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RELATORIO DE GASTOS DO SINTSEP-GO  MÊS DE 
AGOSTO DE 2012 

 

 

 

Pago a GYN Gás, conf. NFVC nº 9632 referente compra de um gás para sindicato 43,00 

Pago on line a SEFAZ-GO,  conf. Boleto referente pagamento da 1ª parcela de IPVA do carro do 
SINTSEP-GO placa NWM 1788 ano 2011 FIAT/SIENA EL FLEX 

 
233,33 

Pago on line a SEFAZ-GO,  conf. Boleto referente pagamento da 1ª parcela de IPVA do carro do 
SINTSEP-GO placa NWK 5168 ano 2011 FIAT/SIENA EL FLEX 

 
233,33 

Pago a Prefeitura Municipal de Goiânia, conf.  Documento de arrecadação referente recolhimento 

de ISSQN da Nota fiscal do plano de saúde Amil – referência Mês 06/2012 

 
202,77 

Pago nesta data Aj.Custo  à Diretora Márcia Jorge , ref.  mês de julho/12 . 1.977,80 

Pago nesta data Aj.Custo  à Diretora Marcos Aurélio, ref.  mês de julho/12 . 1.555,00 

Pago nesta data  Aj. De Custo   de   julho/12 de Ademar Rodrigues de Souza . 1.555,00 

Pago nesta data  à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida  onde houve danos 
financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês  julho/12. 

 
721,00 

Pago  a  Ademar R. de Souza, conf. recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos 
financeiros do não recebimento do GDPST ( ref. mês de julho/12). 

 
238,80 

Pago  On Line à  Herbium Bueno dos Santos Filho ref. salário  julho/12 2.226,78 

Pago  on line à Sandra Ap. de Sousa,  ref. salário  julho/12 2.316,18 

Pago on line à Edilson Jason da Silva ,  ref. Salário julho/12 2.355,29 

Pago on line à Rodrigo Nunes Leles ,  ref. salário  julho/12 2.124,15 

Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira ,  ref. salário julho/12 914,38 

Pago  on line à Manuel de Oliveira,  ref.  julho/12 1.335,00 

Pago  cheque nº 571886 à Hélcia Moreira Rocha ,  ref. Salário julho/12 e férias  1.931,23 

Pago  on line  à Marta Carneiro dos Santos ,  ref. salário julho/12 698,50 

Pago conf. cheque nº 571883 à Danúbio Fernando V. Oliveira,  ref. salário julho/12 839,21 

Pago  cheque nº 571884 à Elaine Maria Lima ,  ref. salário  julho/12 891,45 

Pago on line  conf. doc eletrônico à Adauto Lúcio Lopes ,ref. salário  julho/12 1.091,16 

Pago on line à  Nicly Katyucy,  ref. salário  de julho/12 641,25 

Pago on line  Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref  julho/12 777,50 

Pago  on line  Aj. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. mês julho/12 1.555,00 

Pago  on line  Aj. Custo à Crescêncio Pinhão de Sena, ref. mês  julho/12 1.977,80 

Pago on line ao restaurante Nadir Rezende, conf. NFVC nº 435 e nº442  e cheque 571888, refrente 
refeições de atividades de greve de julho/2012 / ato dia 25de julho e ato dia 31 de julho. 

 
1.510,75 

Pago on line a Sebastião Roberto, conf. recibo para realizar trabalhos  Junto ao setor de Recursos 
Humanos do  ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido 
da Direção do SINTSEP-GO) de 23 a 27 de julho 2012. 

 
620,00 

Pago on line a Pedro G. Andrade, conf. NF nº 8116 e NF-e nº 164 pela compra de material de escritório 
para delegacia de Formosa 

 
121,60 
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Pago on line ao setransp conf. boleto pela compra de sitpass dos funcionários mês de Julho/12 1.739,75 

Pago a Bradesco Auto/RE Companhia de seguros, referente pagamento de 3/4   de parcelas do 
carro placa  NWM 1788 

498,97 

Pago aos correiros ACF, conf. Cheque 571889,  referente postagens mês julho/2012 438,55 

Terifa de extrato postado 8,00 

Tarifa de doc eletronico 8,00 

Pago a  Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo (meia diária) para levar Dr. Manuel a Brasília. 65,00 

Pago ao empório 278, conf. Cupm fiscal referente compra de água, materiais outros. 212,15 

Pago ao Empório 278, conf. Cupom fiscal pela compra de água mineral para ato das bananadas dia 
25 de julho na praça do bandeirante. 

 
124,20 

Pago a Rautil B. Rodrigues e Jerônimo B. Pires (Morrinhos), ref. Deslocamento para part. De ato e 
assembleia na sede da FUNASA dia 03.08 

 
200,00 

Pago  a Pedro G. Andrade (Formosa), conf. Recibo ref. Lanche  para 5 (cinco) servidores part. De ato 
e assembleia na sede da FUNASA dia 03.08 

 
60,00 

Pago a Divino Donizete da Silva/João Teodoro (Rio Verde ), conf. Recibo ref. Deslocamento  e lanche 
para part. De ato e assembleia na sede da FUNASA dia 03.08 

 
190,00 

Pago a Welton Pereira Oliveira (Nova GLória), ref. Deslocamento para part. De ato e assembleia na 
sede da FUNASA dia 03.08 

150,00 

Pago on  a Resendo Pereira da Silva (Santa Bárbara), ref. Deslocamento para part. De ato e 
assembleia na sede da FUNASA dia 03.08 

 
20,00 

PAgo ao Supermercado Madri, conf. NFVC nº 775, referente compra de material de limpeza 206,08 

Pago nesta data, conf. Bilhete de passagem aérea, referente compra de uma passagem aérea para  
servidores do Ibama, Antonio PAcaya, Edite,Maria de Lourdes,Nilza Silva e Zenete Vasconselos 
participar de Congresso referente Ibama no RJ  ida e volta(OBS: passagem no valor de R$ 

