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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2019 a 31/12/2019 | Regional: MIRACEMA
Combustível e lubrificante
Manutenção e mecânica de
veículo
Diária para viagem
Aluguel de imóvel
Serviço de terceiro (serviço
de mão de obra ocasional:…
Lanche, refeição, copa e
cozinha
Transporte, frete e carreto
Energia elétrica, luz

38%
4.1%
4.2%

Propaganda, publicidade, d…
Ajuda de custo
Telefone e internet

10.6%

Tarifa e despesa bancária
Material e suprimento (mat…
Agua e esgoto
Material de limpeza e utens…

11.5%

12.2%

Manutenção em móvel e e…
Other
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Tota

Combustível e lubrificante
Manutenção e mecânica de
veículo
Diária para viagem

Valor
R$

Aluguel de imóvel
ServiçoConta
de terceiro (serviço
Plano
de mão de obra ocasional:
diária para limpeza, conser…

Combustível e lubriﬁcante

26.714,99

Manutenção e mecânica de veículo

8.608,34

Transporte, frete e carreto

Diária para viagem

8.068,00

elétrica, luz
AluguelEnergia
de imóvel

7.475,00

Propaganda, publicidade,
Serviço
de terceiro
de mão de obra ocasional: diária para limpeza, conservação e
divulgação
(mídia,(serviço
rede
social, blog,
serviço)
) site, carro de…

2.920,00

Ajuda de custo

Lanche, refeição, copa e cozinha

2.888,47

Telefone e internet

Transporte, frete e carreto

2.405,00

Tarifa eelétrica,
despesa luz
bancária
Energia

2.283,61

Material e suprimento
Propaganda,
publicidade,
(material de expediente
para divulgação (mídia, rede social, blog, site, carro de som)
escritório))

2.010,00

Ajuda de custo

1.855,29

Telefone e internet

1.573,13

Agua e esgoto

Material de limpeza e
Tarifa e despesa utensílio
bancária

1.502,00

Manutenção em móvel e
Material e suprimento
(material de expediente para escritório))
equipamento

813,90

Agua e esgoto

725,51

Material de limpeza e utensílio
0

10,000

Manutenção em móvel e equipamento

20,000

292,20
30,000
150,00

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

61,63
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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

