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RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS  
DE ABRIL DE 2016 

 

Pago embalagens Papelão, conforme NF-e nº 3.423 referente compra 
de materiais de consumo do sintsep-go e casa de apoio 

 
722,89 

Pago Dr. Manuel de Oliveira e Adauto L. Lopes, conforme recibo para 
irem a Brasília verificar processos 

 

170,00 

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

de mar/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 mar/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 mar/2015). 

 
424,80 

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

Pago a Vilmar Martins, conforme recibo referente  ressarcimento de 

passagem para Itumbiara 

 
120,00 

Pago a Vicente G. Ribeiro, conforme cupom fiscal referente compra de 

combustível para carro do sindicato do retorno de Brasília  

 
50,00 

Pago on line A Ademar R. de Souza, conforme recibo referente 
ressarcimento de passagem 

 
10,00 

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

Mar/16   

2.771,23 

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

Pago on line à Marta Carneiro dos Santos ,   ref. salário, mar/16  812,43 

Pago on line  à Elaine Maria Lima , ref. Salário a mar/16  1.162,43 

Pago on line à Edilson Jason da Silva ,  ref. Salário mar/16  2.832,69 

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

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

Transporte R$ 162,80/ Vale Refeição 458,00......Total  R$2.820,20). 

 
2.820,80 

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

mar/16 (O valor total se refere a Ajuda de Custo R$ 2.200,00/ 44 

vale transporte R$ 162,80/  reconhecimento de dívida  onde houve 

danos financeiros do não recebimento da GACEM R$ 835,00   

 
 

3.197,80 

Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref.  ref. Salário mar/16 3.145,22 

Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata   ref. salário mar/16   278,90 

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

432,30 

Recolhido n/data on line conf. DARF ref.  INSS 
disposição/liberação mar/16 de Vicente Gonçalves Ribeiro 

485,37 

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

mar/16. 

864,48 

Pago cheque nº572894 à Adauto Lúcio Lopes , ref. salário, 

mar/16.  

1.235,25 

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

Pago cheque nº572897  à Jennyfer Gonsalves , ref. salário, 

mar/16.  

933,32 

Pago ao setransp referente compra de vale transporte 2.614,40 
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Pago a Embalagens Paranaíba, conforme NF-e nº4.594 referente 
compra de sacos de lixos copos etc. 

 
438,80 

Pago a Váz Café/Cristiane Epifanio, conforme boleto e NF-e nº 

2.895 referente  compra de 10 kg de café 

 
180,00 

Pago a HIGH-TECH Informática, conforme boleto e NF nº88229, 

referente compra de um computador para delegacia de Campos 

Belos, referente 2/4  parcelas 

 
651,25 

Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, mar/16. 950,99 

Pago cheque nº572898 à Maria de Fátima P. D’avila , ref. salário, 

mar/16. 

1.059,20 

Pago cheque nº572896 à Danubio Fernando V. Oliveira , ref. 
salário, mar/16. 

632,67 

Pago on line a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo referente 
ajuda de custo para participar de reuniões RJ 

850,00 

Tarifa de extrato postado 13,00 

Pago ao restaurante 94, conforme NFVC nº 1127 referente  refeições 
mensais 

342,77 

Pago  on line  à AMIL SAÚDE MÉDICA, conf.  Boleto e NF 5927616  7.763,48 

Pago aviso urgente 276,00 

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 on line a Helmiro dias da Silva/Rosimeire Gonçalves, referente 

pagamento de locação de buffete para festa de posse da diretoria 

2016-2019 e aniversário da sindicato (valor total de R$ 13.300,00 

para 350 convidados o que passar será acertado depois) a nota 

fiscal será apresentada depois 

 
 

6.650,00 

Pago a Sul Améria Cia Nacional Seguros, referente 3/4 parcelas do  

referente seguro do VOYAGE PLACA OMY-8038/SINTSEP-GO 

 

439,54 

Pago on line a Welison Marques transferido na conta de sua esposa 

Rosilene para pagamento de ajuda de custos conforme recibos 

 
141,40 

Pago cheque nº 572892, a Vilmar Martins da Silva referente ajuda de 
custo mês mar/16 

 

2.200,00 

Pago cheque nº 572887 a Cut referente contribuição mês de mar/16. 6.025,43 

Pago conf. cheque nº 572890,referente pensão alimentícia a Ludmilla 

Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando.  

