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DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE ABRIL 

DE 2017 
 
  

Pago a Rodholpho Henrique Amaral conforme NF-e nº 15 referente 

pagto da produção de 03 Spot para radio “Contra a Reforma da 

Previdência” 

 
346,15 

Pago a Porto Seguro, conforme boleto, referente a 3/4 parcelas do 

pagamento do seguro da Vam  

 
1.736,90 

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

de mar/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 mar/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 mar/2017). 

 
473,80 

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

Pago nesta data Aj.  Custo ao diretor Welison Marques de Araújo, 

ref. Mês de FEV/2017. 

2.342,50 

Pago ao diretor Welison Marques, referente  1/3 de férias 1.344,46 

Pago a Papelaria Biz, conforme NFVC nº 1889 referente  compra de 

04 mouse para casa de apoio 

91,60 

Pago a SINT-IFES, CONFORME DEPÓSITO anexo referente rateio 415,38 

Pago lavagem do carro conforme recibo 40,00 

Pago on line à Herbium Bueno dos Santos Filho  ref. Salário ,mar/17   1.307,29 

Pago on line à Rodrigo Nunes Leles ,  ref. salário, mar/17  3.472,69 

Pago on line à Edilson Jason da Silva ,  ref. Salário mar/17 3.192,14 

Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref.  ref. Salário mar/17 3.471,68 

Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata   ref. salário mar /17   444,79 

Pago on line  à Lorena Veiga Jardim , ref. salário, mar/17 941,38 

Pago on line  à Rafael Batista de Avila, ref. salário, mar/17 1.030,75 

Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário mar/17 856,72 

Pago nesta data Aj.  Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. 

Mês de mar/2017. 

2.963,30 

Pago on line à Hélcia M. Rocha, ref. salário, mar/17 858,74 

Pago a Welson José Valente, conforme NF-e nº31653 referente 

ressarcimento de 1/3 pela compra de ar condicionado para 

delegacia de Jataí 

 
354,66 

Pago a Catral Refrigeração, conforme NF-e nº 77.299 referente  
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compra de um frizzer para casa de apoio (4/7 parcelas) 355,00 

Pago nesta data Aj.  Custo ao diretor Crescêncio Pinhão Sena, ref. 

Mês de mar/2017. 

2.963,30 

Pago on line devolução salário Ademar Rodrigues de Souza (o 

mesmo conforme portaria anexo ficou sem contra cheque, com 

responsabilidade do Sindicato repassar) 

 
4.982,20 

Pago  cheque nº 573109 Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins, Mês de 

mar/17. 

2.800,50 

Pago cheque nº 573116 , a Adauto Lúcio Lopes, salário mês 

março/17 

1.564,70 

Tarifa de extrato postado 11,20 

Tarifa de extrato postado 5,60 

Pago  on line  à deleg.Morrinhos, ref. Ao mês   mar/17 pagto ajuda 

de custo. Francisco Alves. 

 
354,00 

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

custo e Internet (Welson José Valente). 

 
554,00 

Pagto. Boleto Amil Saúde ref. mês Fev./2017  7.619,97 

Pago on line a Ativa Participações, conforme NF-e nº 8651 referente 

pagto de veiculação/locação de Outdoor “Contra Reforma da 

Previdência” 

