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RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS  
DE MARÇO DE 2016 

 
Pago nesta data Aj.  Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. 

Mês de fev/2015. 

2.200,00 

Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento 

de dívida  onde houve danos financeiros do não recebimento da 

GACEM. Ref. Mês de fev/2015. 

 
835,00 

Pago  a  Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento 

de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do 

GDPST ( ref. Mês de fev/2015). 

 
424,80 

Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de fev/15 2.820,80 

Pago 3º Registro Civil e Tabelionato de notas , conforme recibo 

referente cópias autenticadas do Estatuto 

 
142,18 

Pago estacionamento 4,00 

Pago a Welison Marques, conforme recibo referente ajuda de 

deslocamento para vir participar de reunião na CUT 

 
62,80 

Pago a Taxi 18,00 

Pago on line à Herbium Bueno dos Santos Filho  ref. Salário , 

fev/16   

 
2.881,10 

Pago on line à Rodrigo Nunes Leles ,  ref. salário, fev/16 3.070,12 

Pago on line à Marta Carneiro dos Santos ,   ref. salário, fev/16  842,91 

Pago on line  à Elaine Maria Lima , ref. Salário a fev/16  1.192,91 

Pago on line à Edilson Jason da Silva ,  ref. Salário fev/16  2.944,40 

Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena,Mês 

de fev/16 (O valo total se refere a Aj. Custo R$ 2.200,00/  44 

Vale Transporte R$ 162,20/ Vale Refeição 458,00......Total  

R$2.820,20). 

 
2.820,20 

Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês 

de fev/16 (O valor total se refere a Ajuda de Custo R$ 2.200,00/ 

44 vale transporte R$ 162,20/  reconhecimento de dívida  onde 

houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R$ 

835,00   

 
 

3.197,20 

Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref.  ref. Salário 

fev/16 

3.314,51 

Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata   ref. salário fev/16   365,02 

Recolhido n/data on line conf. DARF ref.  INSS 
disposição/liberação fev/16 de Ademar R. De Souza. 

432,30 
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Recolhido n/data on line conf. DARF ref.  INSS 
disposição/liberação fev/16 de Vicente Gonçalves Ribeiro 

485,37 

Pago on line  à Hélcia Moreira Rocha , ref. salário,    ref. salário 

fev/16. 

895,25 

Pago cheque nº572867 à Adauto Lúcio Lopes , ref. salário, 

fev/16.  

1.245,01 

Pago on line  à Ivanildo Paiva Neto , ref. Salário a fev/16  401,25  

Pago on line  à Manuel de Oliveira , ref. Salário a fev/16 1.335,00 

Pago cheque nº572875 à Jennyfer Gonsalves , ref. salário, fev/16.  962,62 

Pago ao setransp referente compra de vale transporte 2.413,10 

Pago on line a Editora Raízes, conforme NF17134 referente 

ratificação de edital das eleições 

 
408,00 

Pago a Embalagens Anhanguera, conforme NF-e nº4.148 
referente compra de sacos de lixos copos etc. 

 
313,68 

Pago a Celg, referente de energia vencido em 27/02/2016 da 
casa de apoio 

570,12 

Pago cheque nº572874 à Danubio Fernando V. Oliveira , ref. 
salário, fev/16. 

610,59 

Tarifa de extrato postado 10,40 
Pago on line à Dulce Costa Oliveira, conforme recibo referente 

ajuda de custo para ficar a disposição na CUT representando o 

SINTSEP-GO.  

 
1.000,00 

Pago a Beatriz de Castro, conforme ofício contribuição festa dia 

das mães 

300,00 

Pago ao supermercado Meire, conforme cupom fiscal referente 

compra de leites 

 
107,70 

Pago a Welison Marques de Araújo, conforme recibo para 

participar de reunião da CUT 

 
62,80 

Pago chaveiro 85, para arrumar fechadura do auditório a pedido 

da comissão eleitoral 

 
70,00 

Pago a Rocha e Soares conforme NF-e nº3.396 referente 

compra de material de limpeza e outros 

 
552,20 

Tranferida na conta da Leonel Mateus Lúcio , conforme recibo 
para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral 

 
760,00 

Pago a Carlos Antonio Augusto e Maria Isabela Godinho, 

devolução de descontos indevidos mês de fev/16 

 
104,79 

Pago cheque nº 572869 a Cut referente contribuição mês de 

jan/16. 

6.025,43 

Pago conf. cheque nº 572872,referente pensão 

alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do 

funcionário Danúbio Fernando.  

