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DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE MARÇO 

DE 2017 
 
  

Pago on line a LL Gráfica, conforme NF-e nº4434 referente 

confecção de 4.000 calendários ( 2/2 parcelas). 

 
4.250,00 

Pago on line a Embalagens Paranaíba, conforme NF-e nº 

9055 refrente compra de copos , papel toalha,saco lixo, 

sabonete liquido 

 

424,40 

Pago a Porto Seguro, conforme boleto, referente a 2/4 

parcelas do pagamento do seguro da Vam  

 
1.736,90 

Pago on line devolução salário Ademar Rodrigues de Souza 

(o mesmo conforme portaria anexo ficou sem contra 

cheque, com responsabilidade do Sindicato repassar) 

 
4.748,33 

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

ref. Mês de fEV/2017. 

2.342,50 

Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, 

reconhecimento de dívida  onde houve danos financeiros do 

não recebimento da GACEM. Ref. Mês de FEV/2017. 

 
932,00 

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/2017). 

 
473,80 

Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês deFEV/17 2.963,30 

Pago nesta data Aj.  Custo ao diretor Welison Marques de 

Araújo, ref. Mês de FEV/2017. 

 
2.342,50 

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

,FEV/17   

1.431,93 

Pago on line à Rodrigo Nunes Leles ,  ref. salário, FEV/17  3.550,34 

Pago on line à Edilson Jason da Silva ,  ref. Salário FEV/17 3.855,13 

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

FEV/17 

3.592,74 

Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata   ref. salário FEV 

/17   

480,46 

Pago on line  à Lorena Veiga Jardim , ref. salário, FEV/17 924,45 

Pago on line  à Rafael Batista de Avila, ref. salário, FEV/17 1.128,67 

Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário 

FEV/17 

925,20 

Pago nesta data Aj.  Custo ao diretor Dulce Costa de 

Oliveira, ref. Mês de FEV/2017. 

2.963,30 

Pago on line Setransp ref. vale transporte mês fEV/17 2.000,30 

Pago on line à Hélcia M. Rocha, ref. salário, FEV/17 893,15 

Pago cheque nº 573090 a Mardem e Fraga Advogados, 

referente assessoria jurídica prestada mês de Dez/2016 

 
10.323,50 
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Tarifa de extrato postado conforme extrato 2,80 

Tarifa de extrato postado conforme extrato 11,20 

Pago a Omega Eletronica conforme NF-e nº 6098 referente 

compras diversas especificada na nota para casa de apoio 

 
25,00 

Pago a HIDRO-SAN CONFORME CUPON FISCAL referente 

compras diversas especificada no recibo para casa de apoio 

 
12,00 

Pago a HIDRO-SAN CONFORME CUPON FISCAL referente 

compras diversas especificada no recibo para casa de apoio 

 
18,00 

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente 

ressarcimento de deslocamento 

150,00 

Pago conta água delegacia Sindical de morrinhos 11,91 

Pago conta de energia da delegacia sindical de morrinhos 36,68 

Pago  conforme recibo para fazer limpeza na delegacia 

sindical  de morrinhos 

140,00 

Pago estacionamento 9,00 

Pago conta de energia da casa de apoio 487,97 

Pago chegue nº 573095 Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins 

da Silva, Mês deFEV/17 

2.800,50 

Transferido para Daniel Pereira, Referente contribuição 3.000,00 

Tranferido para  Aplicação/CDB o valor que foi resgatado 

para pagamentos das contas dia02.03 

 
38.000,00 

Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de 

Sena,Mês de jan/17 (O valor total se refere a Aj. Custo R$ 

2.342,50/  44 Vale Transporte R$ 162,80/ Vale Refeição 

458,00......Total  R$2.963,30). 

