
Valores em R$

Empenhado Liquidado Pago A Pagar Empenhado Pago

Pagamento do Pessoal e Encargos Sociais              9.315.272,94              9.308.362,08              8.588.962,90                726.310,04                775.170,17                749.714,55 

Pagamento de Juros e Encargos da Dívida                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Contribuições e Obrigações Tributárias                   30.024,40                   13.878,00                   13.878,00                  16.146,40                    1.000,00                               -   

Distribuição Legal ou Constitucional de 

Receitas
                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Cobertura de Despesas de Caráter 

Assistencial ou Cultural
                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Material de Consumo e de Distribuição 

Gratuita
                  91.715,24                   89.002,04                   59.102,04                  32.613,20                    1.648,13                  31.431,80 

Acumulado de Novembro/2018

BELOTUR
Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte

Despesas com custeio total da administração direta e indireta, conforme a fase de sua execução.

Despesas com Custeio

Discriminação
Novembro/2018

Gratuita
                  91.715,24                   89.002,04                   59.102,04                  32.613,20                    1.648,13                  31.431,80 

Serviços de Terceiros            11.000.793,30            10.418.193,63              9.587.463,58             1.413.329,72                367.918,94             1.072.942,98 

Serviços de Consultoria e locação de Mão de 

Obra
                  97.211,00                   82.212,44                   75.648,74                  21.562,26                    3.251,47                    6.563,70 

Auxílio Financeiro, Alimentação e Transporte                 984.079,00                 743.753,59                 735.155,31                248.923,69                               -                    59.820,24 

Aposentadorias e Pensões                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Benefícios Previdenciários e Sociais                 411.100,00                 329.237,81                 304.683,77                106.416,23                               -                    25.679,82 

Diárias e Despesas com Locomoção                   64.200,96                   64.200,96                   64.200,96                               -                    13.197,92                  13.197,92 

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, 

Desportivas e Outras.
                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Sentenças Judiciais, Indenizações e 

Restituições
                769.210,00                 686.091,39                 686.091,39                  83.118,61                    9.299,00                  90.366,76 

Despesa de Exercícios Anteriores                   31.280,69                   27.656,07                   27.656,07                    3.624,62                               -                                 -   

Garantias, Seguros e Arrendamento Mercantil                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   



Equalização de Preços, Taxas e Produtos para Revenda                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Contraprestação de Serviços PPP, Rateio de 

Consórcio Público
                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Total            22.794.887,53            21.762.588,01            20.142.842,76             2.652.044,77             1.171.485,63             2.049.717,77 

Glossário

Despesas decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas (Imposto de Renda, ICMS, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS, PIS/PASEP, etc.). 

Despesas oriundas da transferência a outras esferas do governo de receitas tributárias, de contribuições e demais receitas vinculadas. 

Também chamadas Subvenções Sociais, são despesas resultantes do pagamento a instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. 

Pagamento do Pessoal e Encargos Sociais

Pagamento de Juros e Encargos da Dívida

Contribuições e Obrigações Tributárias

Despesas de caráter remuneratório decorrentes do efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, das obrigações trabalhistas incidentes sobre a folha de 

pagamento de responsabilidade do empregador e outros benefícios assistenciais.

Despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos decorrentes dos empréstimos contratados, bem como da dívida pública mobiliária. 

Distribuição Legal ou Constitucional de Receitas

Cobertura de Despesas de Caráter Assistencial ou Cultural

Material de Consumo e de Distribuição Gratuita

Despesas com combustíveis e lubrificantes automotivos, material para reparo, proteção, segurança, socorro e sobrevivência, farmacológico e laboratorial, uniforme e fardamento, gêneros 

alimentícios, demais materiais de uso não duradouro,  distribuição de livros didáticos, medicamentos e alimentos, desde que feita gratuitamente e não destinada a premiações.  

Despesas com ajuda financeira ou decorrentes de custeio de alimentação e transporte, concedidas a pessoas comprovadamente carentes e estudantes. 

Benefícios Previdenciários e Sociais

Serviços de Consultoria e Locação de Mão-de-Obra

Auxílio Financeiro, Alimentação e Transporte

Aposentadorias e Pensões

Despesas decorrentes de serviços prestados ao órgão público por pessoa física, sem vínculo empregatício, como: estagiários, monitores, médicos e assistente social; ou pessoa jurídica, tais 

como: telecomunicações, água e esgoto, locação de veículos, assinatura de jornais, tarifas de energia, softwares, serviços de socorro e salvamento, creches e assistência escolar e atividades 

turísticas.

Diárias e Despesas de Locomoção

Despesas decorrentes de benefícios do sistema previdenciário, despesas com servidores oriundas de auxílio-funeral, auxílio-reclusão, auxílio-natalidade, auxílio-creche, auxílio-invalidez, 

assistência pré-escolar, salário-família, abono PIS/PASEP, aquisição de passagens, taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas 

e suas respectivas bagagens em decorrência de mudança de domicílio no interesse da administração. 

Serviços de Terceiros

alimentícios, demais materiais de uso não duradouro,  distribuição de livros didáticos, medicamentos e alimentos, desde que feita gratuitamente e não destinada a premiações.  

Despesas oriundas de contratos com pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de consultorias e auditorias;  despesas pagas a pessoa jurídica decorrentes de prestação de 

serviços de limpeza interna, higiene, vigilância ostensiva e outros, em cujo contrato conste a quantidade de pessoal a ser utilizado. 

Despesas com pagamentos de inativos civis, segurados, pensionistas civis, além de pensões concedidas por lei específica ou por sentenças judiciais. 



Despesas com aquisição de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, bem como pagamento de prêmios em dinheiro. 

Cobertura de despesas de exercícios encerrados, com o respectivo crédito orçamentário consignado e que não tenham sido pagas naquela ocasião, bem como restos a pagar com prescrição 

interrompida, e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. 

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Sentenças Judiciais, Indenizações e Restituições

Despesas de Exercícios Anteriores

Despesas resultantes de pagamento de precatórios, cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, cumprimento de decisões judiciais proferidas em mandados de segurança e 

medidas cautelares, indenizações trabalhistas, e restituições devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível a sua compensação. 

Cobertura de despesas de alimentação, pousada, locomoção urbana e passagens com servidor público que se deslocar de sua localidade em virtude de serviço, desde que em caráter eventual 

ou transitório.