 

340,56 
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Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações 

referente  manutenção corretiva do PABX  

 
85,00 

Pago Osmar Campos Vicente, conforme NF-e nº33 referente 

prestação de serviços na casa de apoio 

405,00 

Pago  a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente prestação 

de serviço na casa de apoio 

202,20 

Pago a Alexandre I. Santos, conforme recibo referente prestação 

de serviço moto boy para protocolar oficio na AGU 

 
13,00 

Pago a Welison Marques de Araújo conforme recibo referente 

ajuda de custo (alimentação e combustível) para participar de 

reunião na  CUT 

 
56,40 

Pago a José Ferreira de Menezes(CONAB)conf. Recibo ajuda de 

custo para trabalhar como mesário nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago  on line  à AMIL SAÚDE MÉDICA, conf.  Boleto e NF 552710 

(houve reajuste) 

7.763,48 

Pago  on line  à AMIL SAÚDE DENTAL, conf.  Boleto e NF5562673 402,57 

Pago Aluguel da delegacia de Rio Verde (responsável: Divino 

Donizete)conforme contrato. 

600,00 

Pago ONLINE ao dieese, referente a mensalidade,conforme 

b,moleto,Março /16.  

1.298,23 

Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 4.866,  referente 

abastecimento de toner na máquina do jurídico. 

 
350,00 

Pago cheque nº 572876  à Maria de Fátima Pereira D’avila , ref. 

Salário a fev/16  

542,36  

Pago cheque nº 572877, referente pagamento restaurante 94 386,18 

Tranferida na conta da Vitalina de Fatima, conforme recibo 
plantão comissão 

230,00 

Pago a Marilda Maria Silva,Suzana N. Barbosa conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como mesárias nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Lindomar de pontes,Antonio J. Eloi, conforme comprovante 
de transferência ,ajuda de custo para trabalhar como mesários nas 
eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Jeovha Toscano,José Carlos de Souza, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Adelino Rodrigues dos Santos,Valdir Martins de OLiveira, 
conforme comprovante de transferência ,ajuda de custo para 

 
120,00 
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trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

Pago a Paulo RobertoF.  Silva,Cleicia Pires de Souza, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Lázaro Pereira da Silva,Ideides Ferreira da Silva, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Reinaldo João de Oliveira,José João de Oliveira, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesário nas eleições dia 07.03.2017 

 
 

120,00 

Pago a Elias Rodrigues Pereira,José Alves de Carvalho Filho, 
conforme comprovante de transferência ,ajuda de custo para 
trabalhar como mesária  mesário nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Francisco A. Pimentel,Eliete Aparecida da Silva conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a João A. Gonçalves,Maria das Graças Martins, Divino Eterno, 
conforme comprovante de transferência ,ajuda de custo para 
trabalhar como mesários  mesário nas eleições dia 07.03.2017 

 
180,00 

Pago a Alvaro Batista de Souza,Divino A.F. Gonçalves, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Sergio A. Felício,Jaene Machado de Oliveira, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Edilson Fernandes dos Santos,Antonio Carlos 
Pereira,Marcos Ferreira da Silva, conforme comprovante de 
transferência ,ajuda de custo para trabalhar como  mesários nas 
eleições dia 07.03.2017 

 
180,00 

Pago a Nelson Parreira,Maria da Conseição, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pagoa Sebastião Mesquita, conforme comprovante de 
transferência ,ajuda de custo para trabalhar como  mesários nas 
eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago a Raul G. da Silva,Graziele Ferreira, conforme comprovante 
de transferência ,ajuda de custo para trabalhar como  mesários 
nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a MAuruel B de Souza,João de Deus, conforme comprovante 
de transferência ,ajuda de custo para trabalhar como  mesários 
nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Onofre G. Rodrigues,Aurelio Pereira Alves, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Wanderli Oliveira,Lourival Avelino, conforme comprovante 
de transferência ,aj. para trabalhar como  mesários nas eleições 

 
120,00 
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07.03.2017 

Pago a Vanderli de PAula,Nery José Pereira, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Nelson Jose Monteiro,Divino Rodrigues da Cunha, 
conforme comprovante de transferência ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Francisco Soares Correia,José Mercês, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Severino Zelo Patricio,NAtalino da Silva, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Lourival Pereira da Silva,Benedito Cortes , conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Carmo Pereira,para ser repassado para Andre dos Santos B. 
Neto e Zacarias Tavares, conforme comprovante de transferência 
,ajuda de custo para trabalhar como  mesários nas eleições dia 
07.03.2017 

 
120,00 

Pago a João Mariano da Silva,Jesus de Souza LAndin , conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Norival M. Martins, conforme comprovante de 
transferência ,ajuda de custo para trabalhar como  mesários nas 
eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago a Nivaldo Lago Ramos, conforme comprovante de 
transferência ,ajuda de custo para trabalhar como  mesários nas 
eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago a José Antonio MArques,João Batista do Carmo, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Celson José B. Bastos,José de Souza Morais, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Adenicio P. dos Santos, João Bosco Soares, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Sebastião Soares Barcelos,João Supriano e Napoleão M. 
Feitosa, conforme comprovante de transferência ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
180,00 