 
2.963,30 

Pago cheque nº 573098 à Maria de Fatima Pereira d’avila, 

ref. salário FEV/17 

825,74 

Pago cheque nº 573101 à Antonio José Vieira de Oliveira, 

ref. salário FEV/17 

1.587,68 

Pago cheque nº 573086 à Adauto Lúcio Lopes, ref. salário 

FEV/17 

3.074,33 

Tarifa de cheque compensado 11,35 

Pago a Welison Marques, conforme recibo referente  

ressarcimento  de deslocamento 

 
56,20 

Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. 
compra de toner  

350,00 

Pagto. Boleto Amil Saúde ref. mês Fev./2017  7.431,82 

Pago on line à Claudionor F. Costa re. Pgto. Aluguel 

delegacia de Rio Verde 

600,00 

Pagto. Boleto Amil Dental ref. mês Fev/17   381,15 

Pagamento boleto à Aviso Urgente referente a prestação de 
serviços  

308,07 

Pago a Catral Refrigeração, conforme NF-e nº 77.299 

referente compra de um frizzer para casa de apoio (3/7 

parcelas) 

 
355,00 

Pago à Manuel de Oliveira, ref. salário  Novembro/16   1.335,00 

Pago a Divino Donizete, referemte ressarcimento de contas  
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água, lus, telefone da delegacia de rio verde 463,63 

Pago  on line  à deleg. Morrinhos, ref. Ao mês   dez/16 

pagto ajuda de custo. Francisco A. Pimentel. 

354,00 

Pago cheque nº 573093 a Cut referente contribuição mês de 

Fev/17. 

6.693,04 

Pagto. Boleto Dieese ref. Contribuição social mês fev/17 1.415,07 

Pago FGTS sobre folha de pagamento 1.973,50 

Pago a Damyana Salles Silva – ME, conforme –e nº 256, 
referente a 3/3 parcelas da manutenção dos ar 
condicionados da sede e casa de apoio 

 
800,00 

Pago on line a Catral Refrigeração Eletrodomesticos, 7/7 

parcelas conforme NF-e nº 070.557 referente compra de 1 

ventilador 60 cm e um ar condicionado  9.000 BTU GREE. 

 

211,00 

PaGO A Ademar Rodrigues de Souza/Welisom Marques, 

conforme recibo referente ajuda de custo para participar de 

reunião do CDE em Brasília 

 
170,00 

Pago on line a Dr. Derli conforme NF-e nº59  referente 

serviços de cálculos de processos prestados  

 
4.692,50 

Pago on line ao Posto Radial, conforme NF-e nº4314 

referente abastecimento 

 
1.249,79 

Tarifa cheque compensado 7,36 

Pago ao supermercado Super Zé , conforme cupom fiscal 

referente compra de leites 

130,80 

Pago a Sandra Aparecida de Souza, conforme recibo de vale 290,00 

Pago a Copy Print – Serviços de impressão, referente  

confecção de  cartazes “Assédio Moral” 

230,00 

Pago on line conta energia da sede  804,07 

Pago  on line  à deleg.Jataí, ref. Ao mês de   fev/17, pagto 

ajuda de custo. A Welson José Valente 

 
554,00 

Pago  on line  à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês de   fev/17, 

pagto ajuda de custo. A Divino Donizete 

 
354,00 

Pago on line contribuição mensal a CONDSEF 9.565,30 

Pago a  Rocha Soares, conforme boleto e NF-e nº 3.927 

referente compra de maeteriais de limpeza 

 
751,16 

Pago on line conforme ofício contribuição financeira 1.100,00 

Pagto. Cheque nº 573094 ref. CONTRIBUIÇÃO  a Cut 

/assessoria de comunicação 

 

1.500,00 

Pago a Crtuchos.com conforme NFVC nº 1136 referente 

recargas de toners 

780,00 

Pago a Papelaria do Estudante, conforme cupom fical 

referente compras material de escritório 

 

