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DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
JUNHo 2020
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Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro
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Data Base 30/06/2020









repasse do estacionamento
JUNHo 2020
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EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

jan fev mar abr mai jun

5.690,00R$      1.680,00R$  -R$      740,00R$  -R$        -R$        

jul ago set out nov dez

TOTAL ARRECADADO:

8.110,00          

ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2020