Pago a Valdir Teodoro Carvalho,Creusa Pereira Porto, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Ricardo Mury,Rúbens Martins da Silva, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 

 
120,00 
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como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

Pago a Abílio Antonio de M Filho,Lucia Helena Assis, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Antonio Césas E.Cardoso,Divino Pereira Cardoso, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Melquiades Oliveira,Ana Reis, conforme comprovante de 
transferência ,ajuda de custo para trabalhar como  mesários nas 
eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Divino C. Andrade,José Erivan, conforme comprovante de 
transferência ,ajuda de custo para trabalhar como  mesários nas 
eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Waschington Luiz Medeiros,Luiz de França,Adriana 
Ferreira, conforme comprovante de transferência ,aj.para 
trabalhar como  mesários  07.03.2017 

 
180,00 

Pago a Glória Regina Cabral,Eliana Ferreira Costa, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Clarindo Avelino da Silva,José Eurípedes Batista, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Erlito Pereira Costa, VilmaCristina da Silva, conforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a LAaurison A. Oliveira,João Batista Cardoso,Divino A.F. 
Gonçalves, conforme comprovante de transferência ,ajuda de 
custo para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Vilmar Luiz Soares, conforme comprovante de 
transferência ,ajuda de custo para trabalhar como  mesários nas 
eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Recebido conforme extrato depósito on line (Félix Pires 
/pagamento cálculos de processos) 

50,00 

Recebido conforme extrato depósito on line (Félix Pires 
/pagamento cálculos de processos) 

50,00 

Pago cheque nº 572871 ajuda de custo a Vilmar Martins da Silva 
referente mês de fev/16 

2.200,00 

Tarifa adicional de cheque compensado 6,62 

Pago  a Maria Nadir Rezende, referente refeição 18,48 

Pago taxi 16,84 

Pago a Igor Menezes , conforme Recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago a José Agamenon conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago a Maria Félix de Araújo, conforme recibo ,ajuda de custo  
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para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 60,00 
Pago a Isaurina Gomes Pinheiro, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Anderson Vanderley dos Santos, conforme recibo ,ajuda de 
custo para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Ronaldo de Jesus Almeida, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Marcos Antonio Teixeira, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Andreia Alves Tavarea, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Raulino Mendes Neto, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Alvarina Luiza da Silva Santos, conforme recibo ,ajuda de 
custo para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Jandira Abadia Nedino, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Iolanda Silva Leão, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Norma Lúci De S. Carrijo conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Clarice Vieira de Jesus. conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Bento dos Santos, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Adão Nunes dos Santos , conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Edna de Fátima Rosa, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Nair Rodrigues dos Santos, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Luiza Neta da Silva, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Oclides Tneodorio Borges, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago José Neto da Silveira, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Maria Messias Cardoso, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Ilma da Cunha Pereira, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Enisvaldo Francisco de Sales, conforme recibo ,ajuda de 
custo para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Milda Pereira de Souza, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Carlos França, conforme recibo ,ajuda de custo para  
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trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 60,00 
Pago Marcio de Melo Figueiredo, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Cleusa Fátima Batista, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Orlei Rosalvo, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Nelma Lúcia Barros, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Goianir Nascimento, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Wilmar Ferreira Lopes, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Agnaldo Joaquim de Souza, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Maria Creuza S. Vasconcelos, conforme recibo ,ajuda de 
custo para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Evaneide de Souza Coelho, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Lucimar Guimarães de Souza, conforme recibo ,ajuda de 
custo para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Maria Glória Batista, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Ercília G. Tavares, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago a panificadora conforme mini comprovante  referente 
compra de pães 

23,85 

Pago on line a Welson José Valente, conforme NF-e nº 

136883 referente ressarcimento de compra de computador 

para delegacia de Jataí – 3/3 parcelas 

 

424,05 

Pago a Belcar Veículos conforme NFs nºs91551e 470940 

refernte 2/2 pagamentos de revisão do carro OMY8081-

SINTSEP-GO 

 

493,72 

Pago FGTS  1.862,52 

Pago aviso urgente 276,00 

Pago a HIGH-TECH Informática, conforme boleto e NF 

nº88229, referente compra de um computador para 

delegacia de Campos Belos, referente ¼ parcelas 

 
651,25 

Pago a Sul Améria Cia Nacional Seguros, referente 2/4  parcelas 

do  referente seguro do VOYAGE PLACA OMY-

8038/SINTSEP-GO 

 

439,54 

Pago a Jeferson C. Borges (UBV), conforme comprovante de 
transferência ,ajuda de custo para trabalhar como  mesários nas 
eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 
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Pago a Marisa P. Cavalcante (SUVISA), conforme comprovante de 
transferência ,ajuda de custo para trabalhar como  mesários nas 
eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago a Maria do S. Gomes (SUVISA), conforme comprovante de 
transferência ,ajuda de custo para trabalhar como  mesários nas 
eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago a Antonio Costa Neto , José Revalino da Silvaconforme 
comprovante de transferência ,ajuda de custo para trabalhar 
como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago a Analício Gonçalves Santiago ,Osvaldo da Silva Reis, 
conforme comprovante de transferência ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago on line Maria Leci  , conforme recibo para ficar a 
disposição no plantão da comissão eleitoral 