338,00 

Pago  on line  à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês de   

fev/17, pagto ajuda de custo. A Francisco A. Leles 

 
354,00 

Pago  on line  à deleg.Ceres, ref. Ao mês de   fev/17, pagto 

ajuda de custo. A Eliene A. R. Vieira 

 
354,00 

Pago  on line  à deleg. FormoSA, ref. Ao mês de   fev/17, 

pagto ajuda de custo. A Onir Carlos 

 
354,00 
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Pago a  Vaz Café, conforme boleto e NF-e nº 3.92718.621 

referente compra de 10 kg de café 

 
190,00 

Pago cheque nº 573100 conforme NFVC nº 067 referente 

refeições da plenária dia 10 de fevereiro 

 

2.962,00 

Pago cheque nº 573091 referente contribuição  ao MST 500,00 

Pago a Beatriz  de Castro, conforme  ofício anexo 

contribuição para dia das mulheres 

 

200,00 

Pago on line a Wander F. Castilho, conforme NF-e nº2 

referente confcção de 8 baners 

 

960,00 

Pago cheque nº 573103, conforme NFVC nº 6287 referente 

compra de lanches mensais  

 

625,01 

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme Recibo referente 

ressarcimento de combustível 

150,00 

Pago a Rafael Batista de Ávila, conforme recibo referente 

prestação de serviços 

134,80 

Pago Papelaria Papirus, referente compra de envelopes 2,80 

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 nesta data on line ao Vigzul, pelos serviços de 
monitoramento mensal, conforme NF N° 218648 fev/16 

167,20 

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

e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO). 

1.583,19 

Pago on line a Claro referente conta de celulares dos 

diretores 

1.601,71 

Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS  do 

SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (Alarme e 

monitoramento VIGZUL NF-e nº 228844 e NF Amil) 

 

165,26 

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

 
194,32 

Pago ONLINE à BISA WEB, referente a 

mensalidade,conforme boleto,fev/17.  

1.518,03 

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

Marques de Araújo, ref.  Dezembro/16. 

 

5.714,41 

Pago a OMINIWARE, conforme  boleto referente mês de 

fev2017 

75,60 

Pago on line a Sul América  Cia Nacional, conforme boleto 

referente 2/4 parcelas do seguro do carro do sindicato placa 

OMY 8038 

 
447,71 

Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 08006042010 d a 

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

 

190,42 

Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 39324202 d a casa 

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

 

485,74 

Tarifa de pacote de serviços 182,00 

Pago estacionamento  5,00 
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Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente 

prestação de serviço na casa de  

 
87,40 

Pago TED a Gustavo Felipe Terentim, conforme NF nº 2 

referente prestações de serviço com carro de som 

 

800,00 

Pago on line a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo 

referente vale 

400,00 

Pago on line a Maria de Fatima D’avila, conforme recibo 

referente vale 

400,00 

Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações 

referente  manutenção corretiva do PABX  

 

140,00 

Pago TED a Empório 278, conforme cupom fiscal referente 

compra de água mineral para casa de apóio  e outros 

 

471,20 

Pago on line conta telefonica da delegacia de Campos Belos 127,24 

Pago on line correios , referente postagens dos jornais 2.158,78 

Pago on line a Helcia Moreira Rocha, conforme recibo 

referente vale 

400,00 

Pago on line a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo 

referente vale 

400,00 

Pago on line a Marta C. dos Santos, conforme recibo 

referente vale 

400,00 

Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações 

referente  compra de um aparelho de PABX (1/2 PARCELAS) 

 

210,00 

Pago on line a Rafael Batista de Avila, conforme recibo 

referente vale 

400,00 

Pago on line conforme documento anexo referente 

contribuição financeira 

2.000,00 

Pago on line fatura Claro plano internet ref. consumo mês 

fev/17  

72,48 

Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de 

fev/17 

277,40 

Pago a embalagens Paranaiba, conforme NF-e nº9206 143,80 

Pago on line a Irinéia R. da Mata, conforme recibo referente 

vale 

400,00 

Pago on line a Edilson Jason, conforme recibo referente vale 400,00 

Pago ao Hotel Golden Dolphin, conforme contrato anexo 

2/10 parcelas referente (hospedagem,alimentação e salão) 

pro Congresso do SINTSEP-GO em dezembro 2017 

 
 

6.700,00 

Pago a Vitalina de Fátima Lopes (Pires do Rio), conforme 

NF-e nº 00341 referente impressão de uma faixa para ato 

Contra Reforma da Previdência”  

 
125,00 

Pago a LL Gráfica, conforme NF-e nº 4497 referente 

confecção de 2.000 folders dia internacional da mulher 

contra reforma da previdência. 

