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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2020 a 31/12/2020 | Regional: ARAGUAINA
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Plano Conta

Valor R$

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

50.448,77

Combustível e lubriﬁcante

47.003,51

Manutenção e mecânica de veículo

15.371,02

Lanche, refeição, copa e cozinha

10.217,74

Energia elétrica, luz

9.722,57

Telefone e internet

9.588,32

Ajuda de custo

8.048,73

Diária para viagem

8.021,00

Aquisição de móvel, imóvel e equipamento

6.466,00

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

4.881,22

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

4.499,56

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

4.450,00

Curso, evento e brinde

4.264,98

Material de limpeza e utensílio

3.940,29

Material e suprimento (material de expediente para escritório))

2.949,57

Agua e esgoto

2.761,43

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

2.400,00

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

2.230,47

Manutenção em móvel e equipamento

1.713,00

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

900,00

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

773,00
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Valor R$

Outras despesas diversas

731,00

Aluguel de veículo

470,00

Material de construção e reforma

291,00

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

258,78

Serviço de mão de obra de construção e reforma

230,00

Taxa, imposto e multa de trânsito

172,84

Tarifa e despesa bancária

145,10

Aluguel de imóvel

100,00

Remuneração pessoal (encargo, salário, adiantamento para funcionário)

50,00
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