 

340,56 

Pago cheque nº 572902 refrente pagamento a Panificadora Panino 

referente lanches do mês, lanche comissão eleitoral e lanche dia das 

eleições 

 
1.447,41 

Pago a Wander Castilho, conforme NF-e nº165 referente pagamento 

de confecção de 5 faixas para campanha salarial 

 
1.200,00 

Pago a Amaral Vilela, conforme NF-e nº 4.946 referente pagamento 

de cartuchos da xérox do jurídico 

 
700,00 

Pago a Lucas Silva Segato/Fone System, conforem NF-e nº 325 

referente manutenção PABX 

 
85,00 

Pago  on line  à AMIL SAÚDE DENTAL, conf.  Boleto e NF5927640 402,57 

Pago Aluguel da delegacia de Rio Verde (responsável: Divino 

Donizete)conforme contrato. 

600,00 

Pago on line a Divino Donizete, referente ressarcimentos de contas da 

delegacia sindical de Rio Verde, conforme documentos anexo 

 
600,69 
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Pago on line a LL Gráfica, conforme NF-e nº3917 referente confecção 

de 4.000 convites para festa de posse diretoria 

 
990,00 

Pago on line a Pioneira Colchões conforme NF-e nº026 referente 

compra de 10 colchões para cassa de apoio  

 
1.700,00 

Tarifa de cheque compensado 6,62 

Pago ao supermercado José Elias de Paula, conforme NF-e nº 9727, 

referente compra de  6 caixas de leite 

 
200,88 

Pago FGTS  1.892,27 

Pago  ONLINE à DIEESE, referente a fatura dezembro /15 1.298,23 

Pago a FR Ind. De comércio de confecções conforme NF-e nº 4136 

referente confecção de 250 camisetas para campanha salarial 2016 

 
3.250,00 

Pago a Edilson Jason, conforme boleto de ¼ pagamentos referente 

hospedagem do site do SINTSEP-GO por mais 1 ano (renovação) 

 
739,25 

Pago a Empório 278, conforme cupom fiscal referente compra de água 

mineral e outros mês de mar/2016 

 
271,75 

Pago a  Edilson José Muniz, conforme recibo referente  ajuda de custo 

para ficar a disposição do sindicato resolvendo assuntos de cartório 

 
575,00 

Pago cheque nº 572895 a Antonio José, referente pagamento salário 

mês de mar/16 

 
1.405,19 

Pago cheque nº 572901 referente pagamento de aluguel do salão do 

Clube Cruzeiro do Sul para festa de posse da diretoria triênio 2016-

2019 

 
1.200,00 

Pago  cheque nº 572900 a CUT, referente  ao rateio de despesas com 

mobilização dia 31 de março (OBS: este rateio será pago em três 

parcelas) 

 
2.000,00 

Pago cheque nº 572888, referente pagamento de contribuição mensal 

ao MST 

 
500,00 

Pago a Welison Marques, conforme  recibo referente ressarcimento de 

combustível e pedágio para vir participar de assembléia do MTE 

 
56,40 

Pago a Welison Marques, conforme  recibo referente ajuda de custo 

para participar de Encontro regional de formação da Ecocut nos dias 

08,09 e 10.04.2016 

 
195,00 

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente 

ressarcimento de passagem para Itumbiara 

 
120,00 

Pago a Osmar Campos Vicente, conforme NF-e nº35 referente  
instalação de ventiladores na casa de apoio e solda no portão da sede 

 
150,00 

Pago  ON LINE à Deleg. Morrinhos, ref. Ao mês de març/16, pagto 

ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel. 

 
354,00 

Pago  on line  à deleg.Formosa, ref. Ao mês de  març/16, pagto ajuda 

de custo. A Onir Carlos dos Santos. 

 

354,00 

Pago  on line  à deleg.Ceres, ref. Ao mês de març/16, pagto ajuda de 

custo. Eliene A. Vieira. 