 
670,00 

Pago a VC contabilidade, conforme boleto anexo de 

honorários contábeis e compra de pastas 

 
1.874,00 

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo 

ressarcimento deslocamento Itumbiara/Goiânia/Itumbiara 

 
150,00 
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Pago a Osmar Campos, conforme NF-e nº 46 referente 

serviços prestados na casa de apoio 

 
115,00 

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente 

ajuda de custo para percorrer o interior realizando 

assembléias 

585,00 

Pago SESAC contrubição Associativa dos funcionários 142,40 

Pago on line Imposto INSS competência 02/17 10.049,03 

Pago on line  PIS/CONFINS/CSLL, conf. Notas Dr. Welton nº 

4381 e Drª derli nº 57 

 
744,00 

Pago On line IRRF ,  conf. Notas Dr. Welton nº 4381 e Drª 

derli nº 57 

240,00 

Pago ON line  IRRF recolhido da folha 530,89 

Pago on line  nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ 
Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 02/11ª 
parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul 

 

967,12 

Pago on line  nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ 
Secretaria de Finança  proveniente de pagamento da 02/11ª 
parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul 

 

285,88 

Pago on line a Vaz café conforme boleto e NF-e nº 018.761 

referente 10 kg de café 

 

190,00 

Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo 

referente ajuda de custo para percorrer o interior realizando 

assembléias 

 

585,00 

Transferido para conta do Sr. Ademar Rodrigues de Souza 

para pagamento de despesas de combustíveis, lanches e 

outros nas assembléias em várias cidades do interior 

 

1.700,00 

Pago on line a Welson José valente conforme NF-e nº 170 

referente confecção de uma faixa para atocontra reforma da 

previdência dia 15.0324.483,25 

80,00 

Pago on line DARF – IRRF 0561 recolhido do folha do Sr. 

Ademar 

69,63 

Pago a Welisom Marques, conforme recibo referente 
ressarcimento 

56,20 

Pago on line fatura Saneago Sintsep sede ref. consumo mês 

Fev/17 

 
230,89 

Pago on line fatura Saneago Casa de apoio Sintsep ref. 
consumo mês fev/17 

 
906,31 

Pago a Welisom Marques, conforme recibo referente 
ressarcimento 

56,20 

Pago on line a Wander Ferreira Castilho, conforme NF-e nº 6 

referente confecção de faixas para ato dia 28 de março 

 
675,00 

Pago conta telefônica da delegacia de Campos Belos 135,80 

Pago a Welisom Marques, conforme recibo referente 
ressarcimento 

56,20 

Pago on line a Vera Lúcia, conforme recibo para fazer café 

da manha para assembléia de aposentados e pensionistas 

 
350,00 

Pago a Welisom Marques, conforme recibo referente 

ressarcimento 

56,20 

Pago a Welison Marques de Araújo, conforme recibo  
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referente ajuda de custo para participar do ato Contra 

reforma da previdência e plenária da CONDSEF dias 27 e 

28.03 

255,00 

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente 

ajuda de custo para participar do seminário, ato Contra 

reforma da previdência e plenária da CONDSEF dias 27 e 28 

e 29 

 
425,00 

Pago estacionamento 5,00 

Pago a funcionária Sandra Aparecida,conforme recibo para 

trabalhar como apoio ao ato 

 
85,00 

Pago Pis sobre folha de pagamento 245,13 

Pago conta energia casa de apoio 652,34 

Pago a Ademar R. de Souza, conforme recibo referente 

ajuda de custo para participar do seminário, ato Contra 

reforma da previdência e plenária da CONDSEF dias 27 e 28 

e 29 

 

