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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2016 a 31/12/2016 | Regional: PARAISO DO
TOCANTINS
Combustível e lubrificante
Diária para viagem
Agua e esgoto
Telefone e internet

Liberação de diretor a
disposição do SINTET
Lanche, refeição, copa e c…
Energia elétrica, luz
Serviço de terceiro (serviço…
Propaganda, publicidade, d…
Transporte, frete e carreto
Curso, evento e brinde
Tarifa e despesa bancária
Manutenção e mecânica d…
Ajuda de custo
Aquisição de móvel, imóvel…

18,9%

4%

Material e suprimento
(material de expediente par…

4,6%
4,9%

11,2%

5,3%
9,4%

6,2%
6,4%
6,8%

9,1%

Material de limpeza e utens…
Material de construção e re…

www.sisintet.org.br/financeiro/grafico/

2/3

03/03/2020

Selecione grafico para modificar | Site de administração do Django

Plano Conta

Valor
R$

Despesa/Plano de Conta - 01/01/2016 a 31/12/2016 | Regional: PARAISO DO TOCANTINS

Combustível ee lubriﬁcante
lubrificante
Combustível

7.067,16

Diária para
viagem
Diária
para viagem

4.200,00

Agua e esgoto
Agua e esgoto

3.536,10

Telefone e internet

3.417,99

Material e suprimento (material de expediente para escritório))

2.534,29

Liberação de diretor a disposição do SINTET

2.400,00

Telefone e internet

Material e suprimento (mat…
Liberação de diretor a disp…

Lanche, refeição, copa e cozinha

2.316,33

Energia elétrica, luz

Lanche, refeição, copa e c…

1.975,43

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

1.820,00

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

1.720,00

Transporte, frete e carreto

1.715,00

Serviço de terceiro (serviç…
Propaganda, publicidade,…
Transporte, frete e carreto

Curso, evento e brinde

1.493,54

Curso, evento e brinde

Tarifa e despesa bancária

1.276,74

Tarifa e despesa
bancária de veículo
Manutenção
e mecânica

890,00

Manutenção
e mecânica d…
Ajuda
de custo

570,00

Aquisição de
móvel,
imóvel e equipamento
Ajuda
de custo

200,00

Material de limpeza e utensílio

187,16

Material de construção e reforma

120,10

Aquisição de móvel, imóve…
Material de limpeza e uten…
Material de construção e r
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