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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2018 a 31/12/2018 | Regional: DIANOPOLIS
Combustível e lubrificante
Aluguel de imóvel
Lanche, refeição, copa e c…
Diária para viagem
Telefone e internet
Ajuda de custo

29,8%

Manutenção e mecânica d…
Serviço de terceiro (serviço…
Tarifa e despesa bancária
Propaganda, publicidade, d…
Material e suprimento (mat…

3,8%
4,9%

Agua e esgoto
Energia elétrica, luz
Material de limpeza e utens…

9,2%

Aluguel de veículo
Despesa com viagem e ho…
Serviço de mão de obra de…

9,3%

23,2%

Serviço gráfico (material im…
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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2018 a 31/12/2018 | Regional: DIANOPOLIS

Plano Conta
Combustível e lubrificante

Combustível e lubriﬁcante

Valor
R$

12.333,88

Aluguel de imóvel

Aluguel de imóvel

9.600,00

Lanche, refeição, copa e c…

Lanche, refeição, copa e cozinha

3.855,39

Diária para viagem

3.800,00

Telefone e internet
Ajuda de custo

2.040,13

Ajuda
de custo
Manutenção
e mecânica d…

1.585,00

Serviço de terceiro
(serviç… de veículo
Manutenção
e mecânica

1.434,50

Tarifa ede
despesa
bancária
Serviço
terceiro
(serviço de mão de obra ocasional: diária para limpeza, conservação
ePropaganda,
serviço) ) publicidade,…

1.400,00

Material
suprimentobancária
(mat…
Tarifa eedespesa

1.012,20

Diária para viagem

Telefone e internet

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

910,00

Energia elétrica, luz

Material e suprimento (material de expediente para escritório))

702,58

Material de limpeza e uten…

Agua e esgoto

594,76

Aluguel de veículo

Energia elétrica, luz

580,76

Material de limpeza e utensílio

410,13

Aluguel
de veículo
Serviço gráfico (material i…

325,00

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

259,00

Alimentação
i… de construção e reforma
Serviço de (quando
mão denão
obra

180,00

Despesa com viagem e ho…
Serviço de mão de obra de…

Despesagráﬁco
cartorial (material
e correios impresso, faixa, banner, camiseta)
Serviço

80,00

Manutenção em móvel e e…
Transporte,
frete e carreto

75,00

Material de construção e r…

Alimentação (quando não incluso em lanche, refeição, copa e cozinha)
0

Despesa cartorial e correios

4.000

8.000

71,60
12.000

35,00

Manutenção em móvel e equipamento

21,00

Material de construção e reforma

15,52

16.000
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