 

425,00 

Pago a Dulce Costa de Oliveira, conforme recibo referente 

ajuda de custo para participar do seminário, ato Contra 

reforma da previdência e plenária da CONDSEF dias 27 e 28 

e 29 

 

 

425,00 

Pago a Márcia Jorge, conforme recibo referente ajuda de 

custo para participar do ato Contra reforma da previdência e 

plenária da CONDSEF dias 27 e 28.03 

 
255,00 

Transferido para Divino Carvalho de Andrade, para 

pagamento de ajuda de custo para servidores de Anápolis 

que irão para ato contra reforma da previdência dia 

28.03.17 

 

1.500,00 

Pago a Osmar Martins Teixeira, conforme boletos anexos 

(energia, água, ressarcimento de combustível e confecção 

de faixas) 

 

328,28 

Pago à 22 servidores  (Saída do SINTSEP-GO), conforme 

lista anexa referenteto ajuda de custo para alimentação dos 

mesmos no ato contra reforma da previdência em Brasília. 

 CIDADE: Goiânia 
 22 Filiados x R$ 50,00 = 1.100,00 

 
1.100,00 

Pago à 28 servidores  (Saída de Formosa), conforme lista 

anexa referenteto ajuda de custo para alimentação dos 

mesmos no ato contra reforma da previdência em Brasília. 

 CIDADE: Formosa 
 28 Filiados x R$ 50,00 = 1.400,00 

 
1.400,00 

Pago a Walter Campos, conforme recibo referente 

deslocamento e ajuda de custo do mesmo no ato contra 

reforma da previdência em Brasília 

 
100,00 

Pago a Waldir Silva, Antonio Carlos, Marcos F. Silva e Pedro 

Santinho (Luziânia), conforme recibo referente Combustível 

e ajuda de custo dos mesmo no ato contra reforma da 

previdência em Brasília 

 
500,00 

Pago a Edilson F. dos Santos, Djalma Venâncio, Raimundo  
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Nonato e Ismael(Valparaíso), conforme recibo referente 

Combustível e ajuda de custo dos mesmo no ato contra 

reforma da previdência em Brasília 

300,00 

Pago táxi 15,00 

Pago a Wilmar Ferreira Lopes, conforme recibo para part. Do 

ato contra reforma da previdência e plenária da CONDSEF 

dias 28 e 29.03 

 
255,00 

Pago a Isabel Lima Pinto, conforme recibo para part. Do ato 

contra reforma da previdência e plenária da CONDSEF dias 

28 e 29.03 

 
255,00 

Pago a Maria Leci R. de Oliveira, conforme recibo p\ part.  

ato contra reforma da previdência e plenária da CONDSEF 

dias 28 e 29.03 

 
255,00 

Pago a Francisco A. de Lima, conforme recibo para part.  ato 

contra reforma da previdência e plenária da CONDSEF dias 

28 e 29.03 

 
255,00 

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo para part. Do 

ato contra reforma da previdência e plenária da CONDSEF 

dias 28 e 29.03 

 
255,00 

Pago a Crescêncio P. de Sena, conforme recibo para part. 

Do ato contra reforma da previdência e plenária da 

CONDSEF dias 28 e 29.03 

 
255,00 

Pago a Adaucto Lúcio Lopes, conforme recibo para part.  ato 

contra reforma da previdência e plenária da CONDSEF dias 

28 e 29.03 

 
255,00 

Pago a Geraldo F. da Silva, conforme recibo para part. Do 

ato contra reforma da previdência e plenária da CONDSEF 

dias 28 e 29.03 

 
255,00 

Pago a OIr Martins, conforme recibo para part. Do ato 

contra reforma da previdência e plenária da CONDSEF dias 

28 e 29.03 

 
255,00 

Pago a Joenilza Lopes, conforme recibo para part. Do ato 

contra reforma da previdência e plenária da CONDSEF dias 

28 e 29.03 

 
255,00 

Pago a Deuselene R. de Morais, conforme recibo para part. 