 

354,00 

Pago  on line  à deleg. Jataí, ref. Ao mês de mar/16, pagto ajuda de 

custo. A Welson Jose valente. 

 

554,00 

Pago  on line  à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês març/156pagto 

ajuda de custo. Francisco Aciso Leles. 

 

354,00 

Pago  on line  à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês  març/16, pagto ajuda de 

custo. Divino Donizete. 

 

354,00 

Pago a  CELG CONTA DA SEDE 1.139,05 

Pago on line conforem boleto contribuição a CONDSEF, referente mês 9.565,30 
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de mar/16. 

Pago on line a Empresa de correios conforme boleto referente 

pagamento das postagens via sedex das 72 urnas das eleições triênio 

2016-2019 

 
 

4.412,48 

Pago on line a Sandra Aparecida, conforme recibo referente 

ressarcimento de retroativo de auxílio creche dos meses de janeiro, 

fevereiro,março 2016  

 
 

590,40 

Pago on line a Irinéia Rodrigues, conforme recibo referente 

ressarcimento de retroativo de auxílio creche dos meses de janeiro, 

fevereiro,março 2016  

 
 

590,40 

Pago on line a Edilson Jason, conforme recibo referente ressarcimento 

de retroativo de auxílio creche dos meses de janeiro, fevereiro,março 

2016  

 
 

590,40 

Pago on line a Ivanildo de Paiva, conforme recibo referente 

ressarcimento de retroativo de auxílio creche dos meses de janeiro, 

fevereiro,março 2016  

 
 

590,40 

Pago cheque nº 572889 referente pagamento de honorários  

Contábeis a Vc contabilidades 

 
1.770,00 

Pago estacionamento 5,00 

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.  139,90 

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.  

 
168,63 

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

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

 
488,91 

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

 

167,20  

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

Ribeiro, ref.  Mar/16. 

 

5.626,86 

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

de Souza, ref. Mar/16. 

 

5.091,29 

Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade,conforme 

boleto,mar/16.  

 

1.388,74 

Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 

84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 

(SINTSEP-GO). 

 
1.524,60 

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 5927616 e Alarme e monitoramento VIGZUL NF-e nº156565 e 

NF empresa Impar  nº 412 

 
 

435,54 

Pago a Editora raízes conforme NF-e nº18078 referente publicação de 

edital resultado das eleiçãos 

 
408,00 

Pago a shopping do escritório, conforme NF-e nº 5437, referente 

compra de uma mesa e uma cadeira  para casa de apoio e uma mesa 

 
1.640,00 
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e três cadeiras para sede  

Pago cheque nº  572904 a  eletroson conforme NF-e nº 17.533 

referente compra de uma TV para casa de apoio 

 
1.499,00 

Tarifa de pacote de serviços 71,55 

Pago guia GRU referente processo contra GEAP 500,00 

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

sindicato 

575,00 

Pago a Sandra Aparecida de Souza, conforme  recibo antecipação de 

salário (vale) 

120,00 

Pago ao posto radial conforme NF-e nº3786 referente abastecimentos 

mensais 

2.395,43 

Pago on line a Danúbio Fernando Vieira de Oliveira, conforme recibo 

referente ressarcimento de retroativo de auxílio creche dos meses de 

janeiro, fevereiro,março 2016  

 
 

590,40 

Pago Wander Castilho referente confecção de  30 baners para 

carreata do dia 14.04.2016  

 
1.350,00 

Pago a Wanderson Gabriel conforme recibo referente  serviços 

prestados na casa de apoio 

 
190,00 

Pago ao cartório Francisco Taveira, conforme recibo para 

reconhecimento de fima do Vicente 

 
5,66 

Pago estacionamento 5,00 

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

apoio,conforme anexo, mar/16 

 
251,76 

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

SINTSEP-GO, conforme anexo,mar/16 

 
399,32 

Pago a Papelaria do estudante, conforme cupom fiscal referente 

compra de matérias de escritório 

 
 