 
1.068,30 

Pago cheque nº 573115, a Antonio José Vieira de Oliveira, Referente 

Salário março/17 

1.455,82 

Pago on line aviso Urgente 308,07 

Pago chque nº 573114, a Maria de Fátima P. D’avila salário mês de 

Março/17 

727,94 

Pago cheque nº 573108 referente contribuição mensal a 

comunicação CUT 

1.500,00 

Pago on line  Setransp 2.399,90 

Pago on lline a Edilson Jason, conforme boleto 1/7 referente 

hospedagem do site anual 

783,60 

Pago on line a Gustavo F. Terentim conforem NF-e nº 5 referente 

serviços prestados com carro de som 

500,00 

Pago cheque nº 573117 referente pagamento a Panificadora Panino 777,71 

Pago a Hidraúlica e Elétrica, conforme NFVC nº 3064, referente 

compra de peças de reparo para casa de apoio 

 
14,00 

Pago a Osmar Campos Vicente, conforme NF-e nº 48 referente 

seviços prestados na casa de apoio 

 
225,00 

Pago Dimas Franco, conforme recibo referente ajuda de custo para 

ficar disposição como representante comissão eleitoral na audiência 

 
195,00 

Pago Pedágio 3,10 

Pago Pedágio 4,30 

Pago Pedágio 3,10 

Pago Pedágio 4,30 
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Pago  on line  à deleg.Formosa ref. Ao mês de   �març/17, pagto ajuda 

de custo. A Onir Carlos dos Santos 

 
354,00 

Pago  on line  à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês de   �Març/17, pagto 

ajuda de custo. A Francisco Aciso Leles 

 
354,00 

Pago on line contribuição mensal a CONDSEF 9.565,30 

Pago on line à Claudionor F. Costa re. Pgto. Aluguel delegacia de Rio 

Verde 

600,00 

Pago a FR industria e comercio de confecções, conforme NF-e nº 

4680 referente confecção de 250 camisetas para ato Contra 

Reforma da Previdência 

 
3.550,00 

Pago ao Detran-Go referente  Licenciamento anual 2017 carro 

OMM9941 / VAM 

337,70 

Pagto. Boleto Amil Dental ref. período de 06/04 a 05/05/2017 449,66 

Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações 

referente  manutenção corretiva do PABX  

 

140,00 

Pago  on line  à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês de   �ac/17, pagto ajuda 

de custo. A Divino Donizete 

 
354,00 

Pago  on line  à deleg.Ceres, ref. Ao mês de   �ac/17, pagto ajuda de 

custo. A Eliene A.R. Vieira 

 
354,00 

Pago on line a Bueno Tur, conforme NFST nº 2653 referente  locação 

de um ônibus para levar servidores para ato contra reforma da 

previdência  

 
2.200,00 

Pago à Manuel de Oliveira, ref. salário  março/17   1.335,00 

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente 

deslocamento 

150,00 

Pago Super Zé conforme cupom fiscal referente compra de leites 118,44 

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

Pago FGTS sobre folha de pagamento 1.969,84 

Pago on line a Rocha Soares conforme NF-e nº 3.974 referente  
compra de materiais de limpeza  

 
767,10 

Pago on line a Vaz café, conforme nf-e nº 18.975 referente compra 

de 10 kg de café 

190,00 

Pago a HIGH-TECH INFORMÁTICA, xonforme boleto e NF-e nº 

110026 referente 1/5 parcelas da compra da impressora para 

delegacia de formosa 

 
355,20 

Pago on line a Cleiber Pereira da Silva , referente honorários 

contábeis 

1.874,00 

Pago a Alexandre Nunes Machado conforme NF-e nº 19 referente  

panfleto da reforma da previdência e adesivos 

 
630,00 

Transferidopara Onir Carlos dos Santos, conforme NF referente 

compra de materiais de escritório para delegacia de Formosa 

 
711,00 

Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. compra de 
toner  

358,16 

Pago cheque nº 573106 a CUT 6.693,04 
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Pago a livraria e papelaria Gusmão, conforme NFVC nº 43997 

referente compra de índices para reorganizar o fichário da casa de 

apoio 

 
39,00 

Pago ao restaurante Talhert Mineiro conforme NFVC nº 080 

referente refeições 

120,00 

Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.  139,90 

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

167,20 

Pago on line a Claro referente conta de celulares dos diretores 1.625,59 

Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade,conforme 

boleto,març/17.  

 

1.518,03 

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

de Araújo, ref.  mar/17. 

