03/03/2020

Selecione grafico para modificar | Site de administração do Django

Despesa/Plano de Conta - 01/01/2016 a 31/12/2016 | Regional: ARAGUAINA
Honorário profissional liber…
Combustível e lubrificante
Devolução de pagamento i…

12,3%

Ajuda de custo
Lanche, refeição, copa e c…
Serviço de mão de obra de…
Serviço de terceiro (serviço…

11,6%

Diária para viagem
Propaganda, publicidade, d…
Transporte, frete e carreto
Aluguel de veículo
Energia elétrica, luz

3,5%
4%

11%

Alimentação (quando não i…
Material e suprimento (mat…
Manutenção e mecânica d…
Vale transporte
Agua e esgoto
Telefone e internet

7,9%
5,1%
5,3%

6,9%
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Plano Conta
Honorário profissional liber…

Valor
R$

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

43.900,00

Combustível
e lubriﬁcante
Devolução
de pagamento
i…

41.451,69

Combustível e lubrificante
Ajuda de custo

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

39.178,14

Ajuda de
custo
Serviço
de mão
de obra de…

28.225,47

Serviço de
terceiro (serviç…
Lanche,
refeição,
copa e cozinha

24.724,30

Lanche, refeição, copa e c…

Diária para viagem

Serviço de mão de obra de construção e reforma

19.000,00

Serviço
de terceiro
(serviço de mão de obra ocasional: diária para limpeza, conservação
Transporte,
frete e carreto
e serviço)Aluguel
)
de veículo

18.316,52

Propaganda, publicidade,…

Energia elétrica, luz

Diária para viagem

18.040,13

Propaganda,
publicidade,
Material
e suprimento
(mat… divulgação (mídia, rede social, blog, site, carro de som)

14.702,04

Manutenção efrete
mecânica
d…
Transporte,
e carreto

14.283,25

Alimentação (quando não i…

Vale transporte

Aluguel de veículo

12.477,50

Telefone eluz
internet
Energia elétrica,

12.229,18

Agua e esgoto

Aquisição de móvel, imóve…

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

10.610,44

Curso, evento e brinde

Material e de
suprimento
(material de expediente para escritório))
Manutenção
Clube Soci…

9.526,44

Material de construção
e r… de veículo
Manutenção
e mecânica

9.374,96

Serviço gráfico (material i…

Vale
transporte
Manutenção em móvel e e…

8.255,25

Despesa
com viagem e ho…
Agua e esgoto

5.654,45

Despesa com locação de…

Telefone e internet

4.995,94

Aquisição
de móvel,
imóvel e equipamento
Material de limpeza
e uten…

4.707,00

Tarifa e despesa bancária

Taxa, imposto e multa de tr…

Curso, evento e brinde

0

4.377,47
12.500

25.000

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

37.500

3.600,00

Material de construção e reforma

3.437,05

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

2.050,00

Manutenção em móvel e equipamento

1.394,00

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

1.112,14

Despesa com locação de máquina e equipamento

720,00

Tarifa e despesa bancária

491,99

Material de limpeza e utensílio

210,00

Taxa, imposto e multa de trânsito

121,67

50.000
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