2.403,05 % em 6 parcelas) 3/6 parcelas 

 
 

400,55 

Pago nesta data, conf. Bilhete de passagem aérea, referente compra de uma passagem aérea para  
Ademar Rodrigues de Souza participar de reunião  no Rio de Janeiro (OBS: passagem referente a 

ida de Goiânia/Rio de Janeiro dividido em 3x de155,91) 2/3 parcelas 

 
 

155,91 

Pago nesta data, conf. Bilhete de passagem aérea, referente compra de uma passagem aérea para  
Ademar Rodrigues de Souza participar de reunião  no Rio de Janeiro (OBS: passagem referente o 

retorno de Rio de Janeiro/Goiânia dividido em 3x de R$ 97,53) 3/3 parcelas 

 
 

97,53 

Pago on line a Eliene Aparecida Rafael Vieira, conf. recibo para realizar trabalhos  Junto ao setor de 
Recursos Humanos do  ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade 
(a pedido da Direção do SINTSEP-GO) de 16 a 20 de julho 2012 

 
580,00 

PAgo on line a  Editora de jornalismo Ltda, conf. NF-e nº 9802 Jornalismo referente publicação de 
edital de convocação de greve do dia  22 de junho de 2012 

 

320,00 

Pago on line a Dr. Manuel de Oliveira, conf. Recibo e documento anexo para verificar processos de 
filiados em Brasília (meia diária) 

 
65,00 

Pago  on line a Pedro G. Andrade (Formosa), conf. Recibo  ref.   deslocamentos para 5 (cinco) 
servidores part. De ato e assembleia na sede da FUNASA dia 03.08 

 
120,00 

Pago  on line a Wanderlan do Carmo Gomes (São Luiz), conf. Recibo ref. Lanche  para 5 (cinco) 
servidores part. De ato e assembleia na sede da FUNASA dia 03.08 

 
85,00 

Pago  on line a Analício G. Santiago (Ceres), conf. Recibo ref. Lanche  para 5 (cinco) servidores part. 
De ato e assembleia na sede da FUNASA dia 03.08 

 
85,00 
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Pago conf. cheque nº 571885 à Maria de Fátima P. Dávila,  ref. salário julho/12 811,97 

Pago  on line a ATS (Assessoria Jurídica) conf. ch. 571878 ref. honorários do mês de julho/12 8.446,50 

Pago  on line a  Ludmila Nunes dos Santos, conf. Cheque nº 571875 referente pensão mês  de 
junho/12 

240,71 

Pago on line  ao posto Radial Ltda, conf.  NF-e referente abastecimentos do período de 03/07 a 
31/07/2012 

 
2.509,20 

Pago on line a Bueno Tur, conf. NFST nº 1467 referente locação de um ônibus para Brasília dia 18 de 
julho de 2012 (servidores INCRA) 

 
1.500,00 

Pago  on line  à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de  junho/2012, pagto ajuda de custo. a Francisco A. 
Pimentel 

 
354,00 

Pago  on line  à Deleg. Ceres, ref.ao mês de junho/2012, pagto ajuda de custo da responsável pela 
delegacia Vanderlita R. Silva 

 
354,00 

Pago n/data on line  à Deleg. Formosa, ref.ao mês de junho/2012, pagto ajuda custo ao delegado Onir 
C. Santos 

 
354,00 

Pago  on line  à AMIL Saúde, conf. NFS nº 307064, ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários 
do SINTSEP-GO 

 
3.316,83 

Pago  on line  à AMIL DENTAL, conf. NFS nº 307355, ref. pagamento do plano Odontológico dos 
funcionários do SINTSEP-GO 

 
322,00 

Pago a Catral , 4/7 pagamento conf. Boleto e NF-e nº 067.303 referente compra de tres ar 
condicionados sendo um de 7.000 BTUs para financeiro e os outros dois para de 9.000 para 
CPDs(Valor Total de R$2.797,00 divido em 7 vezes). 

 
 

399,55 

Pago a Amaral Vilela conf. NF-e nº 2862, referente  recarga de toner da Xerox do jurídico 720,00 

Pago a Universo Tendas LTDA, conf. NF  referente locação de uma tenda para  servidores do DNPM 
em atividades de greve ( atenda será montada em frente ao DNPM) relocação de 06/08 a 
16/08/2012.  

 
216,00 

Pago on line a Bueno Tur, conf. NFST nº 1470 e  NF-e nº 115 referente locação de um ônibus para 
Brasília dia 24 de julho de 2012 (servidores Incra) e dia 31/07/2012 em ato conjunto com UFG 
trancamento da BR 153 

 
1.880,00 

Pago n/data on line  à Deleg. Jataí, ref. Ao mês de julho/2012, pagto ajuda de custo. Do Sebastião 
Roberto Moreira e pagamento de telefone.  

 
554,00 

Pago on line a Eliene Aparecida Rafael Vieira, conf. recibo para realizar trabalhos  Junto ao setor de 
Recursos Humanos do  ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade 
(a pedido da Direção do SINTSEP-GO) de 30 de julho a 03 de agosto 2012. 

 
 

580,00 

Pago on line a Welson José Valente, conf. recibo para realizar trabalhos  Junto ao setor de Recursos 
Humanos do  ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido 
da Direção do SINTSEP-GO) de 30 de julho a 03 de agosto 2012 

 
 

620,00 

Pago a José Carlos Pinheiro conf. Recibo para ficar de 06  a  11 de agosto/12 para participar de 
reuniões Do comando de greve do INCRA 

 
815,00 

Tarifa de cheque compensado 9,29 

Pago a José Ferreira de Menezes, conf. Recibo para participar de acordo coletivo da CONAB dias 
08,09 e 10 de agosto de 2012 

 
325,00 

Pago a Aldeci Auxiliadora Batista conf. Recibo para participar de acordo coletivo da CONAB dias 
08,09 e 10 de agosto de 2012 

 
325,00 

Pago a Nilson Luiz Marques , conf. Recibo para participar de acordo coletivo da CONAB dias 08,09 e  
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10 de agosto de 2012 325,00 

PAgo ao Aviso Urgente, conf. NFS-e nº 2018 referente fornecimento de  recortes de extratos 
judiciais. 

