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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2017 a 31/12/2017 | Regional: Todas
Remuneração pessoal (enc…
Combustível e lubrificante
Manutenção e mecânica d…

12,4%

Serviço de terceiro (serviço…
Honorário profissional liber…
Diária para viagem
Alimentação (quando não i…

10,6%

Propaganda, publicidade, d…
CUT - Central Única dos Tr…
Taxa, imposto e multa de tr…
Curso, evento e brinde

7,8%

Telefone e internet
Ajuda de custo
Despesa com viagem e ho…
Material e suprimento (mat…
Lanche, refeição, copa e c…
Serviço gráfico (material im…
Energia elétrica, luz

7,5%
4%

5,9%
5,5%

5,8%
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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2017 a 31/12/2017 | Regional: Todas

Valor R$

Remuneração
pessoal
(encargo, salário, adiantamento para funcionário)
Remuneração pessoal
(en…

729.357,85

Combustível
e lubriﬁcante
Manutenção e mecânica
d…

623.051,57

Honorário
profissional
liber… de veículo
Manutenção
e mecânica

458.549,75

Alimentação (quando não i…

Serviço de terceiro (serviço de mão de obra ocasional: diária para limpeza, conservação 438.720,16
e serviço) )

CUT - Central Única dos Tr…
Curso, evento e brinde

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

345.001,58

Diária para
viagem(mat…
Material
e suprimento

344.173,93

Serviço gráfico(quando
(material i…
Alimentação
não incluso em lanche, refeição, copa e cozinha)

322.281,09

Aquisição de móvel, imóve…

261.903,26

Ajuda de custo

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

Liberação de diretor a disp…

CUT - Central Única dos Trabalhadores

233.607,58

Taxa,
impostodee consórcio
multa de trânsito
Pagamento

225.177,86

Curso, evento eFGTS/GRF
brinde

164.588,63

Despesas com construção…
Telefone
e internet

133.172,82

Aluguel de veículo

Agua e esgoto

Ajuda de custo

124.223,34

Serviço de mão de obra de…

Despesa
comIntersindic…
viagem e hospedagem (quando não incluída em diária ou ajuda de custo) 119.628,03
DIEESE - Dep.
Material deelimpeza
e uten…
Material
suprimento
(material de expediente para escritório))

102.124,09

Despesa refeição,
cartorial e correios
Lanche,
copa e cozinha

98.394,00

CNTE - Confederação Nac…

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

93.873,12

Energia
elétrica, luz
Despesa com locação de…

86.656,47

Aquisição
de móvel,
imóvel e equipamento
Despesas
Financeiras

82.500,39

IPTU
Despesa jurídica(guia,
taxa para ação jurídica)

67.687,68

Outras despesas diversas

Desenvolvimento de progr…

Liberação de diretor a disposição do SINTET
0

200.000

400.000

600.000

67.168,78

Vale transporte

66.311,50

Aluguel de veículo

58.765,40

Transporte, frete e carreto

58.624,43

Pagamento de consórcio

58.516,08

Despesa com seguro não obrigatório de veículo

46.200,85

FGTS/GRF

46.111,72

Material de construção e reforma

44.261,87

Despesas com construção e reforma

40.817,73

Aluguel de imóvel

40.811,40

Agua e esgoto

37.176,91

INSS

33.958,21

Serviço de mão de obra de construção e reforma

28.848,39

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

26.913,74

DIEESE - Dep. Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos

24.826,74

Manutenção em móvel e equipamento

20.894,15
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Valor R$

Material de limpeza e utensílio

20.732,69

Tarifa e despesa bancária

20.253,97

Despesa cartorial e correios

18.420,35

IPVA/DPVAT (incluir seguro obrigatório anual)

16.874,64

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação

15.827,00

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

15.220,87

Outras despesas diversas

5.367,83

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

5.190,15

Despesa com locação de máquina e equipamento

4.116,25

Hospedagem: site e sistema, desenvolvimento de programa

3.724,96

Despesas Financeiras

2.852,66

Repasse para outra entidade e sindicato

1.664,47

IPTU

493,05

PIS s/ FOLHA

452,90

Desenvolvimento de programa e software

179,00
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