 
540,00 

Pago on line a Dilson de Almeida Sergio(na conta de sua 
esposa), conforme recibo para ficar a disposição no plantão da 
comissão eleitoral 

 
520,00 

Pago on line a Francisco F. de Souza(na conta de sua esposa), 
conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão 
eleitoral 

 
520,00 

Tranferida na conta da Vitalina de Fátima Lopes  , conforme 
recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral 

 
620,00 

Pago on line Edivaldo Bernando de Lima  , conforme recibo 
para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral 

 
520,00 

Pago on line Antonio César Cardoso, conforme tranferência 
para pagamento da postagem de retorno da urna de Mineiros 

 
20,50 

Pago a Belchior  J. Silva e Maria do Carmo,conforme comprovante 
de transferência ,ajuda de custo para trabalhar como  mesários 
nas eleições dia 07.03.2017 

 
120,00 

Pago cheque nº 572870, referente doação mensal ao MST 500,00 

Tarifa de cheque eletronico 8,45 
Pago postagem de urnas de Anápolis, conforme recibo 

correios 

20,50 

Pago a Maria Leci, conforme recibo referente complemento 

de diária 

130,00 

Pago  ON LINE à Deleg. Morrinhos, ref. Ao mês de fev/15, 

pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel. 

 
354,00 

Pago  on line  à deleg.Formosa, ref. Ao mês de  fev/15, 

pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos. 

 

354,00 

Pago  on line  à deleg.Ceres, ref. Ao mês de fev/15, pagto 

ajuda de custo. Eliene A. Vieira. 

 

354,00 

Pago  on line  à deleg. Jataí, ref. Ao mês de fev/15, pagto 

ajuda de custo. A Welson Jose valente. 

 

554,00 

Pago  on line  à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês fev/15, 

pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles. 

 

354,00 



SINTSEP-GO  Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás             

Filiado à CUT                                                 Rua Dr.  Olinto  Manso  Pereira,  nº 910,  Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100 

e à CONDSEF                                                  CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000  -  www.sintsepgo.org.br 

 

Pago  on line  à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês  fev/15, pagto 

ajuda de custo. Divino Donizete. 

 

354,00 

Pago a  CELG CONTA DA SEDE 746,96 

Pago on line conforem boleto contribuição a CONDSEF, 

referente mês de fev/16. 

 

9.565,30 

Tranferida na conta da Leonel Mateus Lúcio , conforme 
recibo para ficar a disposição no plantão da comissão 
eleitoral 

 
760,00 

Tranferida na conta da Maria Leci  a ser repassado para 
Raimundo Rodrigues Pereira, conforme recibo para ficar a 
disposição no plantão da  

 
520,00 

Pago a Gilberto Jorge C. Gomes, conforme recibo referente 
ajuda de custo de 07 a 11 de março para ficar a disposição 
do sindicato 

 
585,00 

Pago on line Dimas Franco  , conforme recibo para ficar a 
disposição no plantão da comissão eleitoral 

 
745,00 

Tarifa de Ted eletrônico 8,45 

Pago a Maria do Carmo Santana, para trabalhar nas eleições do 

SINTSEP-GO conforme comprovante de depósito anexo 

 
60,00 

Pago a João Gomes da Silva, ressarcimento de passagem para 

Anápolis 

20,00 

Pago a Vitalina de Fátima Lopes, conforme recibo referente 

ressarcimento de passagem Itumbiara, (comissão eleitoral) 

 
100,00 

Pago on line a Francisco A. Pimentel, conforme NF-e nº 431 

referente compra de um monitor  

400,00 

Transferido na conta de Belchior J. Silva,a ser repassado 

para Maria do Carmo Santana,para compra de um 

bebedouro conforme documento anexo 

 

489,00 

Pago cheque nº 572880, a Pizza na pedra, referente compra 
de 18 pizza para apuração das eleções do SINTSEP-GO 

 
896,00 

Recebido do Diretor Gilberto Jorge, referente pagamento de 
sua contribuição sindical 

 
52,73 

Pago nesta data conf. Boleto da Click da  Internet delegacia de 

Morrinhos. 

99,90 

Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de 

Ceres.  

99,90 

Pago nesta data conf. Boleto internet NET VIA TELECOM da 

delegacia de Formosa  

 
150,00 

Pago n/data on line à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de 

apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.  

 
126,09 

Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa 

de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107. 

 
381,44 

Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de 
monitoramento mensal, conforme NF N° 146146 janeiro/16 

 

167,20  
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Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Vicente 

Gonçalves Ribeiro, ref.  Fevereiro /16. 

