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CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

04344819/0001-27

XINGUARA

01/06/2020 30/06/2020áPeríodo:

Estado do Pará

PROGRAMA : PROCESSO LEGISLATIVO0001
Descrição:

1. Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e
interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

AÇÃO : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO1065 Unidade de Medida :

Quantidade para o ano de Valor para o ano de

unidade

2020 2020 R$

Descrição:

::

ATIVIDADE VOLTADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : AQUISIÇÃO DE VÉICULOS PARA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL]1075 Unidade de Medida :

Quantidade para o ano de Valor para o ano de

unidade

2020 2020 R$

Descrição:

::

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL2036 Unidade de Medida :

Quantidade para o ano de Valor para o ano de

unidade

2020 2020 R$

Descrição:

::

PROMOVER A PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
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CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

04344819/0001-27

XINGUARA

01/06/2020 30/06/2020áPeríodo:

Estado do Pará

PROGRAMA : PROCESSO LEGISLATIVO0001
Descrição:

1. Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e
interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

AÇÃO : MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA2077 Unidade de Medida :

Quantidade para o ano de Valor para o ano de

POR CENTO

2020 2020 R$

Descrição:

::

PROMOVER A MANUTENÇÃO E DESENVOLOVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA.

Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

1060002 91.302,5301/06/2020Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a  primeira  via do presente processo

17060004 5.000,0017/06/2020Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificaçao constante da nota  fiscal  anexada a  
primeira via do presente processo.

12060001 2.800,0012/06/2020RRefere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de belém,conforme especificação
constante da Portaria 19 anexada ao presente processo

12060002 2.800,0012/06/2020Refere se a concessão de diárias para Vereador deslocar a cidade de Belem onforme especificação
constante da Portaria 21 anexada a primeira via do presente processo.

17060001 270,0017/06/2020Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificaçao constante da nota  fiscal  anexada a  
primeira via do presente processo.

19060002 1.532,4219/06/2020Referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme especificacao constante da  nota  fiscal
anexada aprimeira via do presente processo

16060001 200,0016/06/2020Referente a prestação  de  servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a
primeira via do presente processo

15060002 260,0015/06/2020Referente a prestação  de  servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a
primeira via do presente processo

2060002 2.572,0702/06/2020Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificaçao constante da nota  fiscal  anexada a  
primeira via do presente processo.

8060001 614,0008/06/2020Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificaçao constante da nota  fiscal  anexada a  
primeira via do presente processo.

15060001 210,0015/06/2020Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificaçao constante da nota  fiscal  anexada a  
primeira via do presente processo.

10060001 1.440,0110/06/2020Referente ao fornecimento  de produtos conforme especificaçao constante da nota  fiscal  anexada a  
primeira via do presente processo.

26060001 775,8026/06/2020Referente a prestação  de  servicos, pagos pelo vereador em viagem autorizada  pela portaria 19
conforme  anexada a primeira via do presente processo

2060001 379,0002/06/2020Referente a prestação  de  servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a
primeira via do presente processo

1060003 475,1101/06/2020Referente a prestação  de  servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a
primeira via do presente processo

1060001 5.000,0001/06/2020Referente a prestação  de  servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a
primeira via do presente processo

1060004 21.800,0001/06/2020Referente a prestação  de  servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a
primeira via do presente processo

16060002 21.818,0016/06/2020Referente a prestação  de  servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a
primeira via do presente processo

19060001 5.800,0019/06/2020Referente a prestação  de  servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a
primeira via do presente processo

17060002 46.247,0117/06/2020Referente a remuneração do pessoal da contratado conformme a folha de pagamento do mes de
junho anexada a  primeira  via do presente processo

17060003 120.052,0017/06/2020Referente a remuneraçao dols servidores efetivos n o mes de junho, conforme folha pagamento anexa
a  primeira  via do presente processo

Total executado na ação no mês R$: 331.347,95

Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: -1.925.912,98

0,00
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CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

04344819/0001-27

XINGUARA

01/06/2020 30/06/2020áPeríodo:

Estado do Pará

PROGRAMA : PROCESSO LEGISLATIVO0001
Descrição:

1. Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e
interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

AÇÃO : SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS2163 Unidade de Medida :

Quantidade para o ano de Valor para o ano de

POR CENTO

2020 2020 R$

Descrição:

::

PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Descrição da Despesa Data Empenho Valor R$

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

2060003 98.670,0002/06/2020Referente a SUBSISIDIOS DE VEREADDORES  conforme folha pagamento ddo mes de junho anexa
a  primeira  via do presente processo

Total executado na ação no mês R$: 98.670,00

Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: -593.106,62

0,00

AÇÃO : AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL2190 Unidade de Medida :

Quantidade para o ano de Valor para o ano de

POR CENTO

2020 2020 R$

Descrição:

::

PROMOVER A AMPLIAÇÃO OU REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA2249 Unidade de Medida :

Quantidade para o ano de Valor para o ano de

POR CENTO

2020 2020 R$

Descrição:

::

MANUTENÇÃO DE VERBA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO PARLAMENTAR, CONFORME
LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DA CAMARA MUL. DE XINGUARA - FECMX2264 Unidade de Medida :

Quantidade para o ano de Valor para o ano de

UNIDADE

2020 2020 R$

Descrição:

::
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.