 
208,50 

Pago on line FGTS REFERENTE MÊS DE  julho/12. 1.502,31 

Pago on line  a UNIGRAF, conf. Boleto referente  3/4 p arcelas de renovavão por um ano do jornal 
Diário da Manhã. 

 
104,70 

Pago on line   nesta data ao DIEESE, conf.  Fatura ref. Contribuição mês de  junho/12. 1.021,12 

Pago  on line a  Atual Brindes/Cleudiva Almeida,3/3 parcelas conf. NFS nº 685, referente  
fabricação de 1.000 bonés/1.000 Camisetas/4 faixas grande/6 faixas pequenas/ 100 bandeiras com 
cabo grande/ 4 bandeiras grande em vertical (OBS: O valor total é de R$ 77.540,00 dividido em 1ª 
parcela 6.000,00 junh/ 2ª parcela 5.770,00 julho/3ª parcela 5.770,00 agosto. 

 
 

5.770,00 

Pago on line a  Atual Brindes/Cleudiva Almeida, conf. NFS nº 066 referente confecção de coletes TNT  
para greve dos servidores do INCRA. 

 
516,00 

Pago ao MST, conf. Ch. Nº 571880  referente contribuição mensal. 500,00 

Pago a Embalagens Anhaguera, conf. NF-e nº 8.229 referente compra de Papel toalha.  
65,76 

Pago a Vc contabilidade conf. Ch. Nº 571877 referente honorários contábeis mês de Julho 2012  
1.254,00 

Pago a Center sul Comercio e serviços, conf. NF referente compra de água e Barra de gelo para 
carreata dia 09 de agosto de 2012 

 
175,00 

Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário  julho/12 de Fátima Maria de Deus e conforme 
recebido do RH do Ministério do Trabalho  

 
4.838,90 

Pago à CELG conf. NFFS ref. Pagamento de energia do SINTSEP-GO rua 94 nº 910 setor sul  
414,69 

Pago on line a Catral – conf. Boleto e NF nº 015995 referente 4/7 parcelas instalação do ar 
condicionado ( OBS: valor total de R$ 1.050,00 dividido em 7 parcelas). 

 
149,99 

Pago a Cartuchos.com conf. NF-e nº 856 referenbte recarga de  toners 210,00 

Pago a Edinan Marques, conf. Ch. 571887 referente pagamento de salário mês de julho de 2012 
quando a mesma cobriu férias do funcionário Antonio José 

 
920,95 

Pago a Edinan Marques, conf. Ch. 571890 referente pagamento de recisão de contrato mês de julho 
de 2012 quando a mesma cobriu férias do funcionário Antonio José 

 
465,65 

Pago a Ricardo Terentin, conf. NFS-e nº 111 e cheque 571891 referente serviços prestados duarante a 
greve em atividades do INCRA/MS/DNPM no mês de julho 2012 (referete a 6 serviços prestados) 

 
 

1.500,00 

Pago a Welison Marques de Araújo, conf. Recibo p/ deslocamento para ato carreata. 30,00 

Pago a Filadélfia Contabilidade/ Digicálculos, conf. ch.571737  ref. a cálculos de processos dos 
28,86% e GDATA, conf. listagem em anexo (obs: O valor total dos pagamentos é de R$28.140,00 
serão pagos da seguinte maneira  entrada de R$ 4.140,00 e parcelado em 8 vezes a partir do mês de 
março de R$ 3.000,00) 

 
 

3.000,00 

Pago on line  a ASSUCE, conf.  ofício referente contribuição em 2/2 parcelas 500,00 

Pago conf. cheque nº 571882 à Antonio José V. Oliveira,  ref. salário julho/12 1.133,10 

Pago a Rotattur Tranporte, conf. NFT nº 0346  referente locação de um micro ônibus para levar 
servidores  do DNPM  a Brasília 

 
1.200,00 

Pago a CUT, conf. Ch. Nº 571872 referente contribuição do mês de Julho 2012 5.000,00 
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Pago on line a papelaria do Estudante, conf. Cupom fiscal referente compra de material de escritório  
266,20 

Pago a embalagens anhanguera conf. NF-e nº8.380 referente compra de saco de lixo, papel e copos 
para água 

 
404,13 

Pago a ASMETRO conf. Recibo exame clínico. 25,00 

Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário julho/12 de Ademar R. de Souza. 3.840,46 

Recolhido n/data on line conf. DARF ref.  INSS disposição/liberação junho/2012 de Ademar R. De 
Souza. 

 
350,48 

Pago nesta data conf. Boleto internet da delegacia de Ceres mês julho/12 92,00 

Pago nesta data on line à BISA, conf. Boleto ref. Mês julho/12 1.139,16 

Pago n/data on line à GVT  ref. Linhas (62) 3932 4202 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da 
rua 98 n. 107 do período de 23/06/2011 à 22/07/2012 

 
369,45 

Pago n/data on line à GVT  ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 do Mês julho de período de 
23/06/11  a 22/07/2012. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO). 

