
Orçamento mensal  Saldo inicial:  (R$ -  )          

Aumento da economia total

(R$ 1.787,03)                  
 SALDO INICIAL    SALDO FINAL Economia do mês

(R$ -  )                 (R$ 1.787,03)      

Despesas Renda

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

Real (R$ 77.784,43)                  Real (R$ 79.571,46)        

Despesas Renda
 Planejado  Real  Diferença  Planejado  Real  Diferença 

Totais (R$ -  )                      (R$ 77.784,43)       (R$ (75.115,43)        Totais (R$ -  )           (R$ 79.571,46)            (R$ 79.571,46)            

Contribuição Sindical (R$ -  )       (R$ 44.437,63)       (R$ 44.437,63)       

Água - Clube (R$ -  )                 (R$ 973,94)         (R$ (973,94)          Venda de convites do Clube (R$ -  )       (R$ -  )                       (R$ -  )                       

Água - Sede (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    Outras Receitas (R$ -  )       (R$ 33.565,89)       (R$ 33.565,89)       

Aquisição de Equipamentos - Clube (R$ -  )                 (R$ 2.669,00)     (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$ 638,00)              (R$ 638,00)              

Aquisição de Móveis - Clube (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    Atividades Esportivas (R$ -  )       (R$ 90,00)                 (R$ 90,00)                 

Aquisição de Móveis - Sede (R$ -  )                 (R$ 220,00)         (R$ (220,00)          Receita sobre Processos (R$ -  )       (R$ -  )                       (R$ -  )                       

Assistência Contábil (R$ -  )                 (R$ 1.039,00)     (R$ (1.039,00)      Aluguéis (R$ -  )       (R$ -  )                       (R$ -  )                       

Assistência Jurídica (R$ -  )                 (R$ 5.054,88)     (R$ (5.054,88)      



Atividades Esportivas (R$ -  )                 (R$ 790,00)         (R$ (790,00)          

Atividades Sindicais (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

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

Auxílio Transporte (R$ -  )                 (R$ 1.108,80)     (R$ (1.108,80)      

Combustível (R$ -  )                 (R$ 489,07)         (R$ (489,07)          

Construção e Reforma - Clube (R$ -  )                 (R$ 8.000,00)     (R$ (8.000,00)      

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

Correios (R$ -  )                 (R$ 510,00)         (R$ (510,00)          

Despesas Bancárias (R$ -  )                 (R$ 358,06)         (R$ (358,06)          

Despesas da Gestão Anterior (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Despesas Judiciais (R$ -  )                 (R$ 477,37)         (R$ (477,37)          

Devolução de cobrança indevida (R$ -  )                 (R$ 62,70)             (R$ (62,70)             

Diárias (R$ -  )                 (R$ 1.200,00)     (R$ (1.200,00)      

Energia Elétrica - Clube (R$ -  )                 (R$ 3.248,95)     (R$ (3.248,95)      

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

Estágio na Secretaria (R$ -  )                 (R$ 770,73)         (R$ (770,73)          

FGTS (R$ -  )                 (R$ 1.887,97)     (R$ (1.887,97)      

Folha de Pagamento (R$ -  )                 (R$ 19.888,13)  (R$ (19.888,13)   

GPS/INSS (R$ -  )                 (R$ 7.583,85)     (R$ (7.583,85)      

Homenagem Póstuma (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Hospedagem (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Imposto de Renda (R$ -  )                 (R$ 310,52)         (R$ (310,52)          

Impostos e Taxas (R$ -  )                 (R$ 335,92)         (R$ (335,92)          

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$ -  )                  (R$ -  )                    

Manutenção Predial - Sede (R$ -  )                 (R$ 144,00)         (R$ (144,00)          

Material de Consumo - Clube (R$ -  )                 (R$ 445,50)         (R$ (445,50)          

Material de Consumo - Sede (R$ -  )                 (R$ 1.453,33)     (R$ (1.453,33)      

Material de Escritório (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    



Material de Informática (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Material de Limpeza (R$ -  )                 (R$ 555,57)         (R$ (555,57)          

Material de Piscina (R$ -  )                 (R$ 2.398,35)     (R$ (2.398,35)      

Mensalidade da FASUBRA (R$ -  )                 (R$ 2.212,00)     (R$ (2.212,00)      

Produtos para o Bar do Clube (R$ -  )                 (R$ 1.668,68)     (R$ (1.668,68)      

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

Passagens (R$ -  )                 (R$ 1.655,88)     (R$ (1.655,88)      

PIS (R$ -  )                 (R$ 236,00)         (R$ (236,00)          

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

Repasse Seguro de Vida (R$ -  )                 (R$ 2.118,58)     (R$ (2.118,58)      

Ressarcimento (R$ -  )                 (R$ 1.625,67)     (R$ (1.625,67)      

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

Serviços Gráficos (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

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

Telefone (R$ -  )                 (R$ 152,92)         (R$ (152,92)          

Uber (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    