 

5.626,86 

Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Ademar 

Rodrigues de Souza, ref.  fevereiro/16. 

 

5.091,29 

Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade,conforme 

boleto,fevereiro/16.  

 

1.388,74 

Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 

84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 

84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO). 

 
1.521,01 

Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010-  e 

32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO). 

 
1.584,00 

Pago a OMINIWARE, conforme  boleto referente mês de 

fevereiro/16 

75,60 

Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS  do 

SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF 

da Amil  nº 5527010 e Alarme e monitoramento VIGZUL NF-e 

nº146146 

 
 

417,40 

Tarifa de pacote de serviços 71,55 

Pago a Adauto L Lopes, conforme recibo levar e buscar 

servidores de Anápolis. 

130,00 

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo para  levar diretor 

Gilberto Jorge Cordeiro a Brasília. 

 
65,00 

Pago pedágio 3,20 
Pago pedágio 3,20 
Pago pedágio 3,20 
Pago pedágio 3,20 
Pago estacionamento 6,00 
Pago ao 3º Registro  Civil, conforme recibo para tirar cópias 
autenticadas 

90,48 

Pago taxi 10,00 
Pago on line a Sandra Aparecida de Souza, antecipação de salário 

(vale) 

250,00 

Pago Marlene de Freitas Costa, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Maria Agripino de Araújo, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Paulo Antonio Nogueira, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago José Magno Lino, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago Luciano V. Costa, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 

 
60,00 

Pago José Francisco Lino, conforme recibo ,ajuda de custo para  
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trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 60,00 
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo  referente 
ressarcimento de passagem 

120,00 

Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa 

de apoio,conforme anexo, dez/15 

 
407,40 

Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do 

SINTSEP-GO, conforme anexo,dez/15 

 
160,20 

Pago on line posto radial conforme NF-e nº3758 referente 

abastecimentos mês fev/16 

 
1.330,03 

Pago on line PapelariaRC, conforme cupom fiscal pela compra de 

materiais de escritório para eleições 

 
704,00 

Pago ao empório 278, referente  compra de água mnineral e 

outros conforme cupom fiscal 

 
363,33 

Pago a Edilson José Muniz, conforme recibo para ficar a disposição 

da comissão eleitoral 

 
835,00 

Pago on line a Hélcia M. Rocha, antecipação de salário (vale) 300,00 

Pago on line a Marta C. dos Santos, antecipação de salário (vale) 350,00 

Pago on line a Ivanildo de Paiva Oliveira, antecipação de salário 

(vale) 

350,00 

Pago on line a Irinéia Rodrigues da Mata, antecipação de salário 

(vale) 

350,00 

Pago cheque nº 572878, referente honoirários do contador Cleiber 

P. Silva 

1.770,00 

Pago cheque nº 572868, a Antonio José V. Oliveira ,referente 

salário mês fev/16 

1.412,18 

Pago cheque nº 572879 referente pagamento a Panino mês fev/16 917,82 

Tarifa de doc. Eletrônico 8,45 

Tarifa de doc. Eletrônico 8,45 

,Pago a Adauto Lúcio Lopes, antecipação de salário (vale) 350,00 

Pago a Jennyfer Gonçalves, antecipação de salário (vale) 300,00 
Pago a Danúbio Fernando V. Oliveira, antecipação de salário (vale) 300,00 
Pago  Raimundo R. Pereira , conforme recibo para ficar a 
disposição no plantão da comissão eleitoral 

 
390,00 

Pago a Lorena Veiga jardim, conforme recibo para prestação de 
serviços 

67,40 

Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de fev/15  256,50 

Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 5 G 

/modem para notebook do SINTSEP-GO 

 

67,19 

Pago on line conta telefônica da delegacia de Campos Belos 123,59 

Pago on line a Porto seguro conforme boleto 2/4  parcelas 
referente pagamento seguro da VAM 

 
1.818,46 

Pago correios Agencia franqueada 84, referente postagens 200,40 
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Pago on line a Dilson de Almeida Sergio(na conta de sua 
esposa), conforme recibo para ficar a disposição no plantão da 
comissão eleitoral 

 
390,00 

Pago on line Dimas Franco , conforme recibo para ficar a 
disposição no plantão da comissão eleitoral 

 
559,20 

Pago on line Leonel Mateus Lúcio , conforme recibo para ficar a 
disposição no plantão da comissão eleitoral 

 
510,00 

Pago on line Francisco Ferreira de Souza ,(na conta do Sr. 
Dimas) conforme recibo para ficar a disposição no plantão da 
comissão eleitoral 

 
390,00 

Pago a Lucenir R. Moreira, conforme NF-e referente 
ressarcimento de compra de uma coroa de flores pelo 
falecimento servidor José Claudio de Mendonça 

