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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2018 a 31/12/2018 | Regional: ARAGUAINA
Combustível e lubrificante
Honorário profissional liber…
Ajuda de custo
Despesa jurídica(guia, taxa…
Energia elétrica, luz

23,9%

Diária para viagem
Lanche, refeição, copa e c…
Curso, evento e brinde
Serviço de terceiro (serviço…
Manutenção e mecânica d…
Telefone e internet

4,1%

Transporte, frete e carreto
Propaganda, publicidade, d…

12,1%

4,5%

Material de limpeza e utens…
Serviço gráfico (material im…
Aquisição de móvel, imóvel…
Material e suprimento (mat…
Agua e esgoto

7,9%

5,3%
6,4%

6,5%
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Plano Conta

Despesa/Plano de Conta - 01/01/2018 a 31/12/2018 | Regional: ARAGUAINA
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Valor
R$

59.617,21
30.237,80
19.803,33
16.165,75
15.880,92
13.197,82
11.811,19
11.088,10
10.102,91
6.953,00
6.919,79
5.662,00
4.379,00
4.129,22
3.730,85
3.715,64
3.512,68
3.019,53
3.000,00
2.977,00

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

2.690,00

Vale transporte

2.592,00

Manutenção em móvel e equipamento

2.128,90

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

1.684,39

Aluguel de imóvel

960,00

Outras despesas diversas

610,45

Serviço de mão de obra de construção e reforma

550,00

Despesa cartorial e correios

438,80

Repasse para outra entidade e sindicato

400,00

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

340,73

Remuneração pessoal (encargo, salário, adiantamento para funcionário)

310,00

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

215,24

Tarifa e despesa bancária

213,98

Hospedagem: site e sistema, desenvolvimento de programa

80,00

Material de construção e reforma

12,00
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