
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM

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

Balancete - Setembro/2019

11 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM-

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: Manutenção da  Câmara Municipal-2-001

Descrição Detalhada da Ação

Manutenção da  Câmara Municipal

Unidade de Medida: und

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa Data Lanç. Nr. Empenho Valor

2.820,00245001Referente a materiais de expediente. 02/09/2019

240,00245002Refente ao fornecimento de refeições. 02/09/2019

480,00245004Referente ao pagamento de diária, a serviço desta Casa Legislativa para a cidade de
Belém, na data de 02,03 e 04 de setembro de 2019., para participar de ações de interesse
desta Câmara.Portaria 73/2019

02/09/2019

480,00245006Referente ao pagamento de diárias a servidor Marcus Cesar Silva do N. Junior, a serviço
desta casa Legislativa, para  a cidade de Belém-Pa, na data de 02,03,04 e 05 de setembro
de 2019, para participar de ações de interesse desta Câmara. Portaria nº 074/2019 

02/09/2019

900,00245008Referente ao pagamento de diárias para o senhor vereador José Felipe de Moraes , a
serviços desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 02,03 e 04 de
setembro de 2019, para participar de ações do interesse desta Câmara. Portaria
nº75/2019.

02/09/2019

240,00245009Referente ao pagamento de diária, a serviço desta Casa Legislativa para a cidade de
Belém, na data de 02 e 03 de setembro de 2019., para participar de ações de interesse
desta Câmara.Portaria 72/2019

02/09/2019

240,00245011Referente ao pagamento de diária, a serviço desta Casa Legislativa para a cidade de
Belém, na data de 02 e 03 de setembro de 2019., para participar de ações de interesse
desta Câmara.Portaria 71/2019

02/09/2019

387,00246002Referente ao pagamento de publicação. 03/09/2019

150,00246004Taxa de instalação de internet em fibra óptica. 03/09/2019

110,00246006Referente ao pagamento de  internet em fibra óptica. 03/09/2019

80,00247001FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL. 04/09/2019

19,00247002Referente ao pagamento de tarifas Bancárias. 04/09/2019

1.600,00247004Referente a serviços prestados manutenção  câmara de monitoramento via satélite. 04/09/2019

10.000,00248001DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A CÂMARA 
MUNICIPAL  NO MÊS DE SETEMBRO/2019.

05/09/2019

6.000,00249002Prestação de serviços técnicos, manutenção e suporte técnico de informática e rede de
computadores da Câmara Municipal de Marapanim no período de maio a setembro de 2019.

06/09/2019

141,99255001Aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Câmara Municipal referente ao
mês de setembro de 2019.

12/09/2019

2.500,00256001SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR PERTENCENTES A CÂMARA. 13/09/2019

600,00256003Referente ao pagamento de diárias para o senhor vereador paulo Sergio Neves Melo, a
serviços desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 16 e 17 de
setembro  de 2019, para participar de ações do interesse desta Câmara. Portaria
nº78/2019.

13/09/2019

600,00256005Referente ao pagamento de diária ao vereador senhor Paulo Sullivan da Gama Alves, a
serviço desta casa legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 16 e 1 de setembro
de 2019, para participar de ações de interesse desta Câmara.Portaria n 079/2019.

13/09/2019

240,00256007Referente ao pagamento de diária, a serviço desta Casa Legislativa para a cidade de
Belém, na data de 16 e 17 de setembro de 2019., para participar de ações de interesse
desta Câmara.Portaria 77/2019

13/09/2019

600,00256009Referente ao pagamento de diárias para o senhor vereador Edmilson Ferreira da Silva, a
serviços desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 16 e 17 de
setembro de 2019, para participar de ações do interesse desta Câmara. Portaria
nº76/2019.

13/09/2019

600,00259001Referente ao pagamento de diárias para o senhor vereador Edinilson de Oliveira Chaves, a
serviços desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 16 e 17 de
setembro de 2019, para participar de ações do interesse desta Câmara. Portaria
nº82/2019.

16/09/2019

300,00259002Referente ao pagamento de diárias para o senhor vereador Edmilson Ferreira da Silva, a
serviços desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 16 de setembro de
2019, para participar de ações do interesse desta Câmara. Portaria nº83/2019.

16/09/2019

Refente ao fornecimento de refeições, referente ao mês de setembro de 2019.