 
200,00 

Tarifa de Ted  8,45 
Pago moto taxi para protocolar ofício comissão eleitoral na receita 
federal 

13,00 

Pago on line a Vascafé, conforme NF-e nº 2.822 referente 
compra de 10kg de café 

180,00 

Pago a empresa Impar, conforme NF-e nº 412, referente 
contratação de dois seguranças no dia da eleição do SINTSEP-
GO  

 
560,36 

Pago cheque nº572881, referente pagamento da instalação do 
portão eletrônico da casa de apoio, conforme NF-e 202 

 
11.905,78 

Pago on line  a Gilberto Jorge, conforme recibo para ficar a 
disposição do sindicato dias 16,17,18 e 19 

 
455,00 

Pago Ercília  G. Tavares, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 (2ª etapa 
das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago Norma lucia de Souza, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 07.03.2017 (2ª etapa 
das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago Adauto Lúcio Lopes ajuda de custo para buscar diretores em 
Anápolis 

65,00 

Pago a Elias Rodrigues Pereira , Jose Alves Carvalho Filho, Sirineu 
Roberto Elias, conforme comprovante de transferência ,ajuda de 
custo para trabalhar como  mesários  nas eleições dia 18.03.2017 
(2ª etapa das eleições/urnas anuladas) 

 
180,00 

Pago a Antonio Oliveira Costa, Genilton Roberto Osvaldo da Silva 
Reis, conforme comprovante de transferência ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários  nas eleições dia 18.03.2017 (2ª etapa 
das eleições/urnas anuladas) 

 
120,00 

Pago a Marcos Antonio Teixeira da Silva,Ilda da Cunha 
Pereira,Edna de Fátima Rosa, conforme comprovante de 
transferência ,ajuda de custo para trabalhar como  mesários  nas 
eleições dia 18.03.2017 (2ª etapa das eleições/urnas anuladas) 

 
180,00 

Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente 
pagamento de pedágios dos dois carros mensais 

 
126,51 
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Pago on line a Dilson de Almeida Sergio,conforme recibo para 
ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral 

520,00 

Pago on line Dimas Franco , conforme recibo para ficar a 
disposição no plantão da comissão eleitoral 

 
745,60 

Pago on line a Francisco F. de Souza(na conta do Sr. Dimas 
Franco), conforme recibo para ficar a disposição no plantão da 
comissão eleitoral 

 
520,00 

Tarifa de Ted 8,45 
Tarifa de cheque 13,09 
Pago Oclides Teodorio Borges, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª 
etapa das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago Dalva Midori Hidrata, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª etapa 
das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago Maria Creuza Vasconselos, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª 
etapa das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago Avanilde de Sousa Joaquim, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª 
etapa das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente 
pagamento de passagem de retorno do diretor para Itumbiara 

 
120,00 

Pago a Ademar R. de Sousa, conforme recibo para ressarcimento 
de passagem urbana de Anápolis/Goiânia 

 
30,00 

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de 
custo para levar comissão eleitoral em Piracanjuba 

 
65,00 

Pago a Maria Messias, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª etapa 
das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago a José Manoel Gontijo, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª etapa 
das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago a Karla Kênia Campos, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª etapa 
das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago a Marlene Freitas  Costa, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª 
etapa das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago a Takemi Nakal, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª etapa 
das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago a José Erivan Pantoja, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª etapa 
das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago a José Magno, conforme recibo ,ajuda de custo para  
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trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª etapa 
das eleições/urnas anuladas) 

60,00 

Pago a Sebastião Expedito, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª etapa 
das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago a Luiz Antonio, conforme recibo ,ajuda de custo para 
trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª etapa 
das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago Leonel Mateus Lúcio, conforme recibo referente ajuda de 
custo de uma diária e ressarcimento de combustível para ficar a 
disposição da comissão eleitoral dia 18.03.2016 

 
170,00 

Pago radio Táxi Bandeirante 15,00 
Pago a Pizza na pedra, conforme NFVC nº 62798 referente  
compra de pizza para apuração da 2º etapa das eleiões referente 
as 13 urnas 

 
450,00 

Pago  n/data on line  Guia da Previdência Social – GPS, mês 

competência 01/2016 ( INSS – Arrecadação) 

 
9.125,06 

Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de 
recolhimento de IRRF código 0561 ,puração: 29/02 

 
301,35 

Pago on line conforme DARF, recolhimento de imposto da NF-e 
nº202 de prestação de serviço na instalação do portão eletrônico 
da casa de apoio 

  
142,87 

Pago on line conforme DARF, recolhimento de imposto da NF-e 
nº202 de prestação de serviço na instalação do portão eletrônico 
da casa de apoio 

 
553,62 

Pago on line Maria Leci Ribeiro de Souza , conforme recibo para 
ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral 