 

5.753,43 

Pago a OMINIWARE, conforme  boleto referente mês de Mar/2017 75,60 

Pago on line a Sul América  Cia Nacional, conforme boleto referente 

3/4 parcelas do seguro do carro do sindicato placa OMY 8038 

 
447,71 

Pago  CELG da sede 774,58 

Pago a Editora Raizes, conforme boleto e NF-e nº 24340 referente 

publicação 

630,00 

Pago a Posto Radial conforme NF-e nº 4366 referente 

abastecimentos 

1.536,27 

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) 

 

169,22 

Tarifa adic. Cheque compensado 7,36 

Tarifa de pacote de serviço 182,00 

Pago a Maria de Fatima Pereira D’avila, conforme recibo referente 

vale 

400,00 

Pago a Cleudiva Almeida Neves, conforme NF-e nº 144 referente 

confecção de bandeirolas 

 

1.450,00 

Pago a Sandra A. Souza, conforme recibo referente vale 200,00 

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente 

deslocamento 

150,00 

Pago a  Osmar Campos, comforme NF-e nº 50 referente  prestação 

de serviços na casa de apoio 

 
195,00 

Pago internete da delegacia de Morrinhos 99,90 

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente vale 400,00 

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

 
166,52 

Pago ao Hotel Golden Dolphin, conforme contrato anexo 3/10 

parcelas referente (hospedagem,alimentação e salão) pro Congresso 

do SINTSEP-GO em dezembro 2017 

 
 

6.700,00 

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 
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Pago on line a Marta C. dos Santos, conforme recibo referente vale 400,00 

Pago on line a Rafael, conforme recibo referente vale 400,00 

Pago on line a Irinéia, conforme recibo referente vale 400,00 

Transferido para conta do Onir Carlos, referente ressarcimento de 

gastos com reforma das cadeiras da delegacia de Formosa 

 
170,00 

Aplicação pela gerente da conta BB CDB DI 79.000,00 

Pago on line fatura Saneago Sintsep sede ref. consumo mês mar/17  
131,33 

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

 
703,75 

Pago a Gilson Soares Vaz, conforme cupom fiscal referente compras 
diversas 

 
421,49 

Pago  boleto da internet da delegacia de Formosa 150,00 

Pago a Márcia Jorge, conforme recibo ressarcimento de combustível 50,00 

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

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

 

166,36 

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

José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.  

 

581,08 

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

32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO). 

1.584,00 

 

Pago on line fatura Claro plano internet ref. consumo mês mar/17  77,38 

Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de mar/17 277,40 

Pago on line ao jornal O Popular conforme NFFSC nº 1172885 
referente publicação edital imposto sindical 

 

1.680,00 

Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações 

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

 

210,00 

Pago aos correios Agencia Franqueada 84, referente postagens 19,70 

Pago LL Gráfica conforme NF-e nº 4507 referente confecção de 

jornais 

 
1.940,00 

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

deslocamentopara participar de reuniões do acordo coletivo da 

EBSERH em Brasília dias 18, 19 e 20.04.2017 

 
 

605,00 

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

Transferido para SINDSEP/MS como empréstimo 2.100,00 

Pago cheque nº 573107, referente contribuição ao MST 500,00 

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente 

ressarcimento de passagem  Goiânia/Itumbiara/Goiânia  

 
150,00 

Pago a Comercial Paulista , conforme NF-e nº 4908 referente 

compra de lâmpadas casa de apoio 

 
52,00 

Pago cheque a CUT nº 573123, a título de empréstimo temporário 

para a ser devolvido dia 24.04.2017 

 
8.000,00 

Pago SESAC contrubição Associativa dos funcionários 142,40 

Pago on line Imposto INSS competência 04/17 9.676,32 

Pago on line  PIS/CONFINS/CSLL, conf. Nota  Drª Derli nº 59 232,50 
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Pago On line IRRF ,  conf. Nota Drª Derli nº 59 75,00 

Pago on line DARF – IRRF 0561 recolhido do folha do Sr. Ademar 69,63 

Pago ON line  IRRF recolhido da folha 507,40 

Pago on line  nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de 
Finanças proveniente de pagamento da 03/11ª 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 03/11ª parcela de IPTU da 
Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul 

 

