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Orçamento mensal  Saldo inicial:  (R$ -  )          

Aumento da economia total

(R$ 13.998,16)               
 SALDO INICIAL    SALDO FINAL Economia do mês

(R$ -  )                 (R$ 13.998,16)   

Despesas Renda

Planejado (R$ -  )                                  Planejado (R$ -  )                        

Real (R$ 134.452,09)               Real (R$ 148.450,25)     

Despesas Renda
 Planejado  Real  Diferença  Planejado  Real  Diferença 

Totais (R$ -  )                      (R$ 134.452,09)    (R$ (134.452,09)     Totais (R$ -  )           (R$ 148.450,25)         (R$ 148.450,25)         

Contribuição Sindical (R$ -  )       (R$ 115.186,72)    (R$ 115.186,72)    

Água - Clube (R$ -  )                 (R$ 859,26)         (R$ (859,26)          Venda de convites do Clube (R$ -  )       (R$ 30,00)                 (R$ 30,00)                 

Água - Sede (R$ -  )                 (R$ 155,19)         (R$ (155,19)          Outras Receitas (R$ -  )       (R$ 26.338,59)       (R$ 26.338,59)       

Aquisição de Equipamentos - Clube (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    Comissão sobre Seguro de Vida (R$ -  )       (R$ 839,94)              (R$ 839,94)              

Aquisição de Equipamentos - Sede (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    Bar do Clube de Campo (R$ -  )       (R$ 4.170,00)          (R$ 4.170,00)          

Aquisição de Móveis - Clube (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    Atividades Esportivas (R$ -  )       (R$ 185,00)              (R$ 185,00)              

Aquisição de Móveis - Sede (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    Receita sobre Processos (R$ -  )       (R$ -  )                       (R$ -  )                       

Assistência Contábil (R$ -  )                 (R$ 998,00)         (R$ (998,00)          Aluguéis (R$ -  )       (R$ 1.700,00)          (R$ 1.700,00)          

Assistência Jurídica (R$ -  )                 (R$ 5.613,88)     (R$ (5.613,88)      



Orçamento mensal 01/2020.xlsx Resumo

207/01/2021 14:42:41

Atividades Esportivas (R$ -  )                 (R$ 1.691,25)     (R$ (1.691,25)      

Atividades Sindicais (R$ -  )                 (R$ 1.117,36)     (R$ (1.117,36)      

Auxílio Alimentação (R$ -  )                 (R$ 4.722,77)     (R$ (4.722,77)      

Auxílio Transporte (R$ -  )                 (R$ 1.121,40)     (R$ (1.121,40)      

Combustível (R$ -  )                 (R$ 100,60)         (R$ (100,60)          

Construção e Reforma - Clube (R$ -  )                 (R$ 232,20)         (R$ (232,20)          

Construção e Reforma - Sede (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Correios (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Despesas Bancárias (R$ -  )                 (R$ 416,41)         (R$ (416,41)          

Despesas da Gestão Anterior (R$ -  )                 (R$ 3.170,00)     (R$ (3.170,00)      

Despesas Judiciais (R$ -  )                 (R$ 242,79)         (R$ (242,79)          

Devolução de cobrança indevida (R$ -  )                 (R$ 52.269,68)  (R$ (52.269,68)   

Diárias (R$ -  )                 (R$ 1.800,00)     (R$ (1.800,00)      

Energia Elétrica - Clube (R$ -  )                 (R$ 3.051,68)     (R$ (3.051,68)      

Energia Elétrica - Sede (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Estágio na Secretaria (R$ -  )                 (R$ 770,13)         (R$ (770,13)          

FGTS (R$ -  )                 (R$ 2.873,88)     (R$ (2.873,88)      

Folha de Pagamento (R$ -  )                 (R$ 21.485,64)  (R$ (21.485,64)   

GPS/INSS (R$ -  )                 (R$ 7.821,41)     (R$ (7.821,41)      

Homenagem Póstuma (R$ -  )                 (R$ 100,00)         (R$ (100,00)          

Hospedagem (R$ -  )                 (R$ 1.532,08)     (R$ (1.532,08)      

Imposto de Renda (R$ -  )                 (R$ 546,83)         (R$ (546,83)          

Internet - Clube (R$ -  )                 (R$ 98,59)             (R$ (98,59)             

Manutenção de Equipamentos - Clube (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Manutenção de Equipamentos - Sede (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Manutenção do Veículo (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Manutenção Predial - Clube (R$ -  )                 (R$ 3.499,70)     (R$ (3.499,70)      

Manutenção Predial - Sede (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Material de Consumo - Clube (R$ -  )                 (R$ 255,20)         (R$ (255,20)          

Material de Consumo - Sede (R$ -  )                 (R$ 311,12)         (R$ (311,12)          

Material de Escritório (R$ -  )                 (R$ 579,87)         (R$ (579,87)          

Material de Informática (R$ -  )                 (R$ 110,00)         (R$ (110,00)          
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Material de Limpeza (R$ -  )                 (R$ 810,51)         (R$ (810,51)          

Material de Piscina (R$ -  )                 (R$ 1.308,25)     (R$ (1.308,25)      

Mensalidade da FASUBRA (R$ -  )                 (R$ 2.854,14)     (R$ (2.854,14)      

Outras despesas (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Passagens (R$ -  )                 (R$ 6.231,20)     (R$ (6.231,20)      

PIS (R$ -  )                 (R$ 473,99)         (R$ (473,99)          

Repasse Contribuição Sindical (R$ -  )                 (R$ 184,70)         (R$ (184,70)          

Repasse Seguro de Vida (R$ -  )                 (R$ 2.816,71)     (R$ (2.816,71)      

Ressarcimento (R$ -  )                 (R$ 68,46)             (R$ (68,46)             

Serviço de Limpeza (R$ -  )                 (R$ 873,00)         (R$ (873,00)          

Serviços Gráficos (R$ -  )                 (R$ 234,75)         (R$ (234,75)          

Sistema de Contabilidade (R$ -  )                 (R$ 260,00)         (R$ (260,00)          

Telefone (R$ -  )                 (R$ 346,94)         (R$ (346,94)          

Uber (R$ -  )                 (R$ 442,52)         (R$ (442,52)          