 
260,00 

Pago on line Vitalina Fátima Lopes , conforme recibo  plantão 
da comissão 

230,00 

Pago a Norival Marques Martins, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª 
etapa das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago a Antonio José da Cunha, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª 
etapa das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago a Maria do Carmo Santana, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª 
etapa das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago a Belchior José da Silva Recebido e assinado pela Maria do 
Carmo), conforme recibo ,ajuda de custo para trabalhar como  
mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª etapa das eleições/urnas 
anuladas) 

 
60,00 

Pago a José Ferreira de Menezes, conforme recibo ,ajuda de custo 
para trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª 
etapa das eleições/urnas anuladas) 

 
60,00 

Pago a Jurandir Ferreira Rios, conforme recibo ,ajuda de custo  
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para trabalhar como  mesários nas eleições dia 18.03.2017 (2ª 
etapa das eleições/urnas anuladas) 

60,00 

Pago Maria de Fátima P. D’avila, conforme recibo referemte vale 
transporte 

15,00 

Pago on line ao Sesac, contribuição mesalidade social 
dos funcionários do SINTSEP-GO 

 
155,01 

Pago on line  nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ 
Secretaria de Finança  proveniente de pagamento da 2/11ª 
parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul 

 

244,36 

Pago on line  nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ 
Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 2/11ª 
parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul 

 

792,79 

Pago a Embalagens Paranaíba, conforme NF-e nº4.412 
referente compra de copos de plástico pra água, aromatizante e 
pape toalha para banheiros 

 
272,86 

Pago on line conforme doc. Do DETRAN, referente pagamento 
licenciamento anual 2016 da VAM OMM9941. 

 
412,22 

Pago on line Guia de Previdencia Social recolhido da NF-e 
nº202 de prestação de serviços 

 
416,70 

Pago ao Setransp, conforme comprovante referente pagamento 
de Sit pass de 13 dias da funcionária Maria de Fátima Dávila 
que retornou do atestado 

 
98,40 

Pago on line a Raimundo Rodrigues Pereira(na conta do Sr. 
Dimas Franco), conforme recibo para ficar a disposição no 
plantão da comissão eleitoral 

 
520,00 

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de 
custo para levar diretor Gilberto a Valparaíso 

 
65,00 

Pago a LL Gráfica, conforme NF-e nº 3850 referente 
confecção de jornais e cédulas de votação e outros 

 
3.135,00 

Pago taxi para Dilson Sérgio da comissão eleitoral dias 22 e 
23.03.2016 

50,00 

Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo para 
ficar a disposição do sindicato dia 22.03.2016 

 
65,00 

Pago on line a Dilson de Almeida Sergio,conforme recibo para 
ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral 

 
390,00 

Pago on line Dimas Franco , conforme recibo para ficar a 
disposição no plantão da comissão eleitoral 

 
559,20 

Pago cheque nº 572893  a Raimundo R. Pereira,conforme 
recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral 

 
390,00 

Pago a Edilson José Muniz, conforme recibo para ficar a disposição 

da comissão eleitoral  - referente dias 14 a 18 de março e 21,22,23 

de março 2016 

 
1.410,00 

Pago tarifa de ted 8,45 

Pago PIS sobre pagamento  231,48 
Pago Gás conforme NF-e nº 2.528 referente compra de gás para  

60,00 
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casa de apoio 

Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente  
prestação de etiquetagem dos convites para festa da posse 

 
47,40 

Pago a Osmar Campos Vicente, conforme NF-e nº 34 

referente confecção de 10 capasa de colchão da casa de 

apoio 

 
250,00 

Pago a Universal Parafusos, conforme NF-e nº 7.171 

referente compra de cadeados portão da casa de apoio 

 
48,00 

Pago a Celg, referente conta de energia da casa de 
apoio 

795,39 

Pago a Welson  José Valente, conforme recibo e cupom fiscal 
referente  ressarcimento de ajuda de custo e deslocamento  
para o mesmo vir realizar análise dos balancetes dos meses de 
setembro a dezembro de 2015 

 

891,72 

Pago a Welson José valente, conforme NF-e nº 144 referente 
ressarcimento de despesas manutenção de ar condicionado 

 

250,00  

Recebido depósito on line, conforme conprovante, referente  
pagamento de custas de processos GDATA e GDPGTAS da 
Agricultura (Lenir Porte Lobo ) 

 

100,00 

Recebido Transferência on line, conforme extrato, referente  
pagamento de custas de processos da filiada  Glaucia A. Badu 

 

150,00 

Pago a Joenilza Lopes Ribeiro, conforme recibo e cupom fiscal 
referente  ressarcimento de ajuda de custo e deslocamento  
para o mesmo vir realizar análise dos balancetes dos meses de 
setembro a dezembro de 2015 

 

325,00 

Pago a Jornal Correio Brasiliense, conforme boleto 
referente  2/4 parcelas de assinatura anual do jornal 

