
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO

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

BALANCETE - MARÇO/2018

11 CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO-

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: Manu.  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

3.332,24061001Pagamento antecipação salarial referente março de 2018 02/03/2018

1.350,00071002Referente 03 diárias no período de 13 a 15  de março de 2018  para tratar de assuntos
junto a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Curralinho  e Tribunal de contas dos
MunIcípios TCM, conforme portaria nº 06A/2018

12/03/2018

744,90072001Pagamento de imprensa oficial referente edital de publicação IOEPA 13/03/2018

900,00072004Pagamento de  03 diárias .para se deslocar para cidade de  Belém no período de  14 e
15de março de 2018,  para participar de reunião junto ao gabinete do vice Governador
Zequinha  Marinho. Conforme portaria 006/2018.

13/03/2018

600,00072005Referente ao deslocamento para Belém, nos dias 14 a 16/03/2018,  para tratar de assuntos
junto a assessoria Jurídica. Conforme portaria 007/2018

13/03/2018

3.885,00074001Pagamento de vencimentos e vantagens s/folha de pagamento dos comissionados referente
março  de 2018

15/03/2018

14.952,00074002Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores s/folha de pagamento dos temporários
referente  março  de 2018

15/03/2018

60.533,00074003Pagamento de subsídios dos vereadores  referente folha de pagamento referente  março de
2018

15/03/2018

2.820,00074004Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores efetivos  s/folha de pagamento
referente  março   de 2018

15/03/2018

13.317,26074005Pagamento de contribuição patronal INSS  s/folha de pagamento  comissionados  referente
março de 2018

15/03/2018

854,70074006Pagamento de contribuição patronal INSS  s/folha de pagamento  comissionados  referente
março de 2018

15/03/2018

3.289,44074007Pagamento de contribuição patronal INSS  s/folha de pagamento temporários  referente  
março de 2018

15/03/2018

457,40074008Pagamento de contribuição patronal para IPSMC  referente  março de 2018 15/03/2018

7.500,00074009Pagamento de serviços  de contabilidade referente março  de 2018 15/03/2018

7.200,00074010Pagamento de assessoria jurídica referente março de 2018. 15/03/2018

4.861,50074011Pagamento  de aquisição de combustível para atender as necessidades da câmara para
vistas nas localidades das comunidades ribeirinhas.

15/03/2018

5.840,00078005Referente ao pagamento na aquisição de material de consumo para atender  a secretaria da
câmara Municipal.

19/03/2018

42,00078008Pagamento de tarifa bancária conforme extrato bancário. 19/03/2018

1.350,00079006Referente pagamento de 03 diárias para deslocamento do Município de Curralinho para
Belém, no período de 21 a 23 de março de 2018para participar de reunião no gabinete do
deputado estadual Hilton Aguiar e deputado federal Lúcio Valle,   conforme portaria
008/2018

20/03/2018

1.350,00079007Pagamento de  03 diárias .para se deslocar para cidade de  Belém no período de  para 21
a 23 de março de 2018, 18 e 19 de abril de 2017 para participar de audiência no gabinete
do deputado Estadual Nilson Pinto, conforme portaria 009/2018;.

20/03/2018

890,15079009Pagamento de  serviços prestados de sonorização das sessões ordinárias da  câmara
Municipal de curralinho

20/03/2018

2.545,50080002Pagamnto de serviços de mão de obra na manutenção de  central de ar da Câmara municipal 21/03/2018

1.455,00080004Pagamnto de serviços de mão de obra na manutenção de  central de ar da Câmara municipal 21/03/2018

450,00081003Referente ao deslocamento para Belém, para participar de audiência pública junto a rede
celpa no departamento de luz para todos no dia 23/03/2018   conforme portaria 010.

22/03/2018

471,25082002Pagamento de imprensa oficial referente edital de publicação IOEPA 23/03/2018

2.895,00082003Pagamento  de aquisição de combustível para atender as necessidades da câmara para
vistas nas localidades das comunidades ribeirinhas.

23/03/2018

1.330,00082006Pagamento de mensalidade do mês de março  de 2018 23/03/2018

2.350,00085001Pagamento de serviços de ornamentação e brindes para sessão solene do dia da mulher na 26/03/2018

Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R$1.451.641,00
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ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO

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

BALANCETE - MARÇO/2018

11 CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO-

0001Programa: Ação Legislativa-

Ação: Manu.  da   Câmara  Municipal-2-001
cãmara municipal de Curralinho.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 147.566,34

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$147.566,34

0037Programa: Administração Geral-

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 aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a
servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em
atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: Man. Cam  Setor Adminsitrativo-2-002

Descrição Detalhada da Ação

Manutenção da Câmara  Setor  Adminsitrativo

Unidade de Medida: und

Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R$91.102,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$3.350,00
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