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RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 
  
Especificação 

 
                Valor Pago 

 
Pago nesta à  Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo ref. Reembolso 

de passagem de GoiÂnia para Anápolis dia 27.08.10 

 
5,55 

Pago nesta on line data à Embalagens Anhaguera, conf.boleto e NF nº 

037853, pela compra de copos plásticos 

 

174,65 

Pago nesta data on line 1ª parcela de IPVA docarro Gol placa NKH 9979 253,61 

Pago nesta data on line à Bradesco Auto/re Cia de Seguros, ref. seguro 

do carro Gol NKK 7584 ref.4/4 das parcelas. 

 

371,60 

Pago nesta data on line à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo para 

participar de audiência com Ministro Paulo Bernardo e CONDSEF ref. 

Greve do M TE.(uma diária e meia) 

 

 

195,00 

Pago nesta data on line  à Fátima Maria de Deus, conf. recibo para 

participar de audiência com Ministro Paulo Bernardo e CONDSEF ref. 

Greve do M TE.(uma diária e meia). 

 

 

195,00 

Pago nesta data on line  à Márcia M.C. Braga, conf. recibo para participar 

de audiência com Ministro Paulo Bernardo e CONDSEF ref. Greve do M 

TE.(uma diária e meia) 

 

 

195,00 

Pago nesta data on line  à Karlo André Pacheco, con f. recibo para 

participar de audiência com Ministro Paulo Bernardo e CONDSEF ref. 

Greve do M TE. 

 

 

195,00 

Pago nesta data  on line através da conta da diretora Fátima à Daicy dos 

Santos Pena, conf. recibo para participar de audiência com Ministro 

Paulo Bernardo e CONDSEF ref. Greve do M TE. 

 

 

195,00 

Pago nesta data À Secretaria do Tesouro Nacional, conf. Daf. De 

pagamento de custas dos proc. De Ronaldo Duarte Dayer 

 

5,32 

Pago nesta data Aj.Custo à Diretor Gilson de O. Filho, ref. agosto/2010 1.579,00 

Pago nesta data Aj. Custo à Diretora Márcia Jorge, ref. agosto/10 1.579,00 

Pago nesta data on line  Aj. De Custo  de    agosto/10 de Ademar 
Rodrigues de Souza 

1.275,00 

Pago nesta data on line   à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento 
de dívida  onde houve danos financeiros do não recebimento da 
GACEM. Ref. mês  Julho/2010. 

 

 

590,00 

Pago nesta data Aj. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira, ref. 
agosto/10 

 

1.275,00 

Pago nesta data ao folguista Fransérgio Serafim de Souza,ref. o5 folgas 
prestadas nos mês de agosto/10 

 

267,00 
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Pago nesta data Estacionamento para fazer serviço de Banco 2,00  

Pago nesta data à Restaurante Hong Kong Chines conf. NFVC n.1696 , 
ref. uma  alimentação para colaboradores do plebicito da terra. 

 

12,80 

Pago nesta data à Restaurante Hong Kong Chines conf. NFVC n.1694, 
ref. uma  alimentação para colaboradores do plebicito da terra. 

 

12,00 

Pago nesta data à Restaurante Hong Kong Chines conf. NFVC n.1695 , 
ref.  alimentação para colaboradores do plebicito da terra. 

 

26,34 

Pago nesta data à Restaurante Hong Kong Chines conf. NFVC n.1693, 
ref. uma  alimentação para colaboradores do plebicito da terra. 

 

7,37 

Pago n/data  On Line à  Herbium Bueno dos Santos Filho, ref. salário 
agosto/10 

 

1.904,39 

Pago n/data  on line à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário  de agosto/2010 1.671,37 

Pago n/data  on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário  de 
agosto/2010. 

1.338,13 

Pago n/data  on line à Ana Cássia Alves Costa , ref. salário  de 
agosto/2010 e férias 

 

1.618,44 

Pago n/data  ch. 571311 à Adauto Lúcio Lopes, ref. salário  de 
agosto/2010 

1.016,61 

Pago n/data  on line à  Rodrigo Nunes Leles, ref. salário  de 
agosto/2010 

1.819.42 

Pago n/data  ch. 571314 à Ivanildo de Paiva Oliveira, ref. salário  de  
agosto/2010 

 

967,46 

Pago n/data  ch. 571313 à Danúbio Fernando V.de Oliveira, ref. salário  
de  agosto/2010 

 

602,43 

Pago n/data  ch. 571320 à Joelma  dos Santos Vilela, ref. salário  de  
agosto/2010 

 