 
1.589,00 

Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento do Mês de  julho/11 150,55 

Pago nesta data  a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento  de instalação da internet na delegacia de 
Morrinhos (sendo esta  08/12 parcelas )  

 
190,00 

Pago a Fone System Telecomunicações , conf. Boleto e NF-e nº 418  ref. Manutenção do PABX e outros 
serviços extra contrato 

 
85,00 

Pago nesta data ao DIEESE, conf.  Fatura ref. Contribuição do 13ª pago parcelado em 6 parcelas 2/6 170,19 

Pago n/data on line à Claro  ref. Linhas (62) 8418 
3051/84181501/84181502/84181503/84182254/84182260/84182272/84186488 do período de 
23/06/2011 a 22/07/2012. (SINTSEP-GO) 

 
2.883,30 

Pago n/data on line à GVT  ref. Linhas (62) 0800 6042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento 
da rua 98 n. 107 do período de 23/06/2011 à 22/07/2012 

 
154,19 

Pago a Prefeitura Municipal de Goiânia, conf.  Documento de arrecadação referente recolhimento 

de ISSQN da Nota fiscal do plano de saúde Amil – referência Mês 07/2012 

 
174,57 

Pago a OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA conf. NFS nº 007592 ref. Clipping eletrônico do diário da justiça 
mês de Julho/12. 

 
75,60 

Pago a América Ambiental Transporte de entulhos, conf. NF-e nº1956 referente 1 caçamba de entulho 
para alojamento 

 
140,00 

Transferido para aplicação CDB DI (conta 61026) para compra do carro 4.000,00 

PAgo a Panificadora PAnino conf. Che. 571874 referente lanche até 30 de julho/12 558,40 

Pago a ATS conf. NFS-e nº 619 E CHEQ. Nº 571892  referente pagamento de honorários periciais 
referente a elaboração de cálculos do processo coletiva de GDATA 

 
7.508,00 

Tarifa de pacote de serviços 109,00 

Tarifa adic. De cheque compensado 5,50 

Pago a Sebastião de Souza Almeida conf. Recibo para ficar de 13  a  17 de agosto/12 para participar 
de reuniões Do comando de greve do INCRA. 

 
685,00 

Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água do SINTSEP-GO. 294,85 

Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água da casa de apoio/Alojamento.  
295,60 

Pago on line a Fátima Maria de Deus. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 455,00 
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17 de julho 

Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve 
dia 14 a 17 de julho 

585,00 

Pago on line a Márcia Jorge. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 de 
julho 

455,00 

Tarifa adicional de cheque compensado. 8,25 

Pago  a Divino Donizete da Silva (Jataí). Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 
a 17 de agosto em Brasília 

 
470,00 

Pago a Carlos Antonio de Oliveira (Jataí). Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 
14 a 17 de julho em Brasília 

 
470,00 

Pago a Carlos Antonio de Oliveira (Jataí). Conf. Cupom fiscal de abastecimento Posto Júnior Cardoso 
para vir p/ sidicato para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 de  agosto em Brasília 

 
76,58 

Pago a Carlos Antonio de Oliveira (Jataí). Conf. Cupom fiscal de abastecimento Posto 2000 LTDA  
para retorno do acampamento de greve dia 14 a 17 de julho em Brasília 

 
45,01 

Pago  a Analício Gonçalves Santiago (Ceres). Conf. Recibo para participar do acampamento de agosto 
dia 14 a 17 de julho em Brasília 

 
555,00 

Pago  a Carlos Alberto Esteves. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 de 
agosto em   Brasília 

 
455,00 

Pago  a José Roberto R. Cunha. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 de 
agosto em Brasília 

 
455,00 

Pago  a Welton Pereira da Silva. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 de 
agosto em Brasília 

 
620,00 

Pago  a Wilmar Ferreira Lopes. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 de 
agosto em Brasília 

 
455,00 

Pago  a Deusina Azevedo Soares. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 
de agosto em Brasília 

 
455,00 

PAgo nesta data a Floricultura La violetera conf. NF-e nº 1.351 referente  coroa de flores pelo 
falecimento do Sr. Arnal do do Ministério da Agricultura 

 
150,00 

Pago  a Adailson Rosa de Oliveira. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 
de agosto em Brasília 

 
195,00                                                            

Pago  a Oir Martins da Silva Júnior. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 
de agosto em Brasília 

 
455,00 

Pago  a Sebastião Filho Lopes. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 de 
agosto em Brasília 

 
455,00 

Pago  a Juvaldir Menezez Mesquita. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 
de agosto em Brasília 

 
455,00 

Pago  a Mário Sergio Domingues. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 a 17 
de agosto em Brasília 

 
455,00 

Pago  a Alvarina Luiza da Silva Santos. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 
e 15 de agosto em Brasília 

 
195,00 

Pago  a Rodrigo G. de Souza. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 de 
agosto em Brasília 

 
195,00 

Pago  a  Raulino Mendes Neto. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 de 
agosto em Brasília 

 
195,00 
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Pago  a Gilson de Oliveira Filho. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 de 
agosto em Brasília 

 
195,00 

Pago  a Sônia Rezende . Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 de agosto 
em Brasília 

 
195,00 

Pago  a Luiza Barros Vida. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 de 
agosto em Brasília 

 
195,00 

Pago  a Jeania Maria Alves Nascimento,Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 
e 15 de agosto em Brasília 

 
195,00 

Pago  a Cleoni José da Silva. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 de 
agosto em Brasília 

 
195,00 

Pago  a  Ducergio Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 14 e 15 de agosto em 
Brasília 

 
195,00 

Pago a Alberto Silva Araújo, Ajuda de custo p/ participar de audiência Incra dia 14 40,00 

Pago a Ireny Gomes, Ajuda de custo p/ participar de audiência Incra dia 14 40,00 

Pago a Jeania M. Alves, Ajuda de custo p/ participar de audiência Incra dia 14 40,00 

Pago a Liliane Crescente A. Maciel, Ajuda de custo p/ participar de audiência Incra dia 14  
40,00 

Pago a Valdemar Eduardo de Andrade, Ajuda de custo p/ participar de audiência Incra dia 14  
40,00 

Pago a João Carlos Fereira dos Reis, Ajuda de custo p/ participar de audiência Incra dia 14  
40,00 

Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo para part. do acampamento de greve dia 13 a 17 de 
agosto.  

