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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2016 a 31/12/2016 | Regional: PALMAS
Combustível e lubrificante
Lanche, refeição, copa e
cozinha
Serviço gráfico (material
impresso, faixa, banner, ca…

5,8%

Serviço de terceiro (serviço
de mão de obra ocasional:…
Propaganda, publicidade, d…

28,7%
5,8%

Ajuda de custo
Curso, evento e brinde
Manutenção e mecânica d…

8,7%

Diária para viagem
Material e suprimento (mat…
Telefone e internet
Aluguel de imóvel
Aluguel de veículo
Tarifa e despesa bancária

14,5%
27,5%

Manutenção em móvel e e…
Devolução de pagamento i…
Outro
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Plano Conta

Despesa/Plano de Conta - 01/01/2016 a 31/12/2016 | Regional: PALMAS

Valor
R$

Combustível ee lubriﬁcante
lubrificante
Combustível

51.394,35

Lanche,
refeição,
copa
e cozinha
Lanche, refeição,
copa
e c…

49.244,75

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

25.928,00

Serviço de terceiro (serviço de mão de obra ocasional: diária para limpeza, conservação
de terceiro
(serviç…
eServiço
serviço)
)

15.665,90

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

10.430,00

Ajuda de custo
Ajuda de custo

10.353,00

Serviço gráfico (material i…

Curso, evento e brinde

3.228,15

Manutenção e mecânica de veículo

2.891,50

Curso, evento e brinde

Manutenção e mecânica d…

Diária para viagem

2.360,00

para viagem
Material Diária
e suprimento
(material de expediente para escritório))

1.989,32

Telefone
e internet(mat…
Material
e suprimento

1.845,00

Aluguel de imóvel

1.280,00

Aluguel de veículo

1.100,00

Telefone e internet
Aluguel de imóvel

Tarifa e despesa bancária

608,69

Aluguel de veículo

Manutenção em móvel e equipamento

400,00

Tarifa e despesa
bancária indevido (ﬁliado, empresa, outro órgão)
Devolução
de pagamento

300,00

Vale
transporte
Manutenção
em móvel e e…

80,00

Devolução de pagamento i…
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