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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2020 a 31/12/2020 | Regional: Todas
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Plano Conta

Valor R$

Remuneração pessoal (encargo, salário, adiantamento para funcionário)

675.318,70

Honorário proﬁssional liberal (advogado, contador, técnico de informática e outros)

420.977,71

Combustível e lubriﬁcante

411.930,21

CUT - Central Única dos Trabalhadores

220.940,01

INSS

197.527,11

Aquisição de móvel, imóvel e equipamento

187.961,48

Liberação de diretor a disposição do SINTET

160.123,64

Manutenção e mecânica de veículo

121.548,92

Taxa, imposto e multa de trânsito

117.086,07

Diária para viagem

108.745,12

Telefone e internet

107.900,64

Energia elétrica, luz

76.329,17

Pagamento de indenização em geral

62.426,21

Serviço de terceiro (serviço de mão de obra ocasional: diária para limpeza, conservação e serviço) )

61.564,70

FGTS/GRF

54.962,36

Vale transporte

53.862,90

Serviço de mão de obra de construção e reforma

50.353,23

Despesa com seguro não obrigatório de veículo

47.403,17

Ajuda de custo

41.982,33

Alimentação (quando não incluso em lanche, refeição, copa e cozinha)

39.589,08

Material de construção e reforma

38.735,27
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Plano Conta

Valor R$

Lanche, refeição, copa e cozinha

37.972,63

Material de limpeza e utensílio

33.731,60

Curso, evento e brinde

32.572,39

Serviço gráﬁco (material impresso, faixa, banner, camiseta)

31.840,35

Propaganda, publicidade, divulgação (mídia, rede social, blog, site, carro de som)

29.794,34

Convênio com entidade, CEE, IEL, SENAI, SENAC...

27.700,00

Despesa jurídica(guia, taxa para ação jurídica)

27.698,15

Agua e esgoto

27.549,00

Material e suprimento (material de expediente para escritório))

23.436,97

Tarifa e despesa bancária

22.507,20

Manutenção em móvel e equipamento

20.983,44

Aluguel de imóvel

19.018,00

IPVA/DPVAT (incluir seguro obrigatório anual)

17.196,74

Manutenção de Clube Social do SINTET (material de limpeza em geral, piscina, manutenção de gramado)

15.932,84

Devolução de pagamento indevido (ﬁliado, empresa, outro órgão)

13.080,32

Pessoal e Encargos

11.576,90

Despesa com viagem e hospedagem (quando não incluída em diária ou ajuda de custo)

10.551,86

Pagamento de consórcio

9.418,98

Despesa com locação de máquina e equipamento

4.365,45

Outras despesas diversas

4.243,90

Hospedagem: site e sistema, desenvolvimento de programa

3.886,22

Transporte, frete e carreto

3.459,88

Despesa cartorial e correios

3.371,41

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação

3.197,33

Despesa Tributaria

1.980,87

Administrativa

1.019,90

Repasse para outra entidade e sindicato

983,98

Despesas com construção e reforma

606,51

Aluguel de veículo

470,00

IPTU

30,49
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