

700,00171008Pagamento de 02 (duas) diárias para se deslocar para Cidade de Belém -PA, nos dias 22 a
23 de junho de 2020,  a serviço do Poder Legislativo, para tratar assuntos de interesse
a esta municipalidade, junto ao gabinete de deputado estadual Eliel Faustino, bem como,
no escritório do deputado federal Nilson Pinto. Conforme portaria nº 049/2020.

19/06/2020

700,00171009Pagamento de 02 (duas) diárias para se deslocar para Cidade de Belém-PA nos dias 22 e 23
de junho  de 2020, a serviço de Poder Legislativo para tratar assuntos inerentes a este
Município junto ao Gabinete do Deputado Federal Nilson Pinto. Conforme portaria GP/CMOP
Nº 050/2020.

19/06/2020

2.000,00171010Pagamento de 02 (duas) diárias para se deslocar para Cidade de Manaus-AM, nos dias 29 e
30 de Junho de 2020, a serviço de Poder Legislativo, para compor a comissão do Município
que irá receber a Unidade Básica de Saúde  Fluvial. Conforme a Resolução nº 001/2016 e
portaria 046/2020.

19/06/2020

700,0017600102 Diárias do senhor JOSÉ PAULO MIRANDA GONÇALVES, vereador deste município, a viajar
para cidade de Belém-PA, nos dias 29a 30 de junho de 2020, a serviço do poder
legislativo, para tratar de assuntos inerentes a prestação de contas (DEFESA DE
2017)junto ao Escritório de R Araújo assessoria contábil, conforme portaria 051/2020.

24/06/2020

524,45177001Pagamento de tarifas bancárias 25/06/2020

898,04182002Pagamento de serviços de energia elétrica, fatura referente  o mês de junho de 2020.. 30/06/2020

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 119.975,82

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$ 119.975,82

Sequencial: 95 Page 2© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Registrado para: CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA[1415] Ver. 12.6a