 
200,00 

Pago n/data on line à Brasil Telecom S.A.  conta do Mês  julho/2012 da Delegacia Sindical de 
Formosa. 

 
232,86 

Pago on line a Vilmar Martins da Silva. Conf. Recibo para participar do acampamento de greve dia 13 
a 17 de julho 

715,00 

Pago n/data   on line à CONDSEF/ANISTIADOS/DIEESE , ref. Contribuição mensal JULHO/2011.  
7.930,72 

Pago a Wanderlan Carmo Gomes, ressarcimento pelo pagamento de faixas para greve dos 
servidores de São Luiz 

 
172,00 

Pago  a Jerônimo Batista Pires (Morrinhos). Conf. Recibo para participar do acampamento de greve 
dia 15 a 17 de julho em Brasília 

 
440,00 

  Pago a Rodrigo Nunes Leles, conf. Rcibo de ajuda de custo com alimentação e abastecimento para 
cobrir ato em Brasília dia 15 

 
50,00 

Pago  a Maria de Fátima Pereira Dávila, conf. Recibo de antecipação de salário vale 300,00 

Pago  a Marta Carneiro dos Santos, conf. Recibo de antecipação de salário vale 200,00 

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo de antecipação de salário vale 300,00 

PAgo a E J Supermercados, conf. Cupom fiscal referente compra de papel higiênico e Açúcar 54,91 

 Pago a João Francisco da Silva (Formosa), conf. recibo repasse para 20 servidores com valor de R$ 
50,00 para cada para alimentação no acampamento da greve dia 15 de agosto de 2012 

 
1.000,00   

 Pago a Waldir Silva Almeida(Luziania), conf. recibo repasse para 12 servidores com valor de R$ 
50,00 para cada para alimentação no acampamento da greve dia 15 de agosto de 2012 

 
600,00 
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Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem  para notebok do SINTSEP-
GO 

 
59,95 

Pago on line  n/data  on line à Diap ref. Contribuição mensal  184,00 

Pago on line  nesta ao Sesac conf. Boleto ref. Pagamento de contribuição social dos funcionários ref. 
Mês de julho/12. 

 
102,34 

Pago on line a Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. Recibo de antecipação de salário vale 300,00 

Pago a Pró Saúde conf. Recibo referente exame admissional da nova funcionária Irinéia 20,00 

Pago ao Dr Hugo ressarcimento de  custas do processo de Ezy Fleury Nogueira conf. Daf anexo 11,00 

 Pago a João Francisco da Silva (Formosa), conf. recibo repasse para 20 servidores com valor de R$ 
50,00 para cada para alimentação no acampamento da greve dia 16 de agosto de 2012 

 
1.000,00 

 Pago a Waldir Silva Almeida(Luziania), conf. recibo repasse para 11 servidores com valor de R$ 
50,00 para cada para alimentação no acampamento da greve dia 16 de agosto de 2012 

 
550,00 

Pago a Alfa Luz conf.  Cheque nº 571893 NF nº0636 pela locação de um micro ônibus para levar 
servidores de Formosa para acampamento de greve em Brasília dias 15,16 e 17 de agosto de 2012 

 
1.500,00 

Pago a Clínica Conceito referente  exame demissional da funcionária Nicoly 30,00 

 Pago a Onofre G. Rodrigues (Formosa), conf. recibo repasse para 21 servidores com valor de R$ 
50,00 para cada para alimentação no acampamento da greve dia 16 de agosto de 2012 

 
1.050,00 

 Pago a Waldir Silva Almeida(Luziania), conf. recibo repasse para 11 servidores com valor de R$ 
50,00 para cada para alimentação no acampamento da greve dia 16 de agosto de 2012 

 
550,00 

Pago a Waldir da Silva Almeida, conf. recibo referente pagto de combustível para o mesmo levar 
servidores de Luziânia dias 15,16,17 para part. acampamento de greve 

 
400,00 

Pago a Omezon S. José de Almeida (formosa), conf. recibo referente pagto de combustível para o 
mesmo dia 17 para part. acampamento de greve 

 
50,00 

Pago a Djalma Venâncio da Silva, conf. recibo referente pagto de combustível para o mesmo  dia 17 
para part. acampamento de greve 

 
130,00 

Pago a Adailson Rosa de Oliveira, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades 
de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Adalberto Afonso Macedo, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades 
de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Alberto da Silva Araújo, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Alvarina Luiza Silva Santos, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades 
de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Ducerjo José De Souza, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Gilson de Oliveira Filho, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago  a Ireny Gomes, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Jeania Maria Alves, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a João Cordeiro Sobrinho, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades 
de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 
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Pago a Juvaldir Menezes Mesquita, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades 
de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Liliane Crescente A. Maciel, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades 
de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Luiza Barros Vida, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Nilson Luiz Marques, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Oir Martins  da Silva Júnior, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de 
atividades de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Raulino Mendes Neto, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Rodrigo G.de Souza, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Sandra Marly M. de Oliveira, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de 
atividades de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Solange Guimarães, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Sônia Rezende Santos, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Maria do Carmo Nunes de Oliveira, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de 
atividades de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Antonio Olimpio de Oliveira, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades 
de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Lauro Viana Neto, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Geraldo Campos, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de atividades de 
negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Maria Venina da C.Pereira Neves, ajuda de custo com alimentação p/ ir a Brasília part.de 
atividades de negociação da greve dos servidores do Incra 

 
40,00 

Pago a Maura Lázara Leão, conf, recibo ajuda de custo p/part. reunião do IBAMA em Brasília 65,00 

Pago a Adauto Lúcio Lopes , Ajuda de custo para levar Maura a Brasília 65,00 

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, referente ressarcimento de combustível conf. cupom fiscal 70,00 

Pago n/data on line  Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 06/12 ( INSS – 
Arrecadação). 