969,00 
Pago a Welison Marques, conforme recibo referente  ressarcimento de 

combustível e pedágio 

 
56,40 

Pago a Comercial Lança Chamas, conforme NFVC nº 179806 

referente compra de  copo de liquidificador para casa de apoio 

 

20,00 

Pago a Shopping das ferragens, conforme cupom fiscal pela compra 

de uma lima para enchada 

 

15,00 

Pago a Tend Tudo conforme NF-e nº 205162 referente compra de um 

arco de serra para casa de apoio 

 

25,90 

Pago  a Polo Visual, conforme NF-e nº 13657 referente compra de 

material para confecção de faixas  

 

312,00 

Pago on line conta telefônica da delegacia de Campos Belos 115,71 

Pago cheque nº 572906, a Gráfica ABC referente pagamento de  

confecção de 7.000 panfletos como contribuição ao SINTEL 

CONFORME OFÍCIO ANEXO 

 

600,00 

Pago on line a Maria de Fátima P. D’avila, antecipação de salário 
(vale) 

350,00 

Pago on line a Jennyfer G., antecipação de salário (vale) 300,00 

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

Pago on line a Danubio Fernando, antecipação de salário (vale) 300,00 

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente 
resssarcimento de passagem 

 
120,00 

Pago estacionamento para serviço de cartório 8,00 
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Pago estacionamento para serviço de cartório 8,00 

Pago ao Cartório 2º tabelionato conforme recibo para registrar ata 
eleição triênio 2016-2019 

 
68,62 

Pago ao Cartório 2º tabelionato conforme recibo para registrar 2ª ata 
eleição triênio 2016-2019 

 
68,62 

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 a Porto seguro conforme boleto 3/3  parcelas referente 
pagamento seguro da VAM 

1.818,46 

Pago a  correios  Agencia Franqueada 84 referente postagens dos 
convites da posse para todos os filiados, telegrama avisando de 
processo Ministério da Agricultura e outros... 

 
6.926,85 

Pago cheque nº 572905 a IDC Industria e Comercio. Conforme NF-e 
nº 151 referente confecção de cartazes para carreata dia 14.04.2016 

 
580,00 

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 on line ao ECAD referente licença para festa de posse e 

aniversário do sindicato dia 22.04.2016 

 

180,00 

Pago on line a Helmiro dias da Silva/Rosimeire Gonçalves, referente 

pagamento de locação de buffete para festa de posse da diretoria 

2016-2019 e aniversário da sindicato (valor total de R$ 13.300,00 

para 350 convidados o que passar será acertado depois) a nota 

fiscal será apresentada depois 

 
 

6.650,00 

Pago on line a embalagens anhanguera conforme  boleto e NF-e 

nº4.762 refrente compra de  saco de lixo e copos plasticos 

 

227,00 

Pago a Vaz café, conforme boleto e NF-e nº 2.937 referente compra 
de 10 kg de café 

 
180,00 

 Pago on line a Câmara de dirigentes Logistas, conforme  boleto e NF-
e nº 190816 referente aluguel do salão para plenária sindical dia 
22.04.16 

 
1.600,00 

Pago on line a Welison Marques de Araújo, transferido na conta de 
sua esposa rosilene para o mesmo participar do GPCOT e 
Entoncontro MTE dias 18 e 19.04 

 
433,40 

Pago on line a Edilson José Muniz, conforme recibo para ficar a 
disposição do sindicato. 

 
260,00 

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

 
185,61 

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ajuda de 

custo e deslocamento para participar do encontro da Saúde em 

Brasília 

 
85,00 

Pago a Ademar R. de Souza, conforme recibo referente ajuda de 

custo  para participar do encontro da Saúde em Brasília 

 
85,00 

Pago a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo referente ajuda de 

custopara participar do encontro da Saúde em Brasília 

 
85,00 

Pago a Analício G. SAntiago, conforme recibo referente ajuda de custo 
e deslocamento para participar do encontro da Saúde em Brasília
  

 
340,00 

Pago a Pio Tadeu da Silva Lima, conforme recibo referente ajuda de 
custo e deslocamento para participar do encontro da Saúde em 
Brasília 