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R$ 1.685.120,00
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM
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11 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM-

0001Programa: Ação Legislativa-

Ação: Manutenção da  Câmara Municipal-2-001
166,0026000117/09/2019

210,00260003Refente ao fornecimento de refeições. 17/09/2019

1.410,00260005Referente a serviços prestados manutenção e instalação de 2 câmaras de monitoramento via
satélite.

17/09/2019

10.000,00260007Serviços de contabilidade pública referente ao mês de setembro de 2019 17/09/2019

360,00261001Referente a serviços prestados de roçagem e limpeza do terreno da Câmara Municipal de
Marapanim, referente ao mês de setembro de 2019.

18/09/2019

2.700,00262001Referente ao pagamento administrativo na área licitações e contratos administrativos,
incluindo a inserção de documentos no portal do jurisdicionados do TCM/PA. Contrato
nº003/2019.

19/09/2019

1.500,00262003Referente prestação de serviços de assessoramento técnico - administrativo na área de
arquivo contábil, com a digitalização de todos os processos relativos à contabilidade e
licitação. Contrato nº 06/2019.

19/09/2019

14.165,35262005Referente ao pagamento da folha Administrativo  referente ao mês de setembro de 2019. 19/09/2019

3.000,00262007REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA
CÂMARA NO MÊS DE SETEMBRO/2019.

19/09/2019

7.000,00262008Referente ao pagamento Subsídio do Presidente, referente ao mês de setembro de 2019. 19/09/2019

63.000,00262009Referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, referente ao mês de setembro de
2019.

19/09/2019

2.500,00262010Referente assessoria especializada em transparência publica para atendimento ás leis da
transparência (LC 131/2009) e de acesso a informação (Lei 12.527/2011).

19/09/2019

1.197,60263008Referente a serviços prestados de assistente de segurança patrimonial do prédio da
Câmara Municipal de Marapanim, referente ao mês de setembro de 2019.

20/09/2019

998,00263010Referente a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais do prédio da Câmara
Municipal de Marapanim.

20/09/2019

1.200,00263012Referente ao serviços prestados de assistente de parlamentar do prédio da câmara
Municipal de Marapanim,referente ao mês de setembro de 2019. 

20/09/2019

1.500,00266001Referente manutenção de computador suprimentos de informática. 23/09/2019

1.771,00267001SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR PERTENCENTES A CÂMARA. 24/09/2019

829,60267002Referente a materiais de expediente. 24/09/2019

443,36267003Referente ao pagamento de energia elétrica da Câmara Municipal de Marapanim, referente
ao mês de agosto de 2019.

24/09/2019

129,99267008Referente ao serviços de acesso a internet scm 24/09/2019

241,31269001Aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Câmara Municipal referente ao
mês de setembro de 2019.

26/09/2019

118,61269002Aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Câmara Municipal referente ao
mês de setembro de 2019.

26/09/2019

543,00269004Referente ao pagamento conforme a nota fiscal. 26/09/2019

600,00269006Referente ao pagamento de primeira parcela do decimo terceiro. 26/09/2019

1.000,00270001Referente serviços de fotografia. 27/09/2019

360,00270004Referente ao pagamento de diária, a serviço desta Casa Legislativa para a cidade de
Belém, na data de 24,25 e 26 de setembro de 2019., para participar de ações de interesse
desta Câmara.Portaria 81/2019

27/09/2019

522,80270007Referente ao pagamento de publicação. 27/09/2019

120,00270009Referente ao pagamento de diária, a serviço desta Casa Legislativa para a cidade de
Belém, na data de 27 de setembro de 2019., para participar de ações de interesse desta
Câmara.Portaria 80/2019

27/09/2019

835,50273001Referente ao pagamento de tarifas Bancárias. 30/09/2019

103,65273003Referente a empenho de tarifas bancarias referente a IRRF e IOF debitadas na conta de
aplicação.

30/09/2019

7.711,27273005Referente a contribuição Patronal das folha de Pagamento dos servidores, referente ao
mês de setembro de 2019.

30/09/2019

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 155.565,03

Ação: Const.Ref. Ampli, e  AparelhameÖ…-2-002

Descrição Detalhada da Ação

Const.Ref. Ampli, e  Aparelhamento do Prédio da  Câmara

Unidade de Medida: und

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R$ 113.866,00
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11 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM-

0001Programa: Ação Legislativa-

Ação: Const.Ref. Ampli, e  Aparelhame-2-002

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 155.565,03
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