7.427,42 

Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto da nota da ATS código 1708  135,00 

Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 
(recolhimento da Edilson Jason, Herbium Bueno e Sandra A. Sousa). 

 
104,92 

Pago on line  nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de 
pagamento da 7ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Adiministração. Rua  94 nº 910 setor sul. 

 
404,18 

Pago on line  nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança  proveniente de 
pagamento da 7ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Adiministração. Rua  98  nº 107 setor sul. 

 
167,65 

Pago a Vácafe´conf. NF-e nº5018 pela compra de 10 kg de café 150,00 

Pago a Alysson de Jesus Ribeiro conf. doc  e NF-e nº 116 pelo pagto de uma vam para levar  
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servidores do DNPM a Brasília dia  16/08 860,00 

Pago a Sebastião de Souza Almeida conf. Recibo para ficar de 20  a  24 de agosto/12 para participar 
de reuniuões Do comando de greve do INCRA. 

 

635,00 

Pago a Universo Tendas LTDA, conf. NF  referente locação de uma tenda para  servidores do DNPM 
em atividades de greve ( atenda será montada em frente ao DNPM) relocação de 17/08 a 
29/08/2012 

 
325,00 

Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo para participar de reunião do comando 
acional de greve 

 
325,00 

Pago on line a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo para participar de reunião do comando acional 
de greve e fazer plantão no SINTSEP-GO P/ PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA definição proposta do 
governo 

 
 

330,00 

Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, contribuição para compra de crédito de celular 100,00 

Tarifa de doc eletronico 8,00 

Tarifa de Doc. eletronico 8,00 

Depositado nesta data devolvido para conta 99279/B anco Brasil 8,59 

Pago a E. J. Supermercado LTDA, conf. cupom fiscal pela compra de  refri para assembleia dia 23  
140,26 

Pago a Irinéia Rodrigues da Mata, conf.recibo para compra de sit pass  27,00 

Pago a Adailson Rosa de Oliveira, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  (dia 22.08) 40,00 

Pago a Alberto da Silva Araújo, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Alvarina Luiza da Silva Santos, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Atanagildo Oracio Machado, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Cristiane Rocha Santiago, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Ducerjo José de Souza, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Ester primo Araújo, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Geraldo Campos dos Santos, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a  Gilson de Oliveira Filho, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Ireny Gomes, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a  Juvaldir Menezes Mesquita, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Manoel Soares Reis, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Mario Sergio Domingues, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Nilson Luiz MArques, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Oir Martins da Silva Júnior, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Raulino Mendes Neto, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Rodrigo G. de Souza, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Sandra Marly M. de Oliveira, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Sebastião Filho Lopes, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Sonia Rezende dos Santos, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Waldery Salas Dantas, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  40,00 

Pago a Walter da Costa e PAula, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA  (DIA 22.08) 40,00 

Pago on line Multa de rescisão de contrato da funcionária Nicoly Katyucy 772,85 
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Pago a Nicly Katyucy Novaes Cardoso rescisão de contrato de  trabalho 2.446,63 

Pago  a Juarez Cavalcante Albuquerque,conf. recibo referente pagamento de deslocamento de 
Anápolis 

 
20,00 

Pago on line a Bueno Tur conf.NFST nº 1476 referente locação de um ônibus para levar servidores 
para participar de atividades da greve dia 13 e ato dia 14 de agosto 

 
2.500,00 

Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, ref.acomplemento de diária do dia  21 e 22 de agosto e repasse de 
mais uma diária e meia para dias  23 e 24 de agosto para ficar a disposição em Brasília no comando 
Nacional de greve (negociação com o governo) 

 
255,00 

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, ref.acomplemento de diárias do dia  21,22,23 e 24 (três diárias e 
meia) de agosto para ficar a disposição em Brasília no comando Nacional de greve (negociação com 
o governo) 

 
455,00 

Pago a Adailson Rosa de Oliveira, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA dia 24.08 40,00 

Pago a Alberto da Silva Araújo, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Alvarina Luiza da Silva Santos, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Antonio Olimpio de Oliveira, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Cesário Nonato de Oliveira, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Ducerjo José de Souza, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Ester primo Araújo, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a  Gilson de Oliveira Filho, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Ireny Gomes, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Jandilson Moraes de Oliveira, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Jeania Maria Alves, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a João Carlos F. dos Reis, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a  Juvaldir Menezes Mesquita, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Manoel Soares Reis, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Maria Cleusa Carneiro, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Mario Sergio Domingues, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Nilson Luiz MArques, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Oir Martins da Silva Júnior, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Raulino Mendes Neto, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Rodrigo G. de Souza, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Sandra Marly M. de Oliveira, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Sebastião Filho Lopes, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Solange Guimarães, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Sonia Rezende dos Santos, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Valdemar Eduardo de Andrade, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Zenaldo de Souza Almeida, conf. lista p/ participar de audiência do INCRA 24.08 40,00 

Pago a Dr. Cleyton Kennidy da ATS Aj. Custo para verificar procesos de filiados em Brasília 65,00 

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo meia diária para levar documentos em Brasília para Ademar 
Assinar  

 
65,00 

Pago conf. NFES nº 50, referente contribuição para conserto do PABX da delegacia de morrinhos 250,00 

Pago on line Pis sobre folha de pagamento código 8301 187,78 

Pago on line custas de processo  11,00 

Pago a Adauto Lucio Lopes , meia diária para levar servidores do INCRA para negociação dia 26  
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deagosto 65,00 

Pago táxi 14,00 

Pago a Irinéia Rodrigues da Mata, sipass para dias 27de agosto a 04 desetembro de 2012 37,80 

Pago aAdauto Lúcio Lopes,(meia diária) para buscar diretorGilbertojorge conf.recibo 65,00 

Pago a Pedro G. Andrade (Formosa) Ajuda de custo, passagem de deslocamento para part.da 
plenária nacional da CONDSEF dia 28 de agosto 