 
365,00 
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Pago a Jerônimo Batista Pires, conforme recibo referente ajuda de 
custo e deslocamento para participar do encontro da Saúde em 
Brasília 

 
365,00 

Pago a Adauto Lúcio Lopes , conforme recibo para levar servidores 
para encontro da Saúde em Brasília 

 
85,00 

Pago a Adauto L. conforme recibo referente ajuda de para buscar 
diretor Gilberto 

85,00 

Pago a Edmar Normandes dos Santos, conforme recibo referente 
ajuda  para participar do encontro da Saúde em Brasília 

 
85,00 

Pago a Isabel Lima Pinto, conforme recibo referente ajuda  para 
participar do encontro da Saúde em Brasília 

 
85,00 

Pago a Deusina Azevedo Soares, conforme recibo referente ajuda  
para participar do encontro da Saúde em Brasília 

 
85,00 

Pago a Daicy dos Santos Pena, conforme recibo referente ajuda  para 
participar do encontro do MTE 

 
85,00 

Pago a José Roberto R. da Cunha, conforme recibo referente ajuda  
para participar do encontro do MTE 

 
85,00 

Pago a Vera Lúcia Serra Dourada, conforme recibo referente ajuda  
para participar do encontro do MTE 

 
85,00 

Pago a Anilce Policena, conforme recibo referente ajuda  para 
participar do encontro do MTE 

 
85,00 

Pago a João Teodoro de Morais, conforme recibo referente ajuda de 
custo e deslocamento para participar do encontro da Saúde em 
Brasília 

 
365,00 

Pago chaveiro Gomes, conforme recibo referente cópia de chave casa 
de apoio 

 
15,00 

Pago chaveiro, conforme recibo referente conserto e cópia chave do 
centro de formação da casa de apoio. 

 
90,00 

Pago on line a Nelson S. Parreiras, conforme recibo  participar do 

encontro da Saúde dia 18.04 

125,00 

Pago on line a Wander F. Castilho, conforme NF refernte confecção 

de baners  

675,00 

Pago  pedágio 3,20 

Pago pedágio 4,30 

Pago pedágio 4,30 

Pago pedágio 3,20 

Pago conforme boleto e NF-e nº 2.647, a Vaz café/Cristiane  Epifanio 
referente compra de 10 kg de café 

 
170,00 

Pago a Gilberto Jorge, conforme recibo referente ajuda de custo para 
ficar no plantão do sindicato 

 
430,00 

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 3/11ª 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 3/11ª parcela de IPTU do 
SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul 

 

792,78 

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

competência 03/2016 ( INSS – Arrecadação) 

 
8.733,97 

Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de 
recolhimento de IRRF código 0561 ,puração: 31/03 

 
300,51 

Pago on line a Editora Raízes conforme boleto e  NF-e nº18302 
referente publicação de edital 

 
841,00 

Pago a Welison Marques Araújo (Anápolis), conforme recibo  para 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
56,40 
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Pago a Welton P. de Oliveira, Wanderli Darci de Paula  (nova Gloria) , 
conforme recibo  para part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
360,00 

Pago a Servulo Natal (Goianásia) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
120,00 

Pago Jesus V. Franco (Jataí) a , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
170,00 

Pago a Zacarias Tavares (Porangatú) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
360,00 

Pago a José Aureliano Ferreira (Ceres) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
120,00 

Pago a Manoel Cardoso dods Santos (Rio Verde) , conforme recibo  
para part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
160,00 

Pago a Benedito Cortes (Mara Rosa) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
260,00 

Pago a João Adair (caldas Novas) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
120,00 

Pago a Herminio Vieira (Jaraguá) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
100,00 

Pago a Osmar Martins\ Alfredo\ Raultil (Morrinhos) , conforme recibo  
para part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
450,00 

Pago a Elias Rodrigues (Piracanjuba)  , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
65,00 

Pago a André dos Santos Neto (Porangatú) , conforme recibo  para 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
360,00 

Pago a Jeovha Toscano (Quirinópolis) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
190,00 

Pago a Anísio Ferreira dos Santos (Formoso) , conforme recibo  para 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
370,00 

