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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2018 a 31/12/2018 | Regional: CENTRAL
Remuneração pessoal (enc…
Combustível e lubrificante
INSS
Honorário profissional liber…
CUT - Central Única dos Tr…

22,3%

Liberação de diretor a disp…
Manutenção e mecânica d…
Diária para viagem
FGTS/GRF
Telefone e internet
Energia elétrica, luz

9,9%

Serviço de terceiro (serviço…
Vale transporte
Propaganda, publicidade, d…

9,7%

Aquisição de móvel, imóvel…
Pagamento de consórcio
Alimentação (quando não i…
Despesa com seguro não o…

6,7%

7,7%
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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2018 a 31/12/2018 | Regional: CENTRAL

Valor R$

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

629.820,95

Combustível e lubriﬁcante
INSS

280.374,03

CUT
INSS- Central Única dos Tr…

274.507,04

Manutençãoproﬁssional
e mecânica d…
Honorário
liberal (advogado, contador, técnico de informática e outros)

216.704,04

FGTS/GRF

CUT - Central Única dos Trabalhadores

187.998,69

Energia elétrica, luz

Liberação de diretor a disposição do SINTET

133.491,27

Manutenção e mecânica de veículo

110.590,61

Vale transporte

Aquisição de móvel, imóve…
Alimentação (quando não i…

Diária para viagem

93.808,30

FGTS/GRF
Devolução
de pagamento i…

72.023,84

Despesa
viagem e ho…
Telefonecom
e internet

68.264,18

Ajudaluz
de custo
Energia elétrica,

65.626,77

Despesa jurídica(guia, tax…

Serviço de terceiro (serviço de mão de obra ocasional: diária para limpeza, conservação
eIPVA/DPVAT
serviço) ) (incluir segur…

58.931,19

Material e suprimento (mat…

53.542,06

Vale transporte

Serviço gráfico (material i…

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

42.341,00

Aquisição de móvel, imóvel e equipamento

41.969,01

Pagamento
de consórcio
Transporte, frete e carreto

37.749,74

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

37.197,11

Despesas com
Despesa
comconstrução…
seguro não obrigatório de veículo

34.236,03

Convênio com
C… indevido (ﬁliado, empresa, outro órgão)
Devolução
deentidade,
pagamento

32.689,09

Material de construção e r…
Tarifa e despesa bancária

Aluguel de imóvel

Manutenção de Clube Social do SINTET (material de limpeza em geral, piscina,
Outras despesas
diversas
manutenção
de gramado)
0

200.000

400.000

32.532,57
600.000

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

32.208,42

Lanche, refeição, copa e cozinha

29.814,03

Ajuda de custo

24.840,10

Taxa, imposto e multa de trânsito

22.762,91

Despesa jurídica(guia, taxa para ação jurídica)

20.913,35

DIEESE - Dep. Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos

20.253,20

IPVA/DPVAT (incluir seguro obrigatório anual)

18.859,86

Manutenção em móvel e equipamento

18.063,20

Material e suprimento (material de expediente para escritório))

16.578,80

Despesa cartorial e correios

14.798,74

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

14.304,58

Agua e esgoto

13.015,30

Material de construção e reforma

12.185,15

Curso, evento e brinde

11.331,00

Tarifa e despesa bancária

10.635,87

Material de limpeza e utensílio
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Valor R$

Transporte, frete e carreto

6.197,39

Aluguel de veículo

5.480,00

IPTU

3.540,88

Hospedagem: site e sistema, desenvolvimento de programa

2.597,17

Despesas com construção e reforma

2.532,44

Despesa com locação de máquina e equipamento

2.433,65

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

2.258,76

Serviço de mão de obra de construção e reforma

1.967,00

Aluguel de imóvel

1.950,00

Repasse para outra entidade e sindicato

807,13

Outras despesas diversas

76,00
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