 
135,00 

Pago a Jerônimo Batista Pires (Morrinhos) Ajuda de custo, passagem de deslocamento para part.da 
plenária nacional da CONDSEF dia 28 de agosto 

 
195,00 

Pago a Pedro G. Andrade/Deodi Soares/Mariozam Vieira e Adelaide Mª Silva (Formosa)  
deslocamento para part.da assembleia  de deliberação da proposta de reajuste do governo  

 
315,00 

Pago a Carlos A.Oliveira/ Jovelino Rezende/ Sebastião Roberto (Jataí)  Aj. de lanche para part.da 
assembleia  de deliberação da proposta de reajuste do governo  

 
90,00 

Pago conf. Carlos A.Oliveira (Jataí) conf. cupons fiscais do Posto 2000 LTDA e Júnior e Cardoso LTDA 
referente pagamento de combustível para part.da assembleia  de deliberação da proposta de 
reajuste do governo 

 
208,85 

Pago a Getúlio Rodrigues Silva (Caldas Novas)  deslocamento para part.da assembleia  de 
deliberação da proposta de reajuste do governo 

 
80,00 

Pago a Dimas F. Oliveira/Divino P. Andrade (Anápolis)  deslocamento para part.da assembleia  de 
deliberação da proposta de reajuste do governo 

 
40,00 

Pago a Laurison (Iporá)  deslocamento para part.da assembleia  de deliberação da proposta de 
reajuste do governo 

 
60,00 

Pago a Jeovah Toscano (Quirinópolis)  deslocamento para part.da assembleia  de deliberação da 
proposta de reajuste do governo 

 
140,00 

Pago a João Ferreira da Hora (Posse)  deslocamento para part.da assembleia  de deliberação da 
proposta de reajuste do governo 

 
130,00 

Pago a Marcos Aurélio de Souza (Goiás)  deslocamento para part.da assembleia  de deliberação da 
proposta de reajuste do governo 

 
100,00 

Pago a Wanderlan do Carmo Gomes/Henrique P.Carvalho/ Waldenite Simão/Valdeci Teodoro 
Carvalho(São Luiz)  deslocamneto para part.da assembleia  de deliberação da proposta de reajuste 
do governo 

 
 

340,00 

Pago a Valdenite F. Santos (Goiás)  deslocamento para part.da assembleia  de deliberação da 
proposta de reajuste do governo 

 
100,00 

Pago a José Joaquim Ramalho/ João José dos Santos/AbadicoJ.Francisco (Ce res)  deslocamneto 
para part.da assembleia  de deliberação da proposta de reajuste do governo 

 
255,00 

Pago a João Gomes da Silva (Anápolis)  deslocamento para part.da assembleia  de deliberação da 
proposta de reajuste do governo 

 
20,00 

Pago a Divino Donizete da Silva  (Rio Verde)  deslocamento (combustível) e lanche para 3 servidores 
para part.da assembleia  de deliberação da proposta de reajuste do governo 

 
185,00 

Pago a Waldir Silva Almeida/Antonio Carlos Pereira/ Djalma Araújo (Luziânia/Valparaízo)  
deslocamento para part.da assembleia  de deliberação da proposta de reajuste do governo 

 
285,00 

Pago a Sebastiana Maria Galdino (Anápolis)  deslocamento para part.da assembleia  de deliberação 
da proposta de reajuste do governo 

 
20,00 

Pago a Antonio Costa Neto/ Waschington Luiz Alvarenga/ Joaquim Antonio Rodrigues(Rialma)  
deslocamneto para part.da assembleia  de deliberação da proposta de reajuste do governo 

 
255,00 
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Pago a Ademar Rodrigues de Souza, referente duas diárias para ficar em BSB dias 25, 27 e 28 de 
agosto part. reuniões com o governo e plenária da CONDSEF 

 
 260,00 

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme cupom fiscal posto JHM Comercio e Derivados de 
Petróleo Ltda, ressarcimento de pagamento de combustível 

 
50,00 

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme cupom fiscal posto JHM Comercio e Derivados de 
Petróleo Ltda, ressarcimento de pagamento de combustível 

 
50,00 

Pago a CElG energia da casa de apoio rua 98 nº107 setor sul 206,00 

Pago on line a Rautil Barbosa Rodrigues/Jerônimo Batista Pires/ José Eustáquio M. Oliveira  
(Morrinhos)  deslocamento de servidores para part.da assembleia  de deliberação da proposta de 
reajuste do governo 

 
400,00 

Pago a João Teodoro  (Rio Verde)  deslocamento,passagem e janta  para part.da  plenária Nacional 
da CONDSEF dia 28 de agosto   de deliberação da proposta de reajuste do governo 

 
185,00 

Pago a Nelson  J. Monteiro  (Rubiata)  deslocamento para part.da assembleia  de deliberação da 
proposta de reajuste do governo 

 
120,00 

Pago a Fátima Maria de Deus, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da proposta de 
reajuste do governo 

 
65,00 

Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da 
proposta de reajuste do governo 

 
65,00 

Pago a João Gomes da Silva, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da proposta de 
reajuste do governo 

 
65,00 

Pago a Deuzina Azevedo Soares, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da proposta 
de reajuste do governo 

 
65,00 

Pago a Welison Marques de Araújo, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da 
proposta de reajuste do governo 

 
65,00 

Pago a Wilmar Ferreira Lopes, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da proposta de 
reajuste do governo 

 
65,00 

Pago a José Roberto R. da Cunha, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da proposta 
de reajuste do governo 

 
65,00 

Pago a José Genuíno da Costa, Aj. de custo p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da proposta de 
reajuste do governo 

 
65,00 

Pago a Analício G. Santiago, Aj. de custo  e passagem p/ part. plenária da CONDSEF deliberação da 
proposta de reajuste do governo 

