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CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA - PA

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal -
Art 3º, § 5º

Programa: 0001 - Legislativo transparente e consciente (Câmara)

Descrição: Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender
exigências e exercer competência definidas na constituição estadual, na lei orgânica do Municipio, na legislação
municipal e no regimento interno, tudo isso com a modernização do processo legislativo, informatização e
fortalecimento institucional, de forma a dar cumprimento às funções do poder de legislar e fiscalizar, com
transparencia e acesso direto de informações criando um canal direto com a população.

Valor para o ano de 2018: R$ 3.000.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Fixado (R$)
Autorizado

(R$)
Empenhado

(R$)
Saldo a

empenhar (R$)
Liquidado no

mês (R$)
Pago no mês

(R$)

3.000.000,00 3.226.000,00 213.012,83 3.012.987,17 234.769,86 296.301,16

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição: Aquisição de veículos para suporte às atividades da Câmara Municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2018 : 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Fixado
(R$)

Autorizado
(R$)

Empenhado
(R$)

Saldo a empenhar
(R$)

Liquidado no mês
(R$)

Pago no mês
(R$)

150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

***************** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
*****************

PROJETO ATIVIDADE: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Descrição: Reforma, ampliação e adequação do prédio da câmara municipal para proporcionar melhores condições
estruturais aos usuArios internos e externos, bem como melhor acessibilidade.
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Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2018 : 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Fixado
(R$)

Autorizado
(R$)

Empenhado
(R$)

Saldo a empenhar
(R$)

Liquidado no mês
(R$)

Pago no mês
(R$)

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

***************** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
*****************

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO
Descrição: Implantação e manutenção do sistema de segurança e monitoramento da Câmara Municipal
proporcionando segurança institucional e funcional.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2018 : 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Fixado
(R$)

Autorizado
(R$)

Empenhado
(R$)

Saldo a empenhar
(R$)

Liquidado no mês
(R$)

Pago no mês
(R$)

130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

***************** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
*****************

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA
Descrição: Implantação e manuteção do sistema integrado de informática da Câmara Municipal de Rondon do Pará,
promovendo o acesso àinformação e agilidade do processo legislativo municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2018 : 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Fixado
(R$)

Autorizado
(R$)

Empenhado
(R$)

Saldo a empenhar
(R$)

Liquidado no mês
(R$)

Pago no mês
(R$)

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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***************** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
*****************

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Descrição: Atividades da Câmara Municipal de vereadores com elaboração, modernização e análise e apreciação das
preposiçõeslegislativas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2018 : 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Fixado (R$)
Autorizado

(R$)
Empenhado

(R$)
Saldo a

empenhar (R$)
Liquidado no

mês (R$)
Pago no mês

(R$)

2.198.000,00 2.922.137,50 213.012,83 2.709.124,67 232.469,86 291.249,50

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO

Data Empenho Descrição da despesa
Valor
(R$)

03/12/2018 03120003 viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria
nº0308/2018.

1.950,00

03/12/2018 03120001 viagem p/ Brasília-DF, conforme portaria nº0306/2018. 1.950,00

03/12/2018 19110003 reparo de concecctor RJ 45 impressora brother da sala da
transparência, conforme nota fical de serv. anexa.

200,00

03/12/2018 31010001 serviços técnicos de manutenção ,preventiva e corretiva nos
equipametnos de infromática da ^Camra, conforme contrato
administrativonº008/2018.

600,00

03/12/2018 23110001 serv. prestados na retirada de fotocópias, p/ expediente da
Câmara, conforme nota fiscal anexa.

759,85

03/12/2018 03120009 viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria
nº0314/2018.

1.950,00

03/12/2018 03120002 viagem p/ Belém, conforme portaria nº0307/2018. 1.950,00

03/12/2018 03120005 viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria
nº0310/2018.

1.950,00

03/12/2018 21110020 INSS de folha de Vereadsor Presidente, ref. ao mês de
nove./2018.

1.595,30

03/12/2018 21110017 INSS patronal de folha de serv. comissionados, ref. a
nov./2018.

2.166,22
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Data Empenho Descrição da despesa
Valor
(R$)

03/12/2018 13110015 INSS patronal de folha de serv. comissionados, ref. ao
13º/2018.