Pago a Severino Zelo Patrício (Niquelândia) , conforme recibo  para 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
215,00 

Pago a Jeronimo Batista (Morrinhos) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
150,00 

Pago a José Alves Carvalho Filho (Piracanjuba) , conforme recibo  
para part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
65,00 

Pago a Rezendo Pereira (Goianira) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
70,00 

Pago a Onofre G. Rodrigues\Francisco A. Leles\Valdin Teixeira 
(Campos Belos) , conforme recibo  para part.da plenária de posse 
Triênio 2016-2019 

 
750,00 

Pago a Divino Donizete (Rio Verde) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
180,00 

Pago a Dimas Franco , conforme recibo  para part.da plenária de 
posse Triênio 2016-2019 

 
50,00 

Pago a Analício G. Santiago (CERES) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
125,00 

Pago a Leonel Mateus Lúcio (catalão\Morrinhos) , conforme recibo  
para part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
285,00 

Pago a José Bezerra Vidal (Porangatú) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
360,00 

Pago a Getúlio R. da Silva (Caldas Novas) , conforme recibo  para 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
120,00 

Pago a Pio Tadeu da Silva Lima (Caldas Novas) , conforme recibo  
para part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
120,00 

Pago a Divino Carvalho de Andrade (Anápolis) , conforme recibo  para 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
50,00 

Pago a Lindomar de Pontes (Santa Helena) , conforme recibo  para 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
180,00 

Pago a João Teodoro (Rio Verde) , conforme recibo  para part.da  
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plenária de posse Triênio 2016-2019 170,00 

Pago a João Ferreira da Hora (Posse) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
220,00 

Pago a Aldemar Ferreira Veado (Mineiros) , conforme recibo  para 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
200,00 

Pago a Onir Carlos dos Santos(Jataí) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
240,00 

Pago a Marcos Aurélio de Souza (Goiás) , conforme recibo  para 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
150,00 

Pago a Miguel Bento (Porangatú) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
360,00 

Pago a Juarez C. Albuquerque (Anápolis) , conforme recibo  para 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
50,00 

Pago a José Pereira (Jussara) , conforme recibo  para part.da plenária 
de posse Triênio 2016-2019 

 
170,00 

Pago a João Gomes da Silva (Anápolis) , conforme recibo  para 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
50,00 

Pago a Francisco Magalhães (Aragarças) , conforme recibo  para 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
280,00 

Pago a Irenildes Dias Santos  ( Aragarças, Primavera) , conforme 
recibo  para part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
300,00 

Pago a Waldir Silva\ Antonio Carlos\ Edilson F. Silva\Pedro Santinho , 
conforme recibo  para part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
600,00 

Pago a Dionisio Lopes (Aragarças) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
280,00 

Pago a Duides Amada\Mariozan\ Nelson Parreiras\ Aparecida 
(Formosa) , conforme recibo  para part.da plenária de posse Triênio 
2016-2019 

 
540,00 

Pago a João Supriano (Guanabara) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
15,00 

Pago a Antonio Costa Neto\ Joaquin A. Rodrigues\ Anivaldo Quirino 
(Rialma) , conforme recibo  para part.da plenária de posse Triênio 
2016-2019 

 
375,00 

Pago a Jose Joaquim Ramalho (Ceres) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
125,00 

Pago a João José dos Santos (Ceres) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
125,00 

Pago a Adelino Rodrigues dos Santos (São Simão) , conforme recibo  
para part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
270,00 

Pago a Nilson Oliveira da Costa (Ceres)  , conforme recibo  para 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
125,00 

Pago a Avelio J. Firmino , conforme recibo  para part.da plenária de 
posse Triênio 2016-2019 

 
125,00 

Pago a Sebastiana Maria Galdino (Jaranápolis) , conforme recibo  
para part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
80,00 

Pago a Wanderlan Carmo\Henriquen P. Carvalho\ João P. Santos ( 
São Luiz) , conforme recibo  para part.da plenária de posse Triênio 
2016-2019 

 
300,00 

Pago a Vicente Sales (Jaraguá) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
100,00 