1.028,46 

Pago n/data  ch. 571315 à Maria de Fátima Pereira D”avila, ref. salário  
de  agosto/2010 

 

866,52 

Pago n/data  ch. 571317à Hélcia Moreira Rocha, ref. salário  de  
agosto/2010 

 

751,24 

Pago n/data  ch. 571312à Antonio José Vieira de Oliveira, ref. salário  de  
agosto/2010 

 

675,87 

Pago n/data A. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. Agost/10 1.275,00 

Pago n/data A. Custo à Diretor Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. 
agosto/10 

637,50 

Pago n/data  on line à Manuel de Oliveira, ref. Mês de agosto/2010 1.335,00 

Pago nesta data conf.cheque 571308, pela compra de sitpass para os 
funcionários e diretores. 

 

1.534,50 

Pago nesta data conf. Cheque 571310 , ref. pequenas postagens no 
correio ACF Sul, no período de 30/07 à 28/08/10 
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879,70 

Pago n/data on line à Welson José Valente, conf. recibo  ref. á diárias e 
deslocamentos para refazer portaria de abono de permanência e tempo 
insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no 
RH da FUNASA, nos dias 30 e 31.08 à 01,02 e 03 de agosto de 2010. 

 

 

 

606,00 

Pago n/data on line à Eliene Aparecida Rafael,  conf. recibo  ref. á 
diárias e deslocamentos para refazer portaria de abono de 
permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos 
servidores da FUNASA no RH da FUNASA, nos dias 30 e 31.08 à 01,02 e 
03 de agosto de 2010 

 

 

 

580,00 

Tarifa de cheque postado 8,00 

Pago nesta data à Restaurante Modelo, conf. NFVC nº 2272, ref. 
Refeições durante mês de agosto/10 

 

193,80 

Pago nesta data  à Welison Marques de Araújo (M T E), conf.recibo de 
ressarcimento de combustível para vir participar de assembléia do M 
TE – Anápolis dia 31 de agosto/10 

 

 

30,00 

Pago nesta data  à Welison Marques de Araújo (M T E), conf.recibo de 
ressarcimento de combustível para vir participar de assembléia do M 
TE – Anápolis dia 03 de setembro/10 

 

 

20,00 

Pago nesta data  à Welison Marques de Araújo (M T E), conf.cupom 
fiscal de ressarcimento de combustível para retorno de Brasília do 
plantão co comando de greve . 

 

 

67,01 

Pago nesta data à Hong Kong Restaurante Chines, conf. NFVC nº 1699 
ref. duas refeições para colaboradores com o PLebicito da terra. 

 

22,73 

Pago nesta data à N S A Utilidade do Lar,.Cupom fiscal cref. Compra de 
caneta para ser usada no plebicito da terra. 

 

3,00 

Pago nesta data à Supermercado PróBrasiliam, conf. Cupom fiscal 
referente compra de um cadeado para o portão do alojamento 

 

27,01 

Pago nesta data à Supermercado PróBrasiliam, conf. Cupom fiscal 
referente compra de duas caixas de leite para café e lanche dos 
funcionários e alojamento do SINTSEP-GO. 

 

 

34,32 

Pago n/ata à ONE TRAVEL TURISMO, ref. 4/6 parcelas da compra de 
passagem para Gilberto Jorge Cordeiro e Vitorino Silva, para participar 
do Seminário dos serv. Da Funasa no Mato Grosso. 

 

 

233,21 

Pago nesta data à Limpys Comércio de Produção de Limpeza Ltda, conf. 
NFF nº 029017, pela compra de materiais de limpeza 

 

84,55 

Pago nesta dataà Wal Mart Brasil Ltda, conf. NF-e nº 000.031.811 pela 
compra de materiais de limpeza e outros. 

 

272,17 

Pago nesta data à Posto núcleo, conf. NFVC nº 109666, referente 
ressarcimento de abastecimento de volta de atividade do M TE em 

 

52,78 
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Brasília dia 06/08/10 

Pago n/data A. Custo à Crescencio Pinhão de Sena, ref. Agosto/10 1.579,00 

Pago n/data on line  à Deleg. Jataí, ref.ao mês deAgosto/2010, pagto 
Gratif. do Coord.  Onir C. dos Santos. 

 
300,00 

Pago n/data on line  à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Agosto2010, pagto 
Gratif. do José Manoel Pereira e manutenção como pagamento de 
telefone e material de escritório. 