Do ato contra reforma da previdência e plenária da 

CONDSEF dias 28 e 29.03 

 
255,00 

Pago a Osmar Martins Teixeira, conforme recibo para part. 

Do ato contra reforma da previdência e plenária da 

CONDSEF dias 28 e 29.03 (aj. Custo e deslocamento) 

 
435,00 

Pago a Analício G. Santiago, conforme recibo para part. Do 

ato contra reforma da previdência e plenária da CONDSEF 

dias 28 e 29.03 (aj. Custo e  deslocamento) 

 
435,00 

Pago a Carlos Antonio de Oliveira, conforme recibo para 

part. Do ato contra reforma da previdência e plenária da 

CONDSEF dias 28 e 29.03 ( aj. Custo e deslocamento) 

 
565,00 

Pago a João Gomes da Silva, conforme recibo para part. ato 

contra reforma da previdência e plenária da CONDSEF dias 

 
205,00 
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28 e 29.03 

Pago a Mariozan Vieira, conforme recibo para part. Do ato 

contra reforma da previdência e plenária da CONDSEF dias 

28 e 29.03 

 
245,00 

Pago a Embalagens Anhaguera conforme  NF-e nº 9391, 

referente compra de copo papel e saco de lixo 

 
381,10 

Pago a Willamy Pereira da costa, conforme recibo (ajuda de 

custo e deslocamento para participar de reuniões do acordo 

coletivo da EBSERH em Brasília dias 30,31.03 e 01.04.2017 

 
 

605,00 

Pago cheque nº 573113, a JR Corporation Transporte, 

conforme NF referente locação de um ônibus para levar 

servidores de Formosa para ato contra previdência dia 28.03 

 
700,00 

Pago cheque nº 573113, a Souza Transporte e Turismo, 

conforme NF 002243 referente locação de um ônibus para 

levar servidores de Anápolis para ato contra previdência dia 

28.03 

 
1.800,00 

Pago a Panificadora referente compra de pão 5,22 

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

De custo 

85,00 

Pago a Editora Raízes, conforme NF-e nº 24168 referente 

publicação  contribuição sindical 

630,00 

Pago a SERPRO, conforme  Nota 056042 referente 

pagamento Proc. Dados – validadação de Consignatárias 

 
311,55 

Pago a Agencia – Maximo Comunicações, conforme NF-e nº 

1118 referente Veiculação de Painel Outdoor Contra 

Previdência 

615,40 

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente 

deslocamento 

150,00 

Pago a Welison Marques de Araújo, conforme recibo de 

deslocamento 

56,20 

Pago estacionamento 2,50 

Pago ao Correio Brasiliense, conforme boleto referente ¼ 

parcelas de assinatura do jornal por um ano 

 
186,36 

Pago aos correios Agencia Franqueada 84 393,05 

TOTAL 226.843,00 



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 

 

 
RESUMO GERAL 
 

Saldo do Mês de FEVEREIRO/17 18.350,41 

Consignações recebidas no mês de MARÇO/17  171.358,49 

Resgate CDB DI ( teve que resgatar para pagar as contas pq as consignações entraram na 

conta anterior 6102 e o banco só transferiu para conta atual a noite 

 

37.500,00 

Recebido depósito da condsef para pagamento da contribuição sindical do diretor 

Gilberto Jorge Cordeiro mês Fev/17   conforme extrato 

 
56,82 

Recebido através de depósito conforme comprovante anexo  anexo e extrato bancário da 

Mardem e Fraga referente à 3% de Recebimento de honorários advocatícios contratuais , 

conforme previsão da alinea “C” da Cláusula Sexta do Termo aditivo do contrato de 

prestação de serviços Advocatício.    