Pago a Deoclides Almeida Silva (Rio Verde) , conforme recibo  para 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
140,00 

Pago a Edilson José Muniz , conforme recibo  para part.da plenária de 
posse Triênio 2016-2019 e a disposição para resolver problemas no 
cartório 

 
315,00 

Pago a Wilhian Mendes (Ipameri) , conforme recibo  para part.da 
plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
260,00 
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Pago a Alessandra  Crisostomo, comforme recibo referente contrato 
de uma banda para animação da festa de posse e festa de aniversário 
de 27 anos do SINTSEP-GO 

 
1.200,00 

Pago a Carlos Antonio (jataí) , conforme Cupon fiscal de combustível 
posto Masut para (vinda) part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
194,00 

Pago a Carlos Antonio (Jataí) , conforme recibo  para (Retorno) 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
120,00 

Pago a Welson José Valente (jataí) , conforme Cupon fiscal de 
combustível posto Masut para (vinda) part.da plenária de posse 
Triênio 2016-2019 

 
159,68 

Pago a Carlos Antonio (Jataí) , conforme recibo  para (Retorno) 
part.da plenária de posse Triênio 2016-2019 

 
140,00 

Pago taxi 15,00 

Pago ao empório 278, conforme cupom fiscal referente compra de 
pilhas para máquina fotográfica 

 
28,00 

Pago estacionamento 8,00 

Pago cartório conforme recibo para registrar a ata de posse da 
diretoria 2016-2019 

68,62 

Pago a Miguel bento, ajuda de custo para part, da reunião de 
planejamento ao 2016 

130,00 

Pago a Vilmar Martins de Souza, ajuda de custo para part, da reunião 
de planejamento ao 2016 

 
250,00 

Pago a Getúlio Rodrigues da Silva , ajuda de custo para part, da 
reunião de planejamento ao 2016 

 
130,00 

Pago a Raimundo Nonato de Miranda , ajuda de custo para part, da 
reunião de planejamento ao 2016 

 
65,00 

Pago a Deuselene Ramos de Morais, ajuda de custo para part, da 
reunião de planejamento ao 2016 

 
65,00 

Pago a Vicente G. Ribeiro, ajuda de custo para part, da reunião de 
planejamento ao 2016 

 
65,00 

Pago a Pio Tadeu da Silva Lima, ajuda de custo para part, da reunião 
de planejamento ao 2016 

 
135,00 

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, ajuda de custo para part, da 
reunião de planejamento ao 2016 

 
65,00 

Pago a Welison Marques, ajuda de custo para part, da reunião de 
planejamento ao 2016 

 
65,00 

Pago a Marcia Jorge, ajuda de custo para part, da reunião de 
planejamento ao 2016 

65,00 

Pago a Onofre G. Rodrigues, ajuda de custo para part, da reunião de 
planejamento ao 2016 

 
130,00 

Pago a Deusina Azevedo Soares, ajuda de custo para part, da reunião 
de planejamento ao 2016 

 
65,00 

Pago a Divino Donizete, ajuda de custo para part, da reunião de 
planejamento ao 2016 

 
130,00 

Pago a Francisco A. Leles, ajuda de custo para part, da reunião de 
planejamento ao 2016 

 
130,00 

Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, ajuda de custo para part, da 
reunião de planejamento ao 2016 

 
65,00 

Pago a Dulce Costa Oliveira, ajuda de custo para part, da reunião de 
planejamento ao 2016 

 
65,00 

Pago a Noel Paulo Freitas, ajuda de custo para part, da reunião de 
planejamento ao 2016 

 
65,00 

Pago a Vera Lúcia dos Santos conforme recibo para fazer café da 
manhã/almoço e Lanche para os diretores participantes da reunião de 
planejamento do ano de 20165 

 
900,00 

Pago  ao shopping do escritório, conforme NF-e nº 5452 referente 
conserto mesa  

 
140,00 
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Pago ao 3° Registro Civil, conforme cupom fiscal referente cópias de 
documentos 

96,49 

Pago estacionamento 5,00 

Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo para ficar a disposição 
na casa de apoio cobrindo atestado da Irinéia 