285,88 

Pago on line a Micro Soluções S. Serviços conforme boleto e NF-e nº 

579 referente ½ pagamentos pelo curso de informática Básico de 05 

treinandos filiados 

 

725,00 

Pago on line a Vaz Café, conforme NF-e nº 19.159 pela compra de 

101 kg de café 

190,00 

Pago on line a Embalagens Paranaíba, conforme NF-e nº 09667 
refernte compra de copos, sacos de lixo 

363,60 

Pago a Alexandre Reis Coutinho, conforme recibo referente 

contribuição para  café da manhã dos servidores do MAPA/INMET 

pra discutir a greve do dia 28.04.2017 

 
200,00 

Pago a Edilson José Muniz conform e recibo para ficar a disposição 

do sindicato na assembléia da EBSERH nos dias 24 e 25.04.2017 

 
195,00 

Pago a Eletro Jorge, conforme NF-e nº 8.208 pela compra de 

material elétrico para casa de apoio 

 
45,00 

Pago a OS-NEY, conforme NFVC nº 4323 referente compra de uma 

escada para casa de apoio 

 
125,00 

Pago Posto Pegui II , conforme cupom fiscal referente 

abastecimento 

50,00 

Pago Pis sobre folha de pagamento 246,23 

Pago a LL Gráfica, conforme NF-e nº 4521 referente confecção de 

10.000 jornais 

 

1.948,16 

Pago estacionamento 5,00 

Pago catório 3º Registro  referente cópias  autenticadas 40,50 

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo para ficar 

disposição em reuniões preparatórias para paralização dia 28 de 

abril de 2017 

 
130,00 

Pago a Vilmar Martins, conforme recibo referente repasse de 

deslocamentos 

150,00 

Pago on line conta de energia casa de apoio 782,81 

Pago on line a Osmar Martins, conforme comprovantes anexo 

contas da delegacia de morrinhos 

 

208,47 

Pago rateio à CUT referente rateio dia das mães 3.000,00 

Tarifa de TED eletrônico 8,80 

Tarifa de TED eletrônico 8,80 

TOTAL 242.224,27 
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RESUMO GERAL 
 

Saldo do Mês de MARÇO/17 6.646,90        

Consignações recebidas no mês de ABRIL/17  184.381,98 

Recebido on line de André Luiz de O. Campos, 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 José Siqueira 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 João Teodoro de Morais, 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 Geraldo Ferreira 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 Waldivino Sebastião 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 José Gildo 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 José AURELIANO FERREIRA, 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 Andre  dos Santos Bernardino, 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 Agenor Alves Bezerra, 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 Renato Vigário F. Pena, 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 Elias, 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  não identificado de  Lucimar  Ferreira Dias ( avisou e ficou devendo 

comprovante) referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 

(idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de João de Magalhaes Tavares (conforme comprovante anexo)  

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 José Rafael Alves(comprovante anexo)   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 Mariozan V. de Souza   referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

Recebido de Jerônimo Euzébio Martins, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos 

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Carlos Roberto Gomes 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 Jesus Cordeiro de Oliveira, 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 Elival Ferreira Lima, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de José Lopes 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 Odeswaldo 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 Adao da Silva Moreira, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido do Funcionário Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente devolução de 

R$400,00 de vale do mês de 14/03/2017, pq o contador esqueceu de descontar em folha 

 
 

400,00 

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  Ismael Asonso Pereira (depósito não 

identificado/comprovante anexo)  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 Jesus Vieira Franco (Não identificado no extrato, 

mandou comprovante )   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 Carlos Antonio de Oliveira (Não identificado no extrato, 

mandou comprovante )   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 Lourivaldo de Matos Gomides (Não identificado no 

extrato, mandou comprovante )   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 Jaime Caetano de Souza (ficou de trazer comprovante)  

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 Silvestre Amorim  (ficou de trazer comprovante)  

