
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     28.800,00              261,82             -                -                 -        120,00      240,00             -                 -                -                    -           240,00     600,00 

Diárias de viagens (servidor a 

serviço do vereador)
       80,00      360,00         80,00              -        240,00      160,00               -          80,00                  -           160,00   1.160,00 

Pedágios       4.200,00               38,18       51,80       88,80         14,80        14,80       44,40        37,00               -          14,80                  -             14,80     281,20 

Hospedagens e outros serviços 

de terceiros (Viagens)
      3.000,00               27,27             -                -                 -                -                -               -                 -                -                    -                  -               -   

Passagens e Despesas com 

locomoção
      5.000,00               45,45             -                -                 -                -                -               -                 -                -                    -                  -               -   

Combustível*     35.292,00           2.941,00   2.246,97 

Ligações telefônicas**     45.600,00              108,57        71,77     130,51         31,77        70,27        46,62        44,02       152,25        21,02              4,11           97,45     669,79 

Correios***     12.000,00           1.000,00        41,30   1.454,99         93,45        19,95        40,95             -          315,25              -                    -             61,95 2.027,84 

Soma (exceto Combustível e 

diárias de servidor)
    164,87   1.674,30      140,02      225,02     371,97       81,02       467,50       35,82             4,11        414,20   3.578,83 

 Resolução             -                -                 -        120,00      240,00             -                 -                -                    -           240,00 

CUSTO VEREADOR 2010

Dezembro

2.246,97

Observações:

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. 

Ligações Telefônicas - Valor previsto (de acordo com Empenho Estimativo) dividido por 12 meses e o resultado foi dividido por 35, que é o número de ramais existentes na Câmara Municipal de Formiga, para o Corpo Legislativo e Administração Geral;

*** Com relação aos Correios, o valor total de despesas com Correios somaram R$2.041,69 sendo gastos R$2.027,87 pelos vereadores e o restante, R$13,85, pela parte administrativa da Câmara. 

**** 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; 

Pedágios - Neste caso, foi feito um Empenho Estimativo no valor de R$3.000,00 para atender o Corpo Legislativo e a Administração Geral. Para calcular um valor médio mensal somente para vereadores, foi utilizado o valor de R$2.000,00 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; 

* 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$3.320,70, referentes às contas da Telemar Norte Leste e da TNL PCS (Oi).

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


