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Despesas
Valor ANUAL 

previsto 

Média MENSAL 

prevista por 

vereador****

Cid Corrêa 

Mesquita

Edmar 

Ferreira

Eugênio 

Vilela Júnior

Gonçalo 

José de 

Faria

José Geraldo 

da Cunha

José Gilmar 

Furtado

Mauro César 

Alves Souza

Moacir 

Ribeiro da 

Silva

Reginaldo 

Henrique dos 

Santos

Rosimeire 

Ribeiro de 

Mendonça

TOTAL

Diárias de viagens     43.200,00              392,73             -                -                 -                -                 -                -                 -         300,00                   -                     -           300,00 

Diárias de viagens (servidor a 

serviço do vereador)
                 -                       -               -               -                -               -                 -               -                 -        160,00                  -                    -           160,00 

Pedágios       6.000,00                54,55        45,40              -                 -                -             7,40        29,60          14,80         29,60                   -                     -           126,80 

Hospedagens e outros serviços 

de terceiros (Viagens)
      5.000,00                45,45             -                -                 -                -                 -                -                 -                 -                     -                     -                   -   

Passagens e Despesas com 

locomoção
      7.000,00                63,64             -                -                 -                -                 -                -                 -                 -                     -                     -                   -   

Combustível*     47.895,60           3.991,30      1.332,56 

Ligações telefônicas**     45.600,00              105,56     107,62        19,28         15,21        46,23          35,30      143,32          36,38         37,97               3,07             27,65         472,03 

Correios***     12.000,00           1.000,00          3,15        16,14         31,50        68,80        236,25          1,05        322,90               -                 2,10           107,25 789,14        

Soma (exceto Combustível e 

diárias de servidor)
    156,17       35,42        46,71      115,03       278,95      173,97       374,08      367,57               5,17           134,90      1.687,97 

Observações:

CUSTO VEREADOR 2011

Janeiro

1.332,56
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Observações:

** Com relação às Ligações Telefônicas, o valor total das contas telefônicas da Câmara Municipal de Formiga foi de R$2.867,28

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

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

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. 

Pedágios - Neste caso, foi feito um Empenho Estimativo 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 utilizado o 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$851,59 sendo R$789,14 de gastos dos vereadores, e o restante, R$62,45, de despesas com o corpo administrativo da Câmara Municipal de Formiga.

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

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; 

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. 
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