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

campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line do Paulo Célio de Oliveira Amorim  (Não identificado no extrato 

mandou comprovante)  referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-

51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido depósito on line de Joaquim Mateus Viera  (Não identificado no extrato mandou 

comprovante )   referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 

(idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido on line de Geraldo Ribeiro de Almeida, conforme comprovante referente pagto de 

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

 
50,00 

Recebido on line de Raimundo Jerônimo da Silva, conforme comprovante referente pagto de 

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

 
50,00 

Recebido on line de Anália Antonia de Satelis Vale, conforme  comprovante  referente pagto  
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de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 50,00 

Recebido on line de Altamiro Batista de Jesus, conforme  comprovante  referente pagto de 

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

 
50,00 

Recebido on line de Adao Pereira da Silva, conforme  comprovante  referente pagto de 50% 

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

 
50,00 

Recebido on line de Manoel Tomaz de Olivera, conforme  comprovante  referente pagto de 

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

 
50,00 

Recebido on line João Batista de Alvim, conforme comprovante referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

Recebido on line Vitalina  de Fátima, conforme  comprovante referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

Recebido on line Gesio R. Amaral, conforme  comprovante referente pagto de 50% de cálculos 

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Sérvulo Natal Pinto, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de José Campo Belo Neto, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Lilian 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 Maria do Socorro C. Gomes, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos 

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Edmar José de Castro, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de José Angelo de Paulo, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de José Macdóvel da Costa, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido on line Gilvan f. Alves , conforme  comprovante referente pagto de 50% de cálculos 

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido on line Carlúcio De Souza Passos, conforme  comprovante referente pagto de 50% 

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

 
50,00 

Recebido on line Maria Angela  De Souza Lemes , conforme  comprovante referente pagto de 

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

 
50,00 

Recebido on line Dorcina Carlota M. Rocha e Expedito Cústodio da Rocha, conforme  

comprovante referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 

(idenização de campo). 

 
100,00 

Recebido on line Lourival F. Da Silva, conforme  comprovante referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

Recebido on line João Francisco  DA Silva I, conforme  comprovante referente pagto de 50% 

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

 
50,00 

Recebido on line Mario Valdomiro Galdino, conforme  comprovante referente pagto de 50% 

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

 
50,00 

Recebido on line Carlos F. Ferreira, conforme  comprovante referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

Recebido on line Jeronimo Ferreira da Silva, conforme  comprovante 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  
50,00 
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do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

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 de servidor não identificado   referente pagto de 50% de cálculos 

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido on line João Batista Ribeiro, conforme  comprovante referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

Recebido de Jaldo Vieira 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 José Manoel Alves Fagundes, conforme recibo referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

Recebido de Getúlio Rodrigues 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 Eunice Pereira Caldas, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de João Supriano, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 

0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Francisco Carlos Rangel Rodrigues, conforme recibo referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

Recebido de Elismar Gomes 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 Altair Pinto de �zevedo, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Marcos Aurélio de Souza, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido on line José Mariano da Silva, conforme  comprovante 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 Pereira Filho II,  referente pagto de 50% de cálculos 

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Rúbens Campos dos Santos, 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 
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Recebido de Moisés Pereira de Souza, (avisou do pagamento e ficou devendo comprovante 

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 Raimundo Martins Nascimento (não identificado no 

extrato, comprovante anexo)   referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-

51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Vicente de Sales Pereira, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido transferência da Condsef conforme comprovante anexo referente ressarcimento 
conta telefônica diretor Gilberto Jorge 

 

149,73 

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 Francisco Xavier Pereira (não identificado no extrato, 

comprovante anexo)   referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-

51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Willian Mendes , conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Sebastião Pereira dos Anjos , conforme recibo referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

Recebido de Rosa Maria o. Costa  , conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Arceni Rodrigues Campos , conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos 

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Marisa P. Cavalcante , conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Jerônimo Correa Mendes, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos 

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Sebastião Euzébio Borges, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos 

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

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

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
350,00 

Recebido depósito on line do servidor João Batista Ferreira( comprovante  anexo)   referente 