 
180,00 

Pago ao Diretor Gilberto Jorge Cordeiro, conf. Recibo de depósito em sua conta referente pagto de 
meia diária com ajuda de custo para vir participar da assembleia de decisão da proposta do governo 

 
50,00 

Pago on line conf. boleto assinatura anual do jornal o Popular 411,80 

Pago on line a Sebastião de Souza Almeida, através de doc. Na conta de sua esposas, conf. Recibo 
para ficar de 27  a  31 de agosto/12 para participar de reuniuões Do comando de greve do INCRA e 
negociações com o governo 

 
685,00 

Pago on line a Sebastião de Souza Almeida conf. Recibo para ficar de 27  a  31 de agosto/12 para 
participar de reuniuões Do comando de greve do INCRA e negociações com o governo 

 
685,00 

Tarifa de doc eletronico 8,00 

Pago Wilmar Martins da Silva, conf. Recibo referente duas diárias e meia para ficar a disposição do 
sindicato ajudando na greve e negociações com o governo dias 22,23,24 de agosto 

 
300,00 

Pago a Adauto Lúcio Lopes , conf. Recibo meia diária para levar Dr. Manuel em Nazário 50,00 

Pago a Dr. Manuel de Oliveira, conf. Recibo  meia diária para  verificar processo do Sr. Luiz Vieira na  
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comarca de Nazário 50,00 

Pago a MArizeth Alves Lopes, Rotatur Transportes conf. NFST nºs 0348,0350,0351 referente  
locação de uma vam dia 14.08 para servidores do INCRA em greve, um ônibus para levar servidores 
do Incra e da porta SINTSEP-GO para Brasília dias 14 e 15 para atividades eato ref. Greve e uma vam 
para servidores do DNPM para atividades de greve em Brasília dia 27.08.12 

 
 

3.560,00 

Pago a clínica conseito exame admissional da Verônica Carolina da Rosa Silva, que irá cobrir as 
férias da funcionária Fátima Maria de Deus por 30 dias(Setembro) 

 
30,00 

Pago n/data on line  ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1.240, ref. à  Parcela  de Adesão do 
parcelamento dos remanescentes da multa do INSS segundo lei 11.941 de 2009. (OBS: este foi a 32   
ª parcela paga depois do reparcelamento/ a partir deste mês  foi feito a  consolidação conforme 
doc. em anexo). 

 
 

3.319,03 

Pago  on line  à Secretaria da Receita federal, conf.   ref. recolhimento  das  NF ATS cód. 5952 (Mês 
de JULHO/2012) com período de apuração em 01-08-2012(referente as duas notas fiscaid nº 611 e 
619) 

 
790,50 

PAgo ao Empório Aureliano Amaral conf. NF- e nº 916 referente lanches da greve do mês de agosto 
dos órgãos INCRA/FUNASA/CNEN 

 
2.079,90 

Pago a Ricardo Terentin, conf. NF-e nº115 referente locação de carro de som para greve do INCRA e 
FUNASA no mês de agosto/12. 

 
3.750,00 

TOTAL 187.524,08 

 

RESUMO GERAL      
 
 
(+) Saldo do Mês de JULHO/12  .............................................................................................................................................................R$  1.423,24 
(+) Consignações recebidas no mês de agosto/12 .................................................................................................................................R$ 146.002,42 

(+) Recebido nesta data através de  cheque  da ATS, ref. recebimento de 3% honorários advocatícios de processos............... R$ 435,07 

(+) Recebido do Diretor Gilberto J. Cordeiro,devolução de repasse de contribuição crédito p/ celular....................................R$ 4,00                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                              ____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     (=)         197.034,11 
                                                                                                                             

 
Total de receitas R$ 197.034,11(-) Gastos  até  dia  31/07= R$ 187.524,08                                                                        
(=)  9.510,03      Saldo até  31/08    -  este saldo é parte do resgate feito de R$20.000,00 da conta 99279-8/aplicação para terminar de saldar as dívidas da greve 
como(Lanche das atividades/Empório 87, carro de som, ônibus Bueno tur etc.)           
 
 
Aplicações:  
 
OBS: Está aplicado neste mês na conta aberta na FEDERALCRED , para cursos de formação sindical e seminários:  R$ 17.097,00. 
Está aplicado na conta Poupança da 6102-6: para fundos de  possíveis Greves: R$ 1.191,14– (até 31 .08). 
CDB – DA CONTA 6102-6  - APLICADO  PARA COMPRA DO CARRO – R$ 36.005,76 (até 31.08) 
CDB - DA CONTA 99279-8 -  APLICADO  REFORMA DO SINTSEP-GO – R$  8.150,64(até 31.08) 
Poupança Conta 99279-8  - para próximas eleições do SINTSEP-GO- R$ 21.482,79(até 31/08) 

  (+) Recebido   da conta 99279-8 (dinheiro da aplicação) para gastos com o acampamento de 13 a 17 de agosto   

de 2012 e outras atividades de greve..............................................................................................................................................R$  9.000,00 

(+) Resgatado da poupança (6102-6) para gastos com greve.........................................................................................................R$ 8.000,00 

(+) Recebido Crédito de Instruções................................................................................................................................................R$14,22 

(+) Recebido da conta 99279-8 (dinheiro da aplicação) para pagamento de gastos com greve.........................................................R$12.000,00 

(+) Recebido Crédito cfe instruções ..............................................................................................................................................R$ 12,60 

(+) Recebido Remunerações em Ações..........................................................................................................................................R$12,99 

(+) Recebido nesta data através de  cheque  da ATS, ref. recebimento de 3% honorários advocatícios ......................................R$115,35 

(+) Recebido nesta data  da conta (99279-8/dinheiro da aplicação)  para pagamentos de faixas, carro de som, lanches, ônibus, diárias  e outros da Greve 

campanha salarial 2012..................................................................................................................................................................R$ 20.000,00 


