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Despesas
Valor ANUAL 

previsto 

Média 
MENSAL 

prevista por 
vereador****

Arnaldo 
Gontijo de 

Freitas

Evandro 
Donizetti da 

Cunha - Piruca 

José Aparecido 
Monteiro - 

Zezinho Gaiola

José Geraldo 
da Cunha - 

Cabo Cunha

Josino 
Bernardes de 
Castro Neto

TOTAL 
PARCIAL

Diárias de viagens     57.000,00       518,18                -           700,00                 -                  -         560,00     1.260,00 
Diárias de viagens (servidor a 
serviço do vereador)               -           570,00                 -                 -                -          570,00 

Assessores Parlamentares    1.993,67      1.993,67      1.993,67               -      1.993,67     7.974,68 
Pedágios       6.000,00         54,55                -           105,60                 -                  -           52,80        158,40 
Hospedagens e outros 
serviços de terceiros (Viagens)

    13.000,00       118,18                -                   -                   -                  -         660,00        660,00 

Passagens e Despesas com 
locomoção

      9.000,00         81,82                -                   -                   -                  -         190,05        190,05 

Combustível*     60.992,00    5.082,67     2.230,78 
Ligações telefônicas**     54.000,00       125,00       237,20           58,19         277,26          26,99       222,37        822,01 
Correios***     12.000,00    1.000,00          11,40             4,80             3,60            3,60           1,20 24,60        

     2.242,27       3.432,26       2.274,53           30,59     3.680,09      11.659,74 
   22.817,09     29.920,57     26.501,89      1.224,82   35.777,50    116.241,87 

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. 

*** Com relação aos Correios, o valor total de despesas com Correios somou R$799,98, sendo R683,92 de gastos dos 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: 

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;

CUSTO VEREADOR 2013
Outubro 

2.230,78

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 foi de R$2.732,66

Acumulado dos meses Janeiro a Outubro
Soma (exceto Combustível)
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Despesas
Valor ANUAL 

previsto 

Média 
MENSAL 

prevista por 
vereador****

Juarez 
Eufrásio de 

Carvalho

Luciano Luís 
Duque - 

Luciano do 
Trailler

Manoel 
Messias Silva - 
Pastor Manoel

Mauro César 
Alves de 
Sousa

Rosimeire 
Ribeiro de 

Mendonça - 
Meirinha

TOTAL 
PARCIAL

TOTAL GERAL

Diárias de viagens     57.000,00       518,18       140,00               -                  -         560,00               -           700,00      1.960,00 
Diárias de viagens 
(servidor a serviço do 
vereador)

        47,50              -                 -         332,50              -           380,00         950,00 

Assessores    1.993,67    1.993,67    1.993,67    1.993,67    1.993,67      9.968,35    17.943,03 
Pedágios       6.000,00         54,55           8,80               -                  -           61,60               -             70,40         228,80 
Hospedagens e outros 
serviços de terceiros 
(Viagens)

    13.000,00       118,18               -                 -                  -                 -         660,00         660,00      1.320,00 

Passagens e Despesas 
com locomoção       9.000,00         81,82               -                 -                  -                 -         190,05         190,05         380,10 
Combustível*     60.992,00    5.082,67      2.230,78      2.230,78 
Ligações telefônicas**     54.000,00       125,00       227,59       231,82          63,21       340,10         63,78         926,50      1.748,51 
Correios***     12.000,00    1.000,00         23,10           1,20            1,65       534,97         98,40 659,32               683,92 

      2.440,66       2.226,69       2.058,53       3.822,84       3.005,90       13.554,62       25.214,36 
    21.835,93     22.272,29     21.294,44     37.309,27     16.313,40     119.025,33     235.267,20 

 Resolução                   140,00                          -                              -                     560,00                   850,05 
Observações:

CUSTO VEREADOR 2013
Outubro 

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;

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. 

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. 

* 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 foi de R$2.732,66

*** Com relação aos Correios, o valor total de despesas com Correios somou R$799,98, sendo R683,92 de gastos dos 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: 

2.230,78

Soma (exceto Combustível)
Acumulado dos meses Janeiro a Outubro

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