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

 
50,00 
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Recebido depósito on line do servidor João Batista do carmo( comprovante  anexo)   referente 

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

 
50,00 

Recebido de Irom Bueno 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 Heldo Martins DE Oliveira   , conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos 

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Astério Pinheiro Guimarães , conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos 

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de João Batista Félix, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Júlio Pontes de Oliveira, 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 de Benedito Cortes , conforme recibo de transferencia referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

Recebido de Cláudio Divino Almeida Xavier , conforme recibo referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

Recebido de Selvino Povoa , conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 

0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

RESGATE BB CDB DI  8.500,00 

RESGATE BB CDB DI 175,78 

RESGATE BB CDB DI  1.000,00 

Resgate CDB/RDB 21,00 

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 Elizane X. Costa , conforme recibo de transferencia referente pagto de 50% de 

cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). OBS: deve ter 

depositado pra alguém pq não esta na lista aguardando contato 

 
 

50,00 

Recebido de Mauro Antonio Pereira , conforme recibo de transferencia 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 
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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 Sebastião Vieira 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 do servidor Manoel Antonio de Souza ( não 

identificado/comprovante  anexo)   referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-

51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Eliasi Pereira de Souza , conforme recibo de transferencia referente pagto de 

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

 
50,00 

Recebido de Jouberte S. Pereira , conforme recibo de transferencia referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

RESGATE BB CDB DI 7.000,00 

Resgate CDB /RDB 148,96 

Recebido de Teodomira Neta Pinheiro, 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 do servidor Carlos lima dos Santos (não identificado no extrato, 

comprovante anexo)   referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-

51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de José Trindade , conforme recibo de transferencia referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

Recebido de Neiva Maria de Souza Ribeiro , conforme recibo de transferencia referente pagto 

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

 
50,00 

Recebido de Deuselita Moraes Santos Nascimento , conforme recibo de transferencia 

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

campo). 

 
50,00 

RESGATE BB CDB DI 3.000,00 

RESGATE  CDB/RDB  64,74 

Recebido de Eli 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 Divino José Peres, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do 

processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Idalícia Rocha Vicencia, conforme recibo de transferencia referente pagto de 50% 

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

 
50,00 

Recebido de Adelino Rodrigues , conforme recibo de transferencia referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

Resgate BB CDB DI 19.500,00 

Resgate CDB/RDB 431,34 

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 Francisco A. Leles , conforme recibo de transferencia 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 Rufino dos Santos   não identificado (ligou 

avisando irá enviar comprovante via correio)   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  
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Total de receitas/saldo\resgates: R$ 247.527,25 (-) Gastos/despesas até dia 28/04/2017: R$ 242.224,27= 

Saldo até 28/04/2017: ficou (caixa dinheiro 3.175,36 Banco R$ 2.127,62) = 5.302,98          
 
 
Aplicações até  28/04/2017 

 
CONTA REFERÊNCIA VALOR 

Poupança Conta 6102-6 Para fundo de possíveis greves 573,31 

CDB – CONTA 6102-6 Aplicação 156.085,54 

Conta 99279-8 Conta para formação 515,00 

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

 
2.056,39 

TOTAL  159.230,24 
 
 
 

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 

Devolução de  empréstimo pela CUT conforme extrato 8.000,00 

Recebido de WINÁ DELMAR RODRIGUES  GOMES, conforme recibo referente pagto de 50% de 

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

 
50,00 

Recebido de Juraci de Souza Oliveira, 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 do servidor Joaquim Josias Mariano (não identificado o mesmo 

ligou e ficou devendo comprovante)   referente pagto de 50% de cálculos do processo 

0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). 

 
50,00 

Recebido de Francisco Soares Correia, 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 de Aldo Ribeiro Cassimiro , conforme recibo de transferência referente pagto de 

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

 
50,00 

Recebo depósito da CONDSEF, referente pagamento da contribuição do diretor Gilberto Jorge 

Cordeiro mês de 03/2017 

 
56,82 

TOTAL 247.527,25 