 
67,40 

Pago a Gyn Gás conforme cupom fiscal nº 12744 referente compra de 
1 botijão de gás um para casa de apoio e outro para sede 

 
55,00 

Pago a Gyn Gás conforme cupom fiscal nº 12743 referente compra de 
1 botijão de gás um para casa de apoio e outro para sede 

 
55,00 

Pago a Vera Lúcia conforme recibo referente pagamento de confecção 
de um bolo e 350 pedaços de bolo para festa de posse e aniversário 
de 27 anod do SINTSEP-GO 

 
1.370,00 

Pago PIS sobre folha de pagamento 235,24 

Tarifa de renovação de cadastro 16,07 

Pago on line a Celg, referente conta de energia da casa de apoio 833,80 

Pago a Clínica Transparência exame demissional da funcionária 
Jennyfer Gonsalves 

 
20,00 

Pago a Welison Marques de Araújo, referente ressarcimento de 
combustível dos dias  25,26e27 para vir pro plantão do juridico 

 
169,20 

Pago custas de processo processo do Sr. Raimundo Domingos  do 
Nascimento 

13,00 

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente 
ressarcimento de passagem para Itumbiara 

 
120,00 

Pago a Clínica Transparência exame ademissional da funcionária 
Rafael Batista D’avila 

 
20,00 

Pago cartório 2º tabelionato de notas, conforme recibo referente 
pagamento de reconhecimento de  sinal público 

 
5,66 

Pago a Funcionária Jennyfer Gonçalves rescisão de contrato referente 
serviços prestados  cobrindo atestado da funcionária Maria de Fátima 

 
1.819,16 

Pago FGTS referente recolhimento de multa recisória da funcionária 
Jennyfer Gonçalves 

 
320,62 

Pago agencia de correios 84 referente postagens  294,50 

Pago a Belcar Veículos, conforme boleto e NF-e nº 96267e 485788 
referente ½ pagamentos pela revisão do carro placa OMY8038 

 

535,26 

Pago a Jornal Correio Brasiliense, conforme boleto referente ¾ 
parcelas de assinatura anual do jornal 

 
170,98 

TOTAL 197.678,27 
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RESUMO GERAL 
 

 

 

Total de receitas/saldo: R$ 197.678,27(-) Gastos/despesas/investimentos até dia 29/04/2016: R$ 

204.908,16 - Saldo até 29/04/2016: ficou (caixa dinheiro 5.974,48 Banco R$1.255,41) =  7.229,89      
  
 
Aplicações até 29/04/2016      
 

CONTA REFERÊNCIA VALOR 

Poupança Conta 6102-6 Para fundos de possíveis Greves. 20.162,44 
CDB – CONTA 6102-6  Aplicado –  244.626,80 
Conta  99279-8 Conta para formação 20.452,45 
Poupança Conta 99279-8 Para recebimentos 3% de honorários e pagto ATS 52.476,09 
CDB - CONTA 99279-8  0,00 

TOTAL  337.717,78 
 

 
 
 

 
  

Saldo do Mês de Março /16 17.200,68 

Consignações recebidas no mês de Abril/16  161.753,62 

Recebido da filiada Raimunda Assunção de Oliveira (GDATA COLETIVO/Agricultura), 

conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 

0022124-80.2003.4.01.3500 

 
 

50,00 

Recebido   da CONDSEF  CONFORME  estrato referente ressarcimento conta 

telefônica do diretor Gilberto 

 
152,73 

Resgate BB CDB DI 23.000,00 

Resgate BB CDB DI 2.548,40 

Recebido da filiada Raimunda Costa Araújo (GDATA COLETIVO/ e GDPST 

Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos cálculos de 

cada processo 0022124-80.2003.4.01.3500 

 
 

100,00 

Recebido da filiada Clara Costa Araújo (GDATA COLETIVO), conforme Recibo 

referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos de cada processo 0022124-

80.2003.4.01.3500 

 
50,00 

Recebido do Diretor Gilberto Jorge, referente pagamento de sua contribuição sindical 
Mês de março/16 

 
52,73 

TOTAL 204.908,16 