 
170,98 

Pago  a  Alcanfordias Serviços Médicos, conforme NF-e nº 5444 
referente  pagamento de exames médicos  referente 
insalubridade e periculosidade da casa de apoio 

 

286,05 

Pago agencia Fraqueada 84, referente 
postagens/estão feitas muitas telegramas no jurídico 
para avisar dos processos do ministério da 
agricultura  que o dinheiro está disponível 

 
2.785,97 

Pago recolhimento de imposto conforme DARF referente NF nº 
5444 anexa 

 

17,47 

Pago a Catral, conforme NF-e nº 05444 referente compra de 
dois ventiladores para casa de apoio 

 

640,00 

Pago on line a Ademar R. de Souza, conforme recibo ajuda de 
custo de duas diárias para ficar em Brasília dia 30 e31 
participando de reuiões na CONDSEF 

 

340,00 

Pago on line a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo ajuda de 
custo de duas diárias para ficar em Brasília dia 30 e31 

 

340,00 
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participando de reuiões na CONDSEF 

TOTAL 172.309,75 

 

 

 

 

RESUMO GERAL 
 

Saldo do Mês de Fevereiro /16 27.077,91 

Consignações recebidas no mês de MARÇO/16  161.327,69 

Ressarcimento da conta telefônica DO DIRETOR GILBERTO pela CONDSEF 141,57 

Recebido do diretor Welison Marques, devolução de repasse indevido 12,80 

Recebido da filiada Noemi Evangelista de Oliveira (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo 

referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500. 

 
50,00 

 

Recebido da filiada Alvina Bento de Oliveira (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente 

pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 0006481-67.2012.401.3500 

 
50,00 

Recebido da filiada Alvina Bento de Oliveira (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente 

pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 20033500022185-6 

 
50,00 

Recebido da filiada Juvenal Sidião Catulino (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente 

pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 0006481-67.2012.401.3500 

 
50,00 

Recebido da filiada Ludemila Costa Araújo (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente 

pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 0006481-67.2012.401.3500(NÃO É FILIADA POR 

ISSO PAGAOU O VALOR CHEIO)     

 
100,00 

Recebido da filiada Marcia Pereira Maruqes (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente 

pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 20033500022185-6(NÃO É FILIADA POR ISSO 

PAGOU O VALOR CHEIO) 

 
 

100,00 

Recebido da filiado Antonio da Silva Amaral  (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente 

pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 20033500022185-6(NÃO É FILIADA POR ISSO 

PAGOU O VALOR CHEIO) 

 
 

100,00 

Recebido da filiada Marluce Fernandes de Aguiar(GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo 

referente pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 0022124-80.2003.4.01.3500(NÃO É 

FILIADA POR ISSO PAGOU O VALOR CHEIO) 

 
 

100,00 

Recebido da filiada Ivany Alves da Cruz(GDpgtas COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente 

pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 0022124-80.2003.4.01.3500(NÃO É FILIADA POR 

ISSO PAGOU O VALOR CHEIO) 

 
 

50,00 

Recebido da filiada Ivany Alves da Cruz (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente 

pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 0022124-80.2003.4.01.3500(NÃO É FILIADA POR 

ISSO PAGOU O VALOR CHEIO) 

 
 
 

50,00 
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Total de receitas/saldo: R$ 172.309,75 (-) Gastos/despesas/investimentos até dia 31/03/2016: R$ 
189.509,97 - Saldo até 31/03/2016: ficou (caixa dinheiro 218,46 Banco R$ 16.982,22) = 17.200,68 
***cheque não compensado R$550,00                 
 
 
Aplicações até 31/03 /2016      
 

CONTA REFERÊNCIA VALOR 
Poupança Conta 6102-6 Para fundos de possíveis Greves. 19.933,13 

CDB – CONTA 6102-6  Aplicado –  268.311,49 
Conta  99279-8 Conta para formação 20.494,97 

Poupança Conta 99279-8 Para recebimentos 3% de honorários e pagto ATS 52.108,88 

CDB - CONTA 99279-8  0,00 

TOTAL  360.848,47 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Recebido da filiada Eleuza Maria Rodrigues D’Abadia(GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo 

referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0022124-80.2003.4.01.3500(NÃO É 

FILIADA POR ISSO PAGOU O VALOR CHEIO) 

 
 
 

50,00 

Recebido depósito on line, conforme conprovante, referente  pagamento de custas de processos 
GDATA e GDPGTAS da Agricultura (Maria M.B Medeiros ) 

 

100,00 

Recebido da filiada Maria José Ferandes Aguiar(GDpgtas COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo 

referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0022124-80.2003.4.01.3500 

 

50,00 

Recebido da filiada Ivany Alves da Cruz (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente 

pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 0022124-80.2003.4.01.3500 (de sua mãe) 

 
 

50,00 

TOTAL 189.509,97 