 
 
 

2.299,45 

Resgate  CDB/RDB 386,33 

Resgate  CDB/RDB 401,88 

Recebido do SINTSFESP-GO/TO transferência on line referente rateio para panfletos do 

dia 8 de março contra a reforma da previdência. 

 
 

335,00 
Recebido da condsef transferência para ressarcimento da conta telefonica do Diretor 

Gilberto 

 

148,51 

Recebido de Divino Carvalho de Andrade, conforme recibo referente devolução de ajuda 

de custo de parte servidores que não compareceram no ato contra reforma da Previdência 

 
320,00 

Recebido de Abadia Candida  Lemes, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos 

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de João José de Souza, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo de devolução de receitas 133,01 

Recebido de Rúbens Martins da Silva, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos 

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de servidor não identificado   referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de servidor não identificado   referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de servidor não identificado   referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de servidor não identificado   referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de servidor não identificado   referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Adelcio F. Sobrinho, conforme recibo referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Joaquim T. Nogueira, conforme recibo referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de José Andrade da Silva, conforme recibo referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Ezio Alves da Silva, conforme recibo referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 
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Recebido de Demerval Souza Jorge, conforme recibo referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Honorato F. Santos Neto conforme recibo referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
100,00 

Recebido de Honorato F. Santos Neto oão José de Souza, conforme recibo referente 

pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de 

campo). 

 
50,00 

Recebido de Roberval José Ferreirra, conforme recibo referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Divino Alves da Silva, conforme recibo referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Flaviano Ferreira dos Santos, conforme recibo referente pagto de 50% 

de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Avanilde Joaquim de Souza, conforme recibo referente pagto de 50% 

de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de SAides Viana Sabino, conforme recibo referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Divino Pereira Queiroz, conforme recibo referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Ataci  Almeida Borges, conforme recibo referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Cristóvão Antonio de Carvalho, conforme recibo referente pagto de 

50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de servidor não identificado   referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de servidor não identificado   referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de servidor não identificado   referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de servidor não identificado   referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de servidor não identificado   referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de servidor não identificado   referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de servidor não identificado   referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de servidor não identificado   referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line do servidor José Bezerra Vidal  referente pagto de 50% 

de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line dos servidores: Miguel Bento F. Filho, Silvestre Amorim e 

Demétrius R. da Silva(Porangatú)  referente pagto de 50% de cálculos do processo 

0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
150,00 

Recebido on line de Igor de Faria, conforme recibo referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido on line de Abilio Antonio M. Filho, conforme recibo referente pagto de 

50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido on line de Pedro G. de Andrade, conforme recibo referente pagto de 50% 

de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 
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Total de receitas/saldo\resgates: R$ 233.489,90 (-) Gastos/despesas até dia 31/03/2017: R$226.843,00= 
Saldo até 28/02/2017: ficou (caixa dinheiro 4.935,98 Banco R$ 1.710,92) = 6.646,90        
 
Aplicações até  31/03/2017 

 
CONTA REFERÊNCIA VALOR 

Poupança Conta 6102-6 Para fundo de possíveis greves 570,44 

CDB – CONTA 6102-6 Aplicação 116.127,92 

Conta 99279-8 Conta para formação 625,00 

Poupança Conta 99279-8 Para recebimento de 3% de 
honorários advocatícios 

 
2.043,70 

TOTAL  119.367,06 
 
 
 

Recebido on line de Ilson Peres da Silva, conforme recibo referente pagto de 50% 

de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido on line de Albertino M Oliveira, conforme recibo referente pagto de 50% 

de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido on line de Abadico José Francisco, conforme recibo referente pagto de 

50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido on line de Heremi Simões, conforme recibo referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido on line de Jose Arimateia Medeiros, conforme recibo referente pagto de 

50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

TOTAL 233.489,90 


