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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2016 a 31/12/2016 | Regional: PORTO
NACIONAL
Serviço de terceiro (serviço…
Curso, evento e brinde
Combustível e lubrificante
Ajuda de custo

19,6%

Propaganda, publicidade, d…
Transporte, frete e carreto
Lanche, refeição, copa e c…
Agua e esgoto
Alimentação (quando não i…
Energia elétrica, luz

4,3%
13,3%

Telefone e internet
Serviço gráfico (material im…

5,4%

Despesa com locação de…
Aquisição de móvel, imóvel…

6,4%

Material de construção e re…
Material e suprimento (mat…
Material de limpeza e utens…
Despesa com viagem e ho…

12,8%

6,9%
9,8%
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Plano Conta

Valor
R$

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

Serviço de terceiro (serviç…

Serviço de terceiro (serviço de mão de obra ocasional: diária para limpeza, conservação
Curso,)evento e brinde
e serviço)
Combustível e lubrificante

18.654,00

Curso, evento e brinde

12.673,96

Combustível e lubriﬁcante

12.189,43

Ajuda de custo

Propaganda, publicidade,…

Ajuda
de custo
Transporte,
frete e carreto

9.284,06

Lanche, refeição,
copa e c… divulgação (mídia, rede social, blog, site, carro de som)
Propaganda,
publicidade,

6.600,00

Agua e esgoto

Transporte, frete e carreto

6.050,00

Alimentação (quando não i…

Lanche, refeição, copa e cozinha

5.135,98

Agua e esgoto
Telefone e internet

4.102,61

Alimentação
não incluso em lanche, refeição, copa e cozinha)
Serviço gráfico(quando
(material i…

3.301,71

Despesaelétrica,
com locação
Energia
luz de…

3.139,63

Energia elétrica, luz

Aquisição de móvel, imóve…

Telefone e internet

2.877,47

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

2.473,60

Despesa
locação
de máquina e equipamento
Material decom
limpeza
e uten…

1.700,00

Despesa
comde
viagem
e ho…
Aquisição
móvel,
imóvel e equipamento

1.300,00

Tarifa e despesa bancária
Material
de construção e reforma

1.000,00

Material de construção e r…

Material e suprimento (mat…

Manutenção de Clube Soci…

Material e suprimento (material de expediente para escritório))

980,03

Material de
limpeza e utensílio
Aluguel de imóvel

788,59

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

500,00

Diária parabancária
viagem
Tarifa e despesa

462,51

Manutenção e mecânica d…

Despesa cartorial e correios

Manutenção de Clube Social do SINTET (material de limpeza em geral, piscina,
0
5.000
10.000
manutenção de gramado)

450,00
15.000

20.000

Manutenção e mecânica de veículo

439,15

Aluguel de imóvel

415,00

Despesas com construção e reforma

400,00

Diária para viagem

200,00

Despesa cartorial e correios

33,99
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