2.292,30

03/12/2018 13110016 INSS patronal de folha de serv. efetivos, ref. ao 13º/2018. 5.671,94

03/12/2018 21110018 INSS patronal de folha de serv. efetivos, ref. a nov./2018. 5.896,00

03/12/2018 21110019 INSS parte patronal de folha de Vereadores, ref. a nov./2018. 19.143,63

03/12/2018 03120007 viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria
nº0313/2018.

1.950,00

03/12/2018 03120004 viagem p/ Belém,à serv. do município, conforme portaria
nº0309/2018.

1.950,00

03/12/2018 03120008 viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria
nº0312/2018.

1.950,00

03/12/2018 07030001 aquisição de gêneros alimentícios p/ atender as
necessidades da Câmara, conforme contrato administrativo
nº010/2018.

828,40

03/12/2018 29110001 aquisição de 01 mesa de 08 canais CMX08 USB MARK
AUDIO ,p/ a Câmara, conforme nota fiscal anexa.

1.396,00

03/12/2018 26010010 instalação, nomitoramento emanutenção de sistem a de
alarme eletrônico no prédio da Câmara, conforme contrato
administrativo 007/2018.

300,00

03/12/2018 03120006 viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria
nº0311/2018.

1.950,00

04/12/2018 04120003 viagem p/ Belém, conforme portaria nº0316/2018. 1.300,00

04/12/2018 04120002 viagem p/ Belém, conforme portaria nº0315/2018. 1.950,00

04/12/2018 19020022 aquisição de combustível para atender as necessidades da
Câmara, conforme Contrato Administrativo nº009/2018.

1.589,09

04/12/2018 22100007 aquisição de combustível, utilizado pela Câmara, conforme
1º Termo Aditivo ao processo Administrativo nº009/2018.

4.355,96

04/12/2018 08110001 aquisição de materiais de construção, p/ reformas no prédio
da Câmara, conforme nota fiscal anexa.

4.482,00

05/12/2018 05120001 viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria
nº0317/2018.

1.300,00

05/12/2018 23110002 fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de
outubro/2018.

4.437,69
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Data Empenho Descrição da despesa
Valor
(R$)

10/12/2018 10120001 viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria
nº0318/2018.

650,00

14/12/2018 03040008 serv. de Assessoria técnica especializada em transparência
pública incluindo criação do site governamental, portal da
transparência, diário oficial E- sic, ouvidoria, portal de
notícias e obras públicas, agenda de eventos, guia de
serviços tv online, rádio web, hospedagem do site, E mails
governamentais, cadastro e capacitação dos servidores
municipais, relatórios mensais, coleta , revisão e publicação
constante das informaçoes necessárias, conforme Contrato
Administrativo 017/2018.

500,00

14/12/2018 30010003 locação de software prestação de serviçosde manutenção de
sistema integrado de gestão pública(software), p/
atendimento a geração do e-contas do tcm/pa e atendimetno
as normas de contabilidade aplicadas ao setor público,
conforme contrato administrativo nº003/2018.

1.100,00

14/12/2018 27110001 aquisição de materiias de expediente, conforme nota fiscal
anexa.

37,64

14/12/2018 02040008 aquisição de diversos materiais de expediente para atender
as necessidades da Câmara, conforme contrato
Administrativo nº014/2018.

679,49

14/12/2018 04120004 fornecimetno de nergia elétrica, ref. ao mês de
novembro/2018.

1.178,03

14/12/2018 14120001 folha de Vereadores,ref. ao mês de dezembro/2018. 20.753,78

14/12/2018 14120002 folha de pagtº de serv. efetivos, ref. ao mês de
dezembro/2018.

10.103,94

14/12/2018 04120001 aquisição de toners,p/ expediente da Câmara. 148,00

14/12/2018 02040010 aquisição de diversos materiais de expediente para atener as
necessidades da Câmara, conforme contrato Administrativo
016/2018.

594,00

14/12/2018 14120016 taxadeexpediente, conforme comprovante anexo. 1,25

14/12/2018 13120001 aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme nota
fiscal anexa.

43,20

14/12/2018 02040007 aquisição de diversos materiais de cozinha para atender as
necessidades da Câmara, conforme Contrato Administrativo
nº013/2018.

2.557,70

14/12/2018 15110001 fornecimento de água, ref. ao mês de novembro/2018. 75,08
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Data Empenho Descrição da despesa
Valor
(R$)

14/12/2018 09110005 telecomunicações, ref. ao mês de novembro/2018. 354,46

17/12/2018 14120011 folha de pagtº de Vereador Presidente, ref. ao mês de
dezembro/2018.

