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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2018 a 31/12/2018 | Regional: GUARAI
Combustível e lubrificante
Liberação de diretor a disp…
Manutenção e mecânica d…
Material e suprimento (mat…
Diária para viagem

27%

Telefone e internet
Ajuda de custo
Lanche, refeição, copa e c…
Agua e esgoto
Energia elétrica, luz
Tarifa e despesa bancária

4,5%
5,1%

Curso, evento e brinde
IPTU

6,9%

Honorário profissional liber…
Propaganda, publicidade, d…
Manutenção em móvel e e…
Serviço de terceiro (serviço…
Despesa com locação de…

19,7%

8,3%
10,1%
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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2018 a 31/12/2018 | Regional: GUARAI

Plano Conta

Valor
R$

Combustível ee lubriﬁcante
lubrificante
Combustível

14.023,09

Liberação
dede
diretor
a disp…
Liberação
diretor
a disposição do SINTET

10.209,10

Manutenção e mecânica
d… de veículo
Manutenção
e mecânica

5.261,66

Material
e suprimento
(mat…
Material
e suprimento
(material de expediente para escritório))

4.303,80

Diária
para viagem
Diária para
viagem

3.600,00

e internet
TelefoneTelefone
e internet

2.664,42

Ajuda de custo
Ajuda de custo

2.346,61

Lanche, refeição,
copa
e c…
Lanche,
refeição,
copa
e cozinha

1.872,88

Agua e esgoto
Agua e esgoto

1.674,47

EnergiaEnergia
elétrica,
luz luz
elétrica,

1.362,48

Tarifa
bancária
Tarifae edespesa
despesa bancária

1.362,00

Curso,
evento
e brinde
Curso,
evento
e brinde

850,67

IPTU

589,51

IPTU

Honorário
proﬁssional
liberal (advogado, contador, técnico de informática e outros)
Honorário
profissional
liber…

455,00

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

360,00

Manutenção
em móvel e equipamento
Manutenção em móvel e e…

310,00

Serviço
de terceiro (serviço de mão de obra ocasional: diária para limpeza, conservação
Serviço de terceiro (serviç…
e serviço) )

250,00

Despesa com locação de…

Despesa com locação de máquina e equipamento

187,00

Serviço gráfico (material i…

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

150,00

Transporte, frete e carreto

Transporte, frete e carreto
0

35,00
4.000

8.000

12.000

16.000
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