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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2017 a 31/12/2017 | Regional: ARAGUAINA
Combustível e lubrificante
Honorário profissional liber…
Diária para viagem
Alimentação (quando não i…

16,3%

Serviço de terceiro (serviço…
Ajuda de custo
Propaganda, publicidade, d…
Despesa jurídica(guia, taxa…
Energia elétrica, luz

14,4%

Manutenção e mecânica d…
Aluguel de veículo

3,3%

Vale transporte
Curso, evento e brinde
Lanche, refeição, copa e c…
Material e suprimento (mat…
Telefone e internet
Agua e esgoto
Despesa com viagem e ho…

5,3%

13,8%
7,5%
9,9%

1/2

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

2/4

03/03/2020

Selecione grafico para modificar | Site de administração do Django

Plano Conta

Despesa/Plano de Conta - 01/01/2017 a 31/12/2017 | Regional: ARAGUAINA
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Remuneração pessoal (encargo, salário, adiantamento para funcionário)

60.000

Valor
R$

70.652,90
62.500,00
59.981,24
43.182,84
32.622,21
23.200,65
18.238,75
14.414,98
13.801,17
13.553,00
12.378,93
10.366,00
8.783,54
8.365,20
7.994,61
6.068,28
4.782,52
4.196,90
2.637,61
2.430,00
2.280,83

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

1.780,00

Transporte, frete e carreto

1.771,50

Manutenção em móvel e equipamento

1.595,72

Despesa com seguro não obrigatório de veículo

1.032,00

Serviço de mão de obra de construção e reforma

1.000,00

Taxa, imposto e multa de trânsito

707,50

Material de limpeza e utensílio

664,13

Aquisição de móvel, imóvel e equipamento

653,48

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

600,00

Tarifa e despesa bancária

538,09

Despesa com locação de máquina e equipamento

500,00

Material de construção e reforma

412,00

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

354,02
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