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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2018 a 31/12/2018 | Regional: PARAISO DO
TOCANTINS
Combustível e lubrificante
Telefone e internet
Diária para viagem
Material e suprimento
(material de expediente par…
Ajuda de custo
Lanche, refeição, copa e
cozinha
Agua e esgoto
Liberação de diretor a
disposição do SINTET
Manutenção e mecânica de
veículo

4,6%

40,2%

5,2%
5,8%

Energia elétrica, luz
Tarifa e despesa bancária
Serviço de terceiro (serviço…
Alimentação (quando não i…
Manutenção em móvel e e…
Material de limpeza e utens…

5,8%
6,8%
7,2%

7,2%

Propaganda, publicidade, d…
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Plano Conta

Valor
R$

Despesa/Plano de Conta - 01/01/2018 a 31/12/2018 | Regional: PARAISO DO TOCANTINS

Combustível ee lubriﬁcante
lubrificante
Combustível

19.440,13

TelefoneTelefone
e internet
e internet

3.502,59

Diária para viagem

3.500,00

Diária para viagem

Material e suprimento (material de expediente para escritório))

3.299,50

Material e suprimento (mat…

Ajuda de custo

2.797,76

Lanche, refeição,
copa
e cozinha
Ajuda de
custo

2.779,33

Agua e esgoto

2.509,65

Liberação de diretor a disposição do SINTET

2.200,00

Lanche, refeição, copa e c…
Agua e esgoto

Manutenção e mecânica de veículo

1.890,00

Liberação
de diretorluz
a disp…
Energia elétrica,

1.700,69

Tarifa
e despesa
bancária
Manutenção
e mecânica
d…

1.582,30

Serviço de terceiro (serviço de mão de obra ocasional: diária para limpeza, conservação
Energia elétrica, luz
e serviço)
)

1.100,00

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

713,36

Manutenção em móvel e equipamento

710,00

Material de limpeza e utensílio

438,22

Serviço de terceiro (serviç…

Alimentação (quando não i…

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

150,00

Manutenção em móvel e e…

 Suporte (http://www.organizeti.com.br/)

SIS-SINTET
OrganizeTI (http://djangosuit.com) v1.0 / Django (https://www.djangoproject.com/) v1.8.12
Copyright © 2020 OrganizeTI
Powered by www.orgaizeti.com.br (http://www.orgaizeti.com.br)

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

3/3