7.596,68

17/12/2018 14120001 folha de Vereadores,ref. ao mês de dezembro/2018. 70.406,38

17/12/2018 14120010 folha de pagtº de serv. efetivos, ref. ao mês de
dezembro/2018.

874,10

17/12/2018 14120004 folha de serv. efetivos, ref. a dezembro/2018. 2.417,52

17/12/2018 14120008 folha de pagtº de serv. efetivos, ref. ao mês de
dezembro/2018.

3.151,74

17/12/2018 14120007 folha de pagtº de serv. efetivos, ref. ao mês de
dezembro/2018.

3.152,24

17/12/2018 14120009 folha de serv. efetivos, ref. a dezembro/2018. 4.055,87

17/12/2018 14120003 folha de serv. efetivos, ref. a dezembro/2018. 4.385,71

17/12/2018 14120006 folha de pagtº de serv. efetivos, ref. ao mês de
dezembro/2018.

5.580,65

17/12/2018 14120005 folha de pagtº de serv.efetivos, ref. ao mês de
dezembro/2018.

6.155,91

17/12/2018 14120013 folha de serv. comissionados, ref. a dezembro/2018. 1.055,27

17/12/2018 14120015 folha de pagtº de serv. comissionados, ref. ao mês de
dezembro/2018.

1.223,74

17/12/2018 14120014 folha de pagtº de serv. comissionados, ref. ao mês de
dezembro/2018.

2.697,32

17/12/2018 14120012 folha de pagtº de serv. comissionados, ref. a dezembro/2018. 7.166,73

17/12/2018 14120021 INSS parte patronal de folha de pagtº de Vereador presidente,
ref. ao mês de dezembro/2018.

1.595,30

17/12/2018 14120018 INSS patronal de folha de serv. comisisonados, ref. a
dezembro/2018.

2.293,06

17/12/2018 14120019 INSS patroanl de folha de serv. efetivos, ref. a
dezembro/2018.

8.190,75

17/12/2018 14120020 INSS patronal de folha de Vereadores, ref. ao mês de
dezembro/2018.

19.143,63
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Data Empenho Descrição da despesa
Valor
(R$)

17/12/2018 26010007 mensalidade de acesso a internet, conforme contrato
administrativo nº006/2018, ref. aos meses de fevereiro a
dezembro/2018.

500,00

17/12/2018 04050015 prestação de serviços de advocacia, assessoria jurídica e
consultoria jurídica à contratante, diretamente pelo
advogado,nos meses de maio a dezembro/2018, conforme
Contrato administrativo Nº019/2018.

5.000,00

18/12/2018 30010002 prestação de serviços contábeis, com vistas à elaboração e
execução de serviços especializados sobre contabilidade
pública municipal, ref. aos meses de fevereiro a
dezembro/2018.

4.500,00

18/12/2018 26010008 locação de software ( programa de computador) p/ cálculo e
emissão de folha de pagamento de servidores públicos,
denominados GS_ Gestor -RH, composto de arquivos
executáveis, durante os meses de janeiro a dezembro/2018.

650,00

18/12/2018 17120001 coquetel, na organização da festa de confraternização da
Câmara, conforme nota fiscal anexa.

5.470,00

18/12/2018 17120002 serv. prestados na confecção de 01 banco de praça de
concreto, para o jardim da Câmara, conforme nota fiscal de
serv. anexa.

276,00

18/12/2018 02040009 aquisição de diversos materiais de expediente p/ atender as
necessidades da Câmara, conforme Contrato Administrativo
nº015/2018.

738,40

18/12/2018 07030001 aquisição de gêneros alimentícios p/ atender as
necessidades da Câmara, conforme contrato administrativo
nº010/2018.

351,25

18/12/2018 14120017 aquisição de pães de queijo, p/ o café de Vereadores e
Servidores, durante o mês de dezembro/2018.

450,00

18/12/2018 22100007 aquisição de combustível, utilizado pela Câmara, conforme
1º Termo Aditivo ao processo Administrativo nº009/2018.

3.215,68

19/12/2018 31010001 serviços técnicos de manutenção ,preventiva e corretiva nos
equipametnos de infromática da ^Camra, conforme contrato
administrativonº008/2018.

600,00

19/12/2018 18120001 serv. prestados de decoração para festa de confraternização
da Câmara, conforme nota fiscal anexa.

