
Despesas
Valor ANUAL 

previsto 

Média 
MENSAL 

prevista por 
vereador****

Arnaldo 
Gontijo de 
Freitas

Evandro 
Donizetti da 
Cunha

José 
Aparecido 
Monteiro

José 
Geraldo da 
Cunha

Josino 
Bernardes de 
Castro Neto

Juarez 
Eufrásio de 
Carvalho

Luciano Luís 
Duque

Manoel 
Messias Silva

Mauro César 
Alves de 
Sousa

Rosimeire 
Ribeiro de 
Mendonça

TOTAL

Diárias de viagens   57.000,00     518,18                -          560,00                -              -          560,00              -                 -                  -          560,00               -        1.680,00 
Diárias de viagens (servidor a 
serviço do vereador)

              -          190,00               -             -                 -                -                -                 -          285,00               -           475,00 

Assessores Parlamentares     4.021,27     1.993,67    1.993,67           -       1.993,67   1.993,67    1.993,67    1.993,67     3.924,53    3.152,30    23.060,12 
Pedágios     6.000,00       54,55                -            61,60                -              -            44,00              -                 -                  -            70,40               -           176,00 
Hospedagens e outros serviços 
de terceiros (Viagens)

  13.000,00     118,18                -                  -                  -              -                  -                -                 -                  -                  -                 -                   -   

Passagens e Despesas com 
locomoção

    9.000,00       81,82                -                  -                  -              -              5,00              -                 -                  -                  -                 -               5,00 

Combustível*   60.992,00   5.082,67      1.338,77 
Ligações telefônicas**   54.000,00     125,00        284,72         101,40       533,67      57,37        272,90      152,53       126,45          61,03        329,01       178,03      2.097,11 
Correios***   12.000,00   1.000,00          13,20             4,80            3,60      20,20                -             3,60               -                  -           638,05          33,60 717,05        

      4.319,19        2.911,47       2.530,94       77,57       2.875,57     2.149,80      2.120,12       2.054,70        5.806,99       3.363,93       28.210,28 
    16.519,29      20.075,30     19.443,18     911,15     24.129,06   13.903,39    15.233,17     15.114,53      27.086,68     10.932,10     163.347,85 

 
Resolução 

               -           560,00                -              -          565,00              -                 -                  -           560,00               -   

Observações:

Ligações Telefônicas - Valor previsto (de acordo com Empenho Estimativo) dividido por 12 meses e o resultado foi dividido por 36, que é o número de ramais existentes na Câmara Municipal de Formiga, para o Corpo Legislativo e Administração Geral;

Correios - O valor previsto para despesas com Correios é para toda a Câmara Municipal, portanto a média foi do valor previsto (de acordo com Contrato) dividido por 12 meses. 

Hospedagens e outros serviços de terceiros (Viagens) e Passagens e despesas com locomoção - Valor previsto no orçamento dividido por 11 meses (uma vez que em janeiro é recesso dos Vereadores), e o resultado dividido entre os 10 vereadores;  

Combustível - O valor previsto para despesas com Combustível é para toda a Câmara Municipal, portanto a média foi do valor previsto (de acordo com Contrato) dividido por 12 meses. 

Diárias de viagens - Valor previsto no orçamento dividido por 11 meses (uma vez que em janeiro é recesso dos Vereadores e não há pagamento de diárias), e o resultado dividido entre os 10 vereadores; 

Diárias de viagens (servidor a serviço do vereador) e outras despesas - Valor de despesas com diárias, hospedagens e outras despesas dos servidores que acompanham os vereadores em viagens; 

Assessores Parlamentares - Valor de despesas com salários, encargos e vale alimentação dos assessores parlamentares de cada vereador; 

Pedágios - Neste caso, foi feito uma estimativa no valor de R$8.000,00 para atender o Corpo Legislativo e a Administração Geral. Para calcular um valor médio mensal somente para vereadores, foi feito um Empenho Estimativo no valor de R$6.000,00 
dividido por 11 meses, e o resultado dividido entre os 10 vereadores;

*** Com relação aos Correios, o valor total de despesas com Correios somou R$782,75 sendo gastos R$717,05 pelos vereadores, e o restante de despesas com o corpo administrativo da Câmara Municipal de Formiga.

**** Quanto à média mensal, foram utilizados os seguintes parâmetros para calculá-la: 

CUSTO VEREADOR 2013
Julho

1.338,77

As células destacadas com sombreamento representam valores que estão acima da média prevista.

* O valor previsto para Combustível é para atendimento do Corpo Legislativo e Administração Geral da Câmara Municipal de Formiga.   

** Com relação às Ligações Telefônicas, o valor total das contas telefônicas da Câmara Municipal de Formiga somaram R$2.485,69, referentes às contas da Telemar Norte Leste e da TNL PCS (Oi).

Acumulado dos meses Janeiro a Julho
Soma (exceto Combustível)


