
Orçamento mensal  Saldo inicial:  (R$ -  )          

Aumento da economia total

(R$ 7.598,00)                  
 SALDO INICIAL    SALDO FINAL Economia do mês

(R$ -  )                 (R$ 7.598,00)      

Despesas Renda

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

Real (R$ 73.040,27)                  Real (R$ 80.638,27)        

Despesas Renda
 Planejado  Real  Diferença  Planejado  Real  Diferença 

Totais (R$ -  )                      (R$ 73.040,27)       (R$ (73.040,27)        Totais (R$ -  )           (R$ 80.638,27)            (R$ 80.638,27)            

Contribuição Sindical (R$ -  )       (R$ 58.108,24)       (R$ 58.108,24)       

Água - Clube (R$ -  )                 (R$ 99,99)             (R$ (99,99)             Venda de convites do Clube (R$ -  )       (R$ -  )                       (R$ -  )                       

Água - Sede (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    Outras Receitas (R$ -  )       (R$ 22.530,03)       (R$ 22.530,03)       

Aluguel de Automóvel (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    Comissão sobre Seguro de Vida (R$ -  )       (R$ -  )                       (R$ -  )                       

Aquisição de Equipamentos - Clube (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    Bar do Clube de Campo (R$ -  )       (R$ -  )                       (R$ -  )                       

Aquisição de Equipamentos - Sede (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    Atividades Esportivas (R$ -  )       (R$ -  )                       (R$ -  )                       

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

Aquisição de Móveis - Sede (R$ -  )                 (R$ 1.067,00)     (R$ (1.067,00)      Aluguéis (R$ -  )       (R$ -  )                       (R$ -  )                       

Assistência Contábil (R$ -  )                 (R$ 1.045,00)     (R$ (1.045,00)      



Assistência Jurídica (R$ -  )                 (R$ 5.541,98)     (R$ (5.541,98)      

Despesas com Assembleia (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Atividades Esportivas (R$ -  )                 (R$ 2.475,00)     (R$ (2.475,00)      

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

Auxílio Alimentação (R$ -  )                 (R$ 10.129,14)  (R$ (10.129,14)   

Auxílio Transporte (R$ -  )                 (R$ 924,00)         (R$ (924,00)          

Combustível (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Construção e Reforma - Clube (R$ -  )                 (R$ 2.158,13)     (R$ (2.158,13)      

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

Correios (R$ -  )                 (R$ 150,09)         (R$ (150,09)          

Despesas Bancárias (R$ -  )                 (R$ 308,61)         (R$ (308,61)          

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

Despesas Judiciais (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Devolução (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Devolução de cobrança indevida (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Diárias (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Energia Elétrica - Clube (R$ -  )                 (R$ 66,50)             (R$ (66,50)             

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

Estágio na Secretaria (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

FGTS (R$ -  )                 (R$ 1.829,93)     (R$ (1.829,93)      

Folha de Pagamento (R$ -  )                 (R$ 20.545,82)  (R$ (20.545,82)   

GPS/INSS (R$ -  )                 (R$ 12.209,59)  (R$ (12.209,59)   

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

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

Imposto de Renda (R$ -  )                 (R$ 246,29)         (R$ (246,29)          

Impostos e Taxas (R$ -  )                 (R$ 125,98)         (R$ (125,98)          

Internet - Clube (R$ -  )                 (R$ 82,16)             (R$ (82,16)             

Manutenção de Equipamentos - Clube (R$ -  )                 (R$ 234,00)         (R$ (234,00)          

Manutenção de Equipamentos - Sede (R$ -  )                 (R$ 90,00)             (R$ (90,00)             

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

Manutenção Predial - Clube (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

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



Material de Consumo - Clube (R$ -  )                 (R$ 92,80)             (R$ (92,80)             

Material de Consumo - Sede (R$ -  )                 (R$ 59,57)             (R$ (59,57)             

Material de Escritório (R$ -  )                 (R$ 189,00)         (R$ (189,00)          

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

Material de Limpeza (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Material de Piscina (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Mensalidade da FASUBRA (R$ -  )                 (R$ 2.898,20)     (R$ (2.898,20)      

Outras despesas (R$ -  )                 (R$ 5.860,82)     (R$ (5.860,82)      

Passagens (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

PIS (R$ -  )                 (R$ 228,74)         (R$ (228,74)          

Produtos para o Bar do Clube (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

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

Repasse Seguro de Vida (R$ -  )                 (R$ 2.751,11)     (R$ (2.751,11)      

Ressarcimento (R$ -  )                 (R$ 32,15)             (R$ (32,15)             

Serviço de Limpeza (R$ -  )                 (R$ 1.054,00)     (R$ (1.054,00)      

Serviços Gráficos (R$ -  )                 (R$ 210,00)         (R$ (210,00)          

Sistema de Contabilidade (R$ -  )                 (R$ -  )                  (R$ -  )                    

Telefone (R$ -  )                 (R$ 149,97)         (R$ (149,97)          

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