371,00

19/12/2018 14110003 aquisição de materiais de limpeza, conforme nota fiscal
anexa.

12,00
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Data Empenho Descrição da despesa
Valor
(R$)

19/12/2018 02040006 aquisição de diversos materiais de limpeza para atender as
necessidades da Câmara, conforme contrato Administrativo
nº012/2018.

756,59

19/12/2018 26010010 instalação, nomitoramento emanutenção de sistem a de
alarme eletrônico no prédio da Câmara, conforme contrato
administrativo 007/2018.

300,00

20/12/2018 19120001 INSS patronal de prestadores de serv. avulsos, conforme
comprovante anexo.

55,20

20/12/2018 14120022 fornecimentode água e esgoto, ref. ao mês de
dezembro/2018.

75,08

26/12/2018 26120001 tarifa bancária, ref. a taxa de manutenção de conta,relativa a
dezembro/2018.

42,00

27/12/2018 21120001 serv. prestados com adesivos e revelação de fotos p/ a
galeria da câmara, conforme nota fiscal anexa.

152,75

PROJETO ATIVIDADE: REVISÃO E ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO
Descrição: Revisão e alteração da legislação municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal proporcionando
maior segurançaJurídica das decisões proferidas em plenário do Legislativo Municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2018 : 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Fixado
(R$)

Autorizado
(R$)

Empenhado
(R$)

Saldo a empenhar
(R$)

Liquidado no mês
(R$)

Pago no mês
(R$)

36.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

***************** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
*****************

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO
Descrição: Implementação e ampliação do sistema de controle interno e externo do legislativo municipal com o
intuito de fortalecerA participação social e a transparência da aplicação dos recursos públicos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2018 : 1,00
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VALORES DO PROJETO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Fixado
(R$)

Autorizado
(R$)

Empenhado
(R$)

Saldo a empenhar
(R$)

Liquidado no mês
(R$)

Pago no mês
(R$)

100.000,00 86.000,00 0,00 86.000,00 0,00 0,00

***************** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
*****************

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO PLENÁRIO LEGISLATIVO
Descrição: Implantação, modernização e informatização do plenário legislativo - plenário digital, proporcionando aos
vereadoresEstrutura e ferramentas de automação indispensáveis ao cumprimento de sua missão institucional.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2018 : 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Fixado
(R$)

Autorizado
(R$)

Empenhado
(R$)

Saldo a empenhar
(R$)

Liquidado no mês
(R$)

Pago no mês
(R$)

110.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 2.751,66

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO

Data Empenho Descrição da despesa
Valor
(R$)

04/12/2018 13080001 aquisição de diversos materiais permenentes para atender as
necessidades de Câmara Municipal e dos gabinetes dos
Vereadores, conforme Contrato Administrativo nº020/2018.

606,66

04/12/2018 13080001 aquisição de diversos materiais permenentes para atender as
necessidades de Câmara Municipal e dos gabinetes dos
Vereadores, conforme Contrato Administrativo nº020/2018.

2.145,00

PROJETO ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
Descrição: Capacitação dos servidores e vereadores visando melhor atendimento e entendimento dos trabalhos
legislativo, dotando Os servidores de novas técnicas para o bom atendimento ao publico.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2018 : 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018
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Fixado
(R$)

Autorizado
(R$)

Empenhado
(R$)

Saldo a empenhar
(R$)

Liquidado no mês
(R$)

Pago no mês
(R$)

Fixado
(R$)

Autorizado
(R$)

Empenhado
(R$)

Saldo a empenhar
(R$)

Liquidado no mês
(R$)

Pago no mês
(R$)

36.000,00 38.362,50 0,00 38.362,50 0,00 0,00

***************** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
*****************

PROJETO ATIVIDADE: DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES LEGISLATIVAS
Descrição: Divulgação e Publicidade dos atos e ações legislativas de interesse público propiciando transparência e
visibilidade Dos atos praticados no âmbito do legislativo municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2018 : 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Fixado
(R$)

Autorizado
(R$)

Empenhado
(R$)

Saldo a empenhar
(R$)

Liquidado no mês
(R$)

Pago no mês
(R$)

90.000,00 67.500,00 0,00 67.500,00 2.300,00 2.300,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO

Data Empenho Descrição da despesa
Valor
(R$)

18/12/2018 26040001 Empresa Especializada em divulgação dos atos da Câmara
Municipal, conforme Contrato Administrativo nº018/2018.

2.300,00