 
 

500,00 

Pago nesta data à Cartuchos.conf. NF-e  e boleto bancário ref. Recarga 
de  Toners 

 

160,00 

Pago n/data on line à Sebastião R. Moreira, conf. recibo  ref. á diárias e 
deslocamentos para refazer portaria de abono de permanência e tempo 
insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no 
RH da FUNASA, nos dias 30 e 31.08 à 01,02 e 03 de agosto de 2010. 

 

 

 

606,00 

Pago nesta data à CUT , cheque 571303 ref. acordo feito das 

contribuições atrazadas no período de Fevereiro a Junho 2010 (05 

contribuições ) sendo esta 2/10 parcelas conf. Acordo. Em anexo 

 

 

2.044,15 

Pago nesta data À CUT, conf. Cheque 571305, ref. pagamento de 

contribuição mensal ref.mês de agosto 2010. 

 

5.775,00 

Pago nesta data à Ludmila Nunes dos santos, conf. Cheq. 571304, ref. 

pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. 

Mês de agosto/10 

 

 

197,37 

Pago nesta dat ao folguista Manoel Cleudo Damasceno,571316 conf. 
Cheque ref. o6 folgas prestadas nos mês de agosto/10 

 

320,40 

Pago nesta data à Manuel de Oliveira, conf. Recibo para verificar 
processos dod servidores do Ministério da Agricultura em 
Brasília.(meia diária) 

 
65,00 

Pago nesta data à Edilson Jason da Silva ME, conforme bolte pela 
compra de dois teclados para computador 

 
39,80 

Pago n/data Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de agosto/2010. 1.086,09 

Pago n/data on line  à Amil,  ref. plano de saúde dos funcionários do 
SINTSEP-GO ref. agosto/2010 

 
2.297,21 

Tarifa de cheque compensado. 6,35 

Pago nesta data à Gyn Gás, com f. cupon fiscal, pela compra de um 
botijão de gás 

 

40,00 

Pago nesta data à Peniel Climatização, com f. NFS nº 056, pela 
manutenção do ar condicionado do CPD 

 

120,00 

Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, conf, recibo para levar Dr. 
Manuel À Brasília 

 

65,00 

Pago nesta data À Maria de Fátima D”Ávila conf. Recibo de vale 100,00 

Pago nesta data on line  à Digicálculos, conf. Cheque nº571300 ref. 
Pagamento de cálculos de processo trabalhista conf. Relação 
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anexa.(OBS: o valor total foi de R$4.900,00 pago da seguinte maneira: 
entrada de R$ 2.450,00 e um cheque para  dia 08 de agosto domesmo 
valor). 

 
2.450,00 

Tranferido para conta 99279-8(Sintsep-Go) para ser utilizado para 
pagamento de material e reforma da casa da rua 98 setor sul 

 
5.702,03 

Pago n/data on line conforme acordo de Direçao doação à Chapa II  em 
2 parcelas de 1 nesta data outra inicio próximo mês . 

 
500,00 

Pago nesta data à Formato Artes e PAineus, conf. NF-e e cheque 571324 
pela confecção de 06 faixas para o plebicito da terra. 

 
360,00 

Pago nesta data através de deposito na conta de Onir Carlos dos Santos 
da Delegacia Sindical de Formosa, para compra de 4 cadeiras 

 
236,00 

Pago nesta doação, conf. Cheque 571323 para contribuição com o 
Fórum  Estadual de Reforma Agrária(Plebicito da terra) 

 
500,00 

Pago nta data à UNIGRAF  ref. assinatura do Jornal Diaria da Manhã  
02/02  parcelas. 

 
172,50 

Pago nesta data à CEG, ref. Conta de energia do SINTSEP-GO rua 94 
nº910 setor Sul, mês 08/2010 

 
439,07 

Pago nesta data à ATS , conf. Cheque n.571321 ref. M~es de agosto/10 7.508,00 

Pago nesta data à VC contabilidade, conf. Cheque n.571319 ref. 
Honorários contábeis mês de agosto/10 

 
1.030,00 

Pago nesta data À Empresa de  Correiros e Telégrafos, conf.boleto pela 
postagem de Jornais do SINTSEP-GO nos mês de julho/10 

 
2.045,71 

Pago nesta à Livraria e Papelaria  RC, conf. Cupom Fiscal pela compra 
de material de escritório 

 
412,50 

Pago nesta data À Posto Radial conf. NFVC. N. 4267, ref. Abastecimento 
do período 0/08 À 31/08 

 
1.721,82 

Pago nesta data à  Aviso Urgente, conf. NFS nº 46008, proveniente  de 
fornecimento de recortes de extratos judiciais 

 

182,00 

Pago nesta data À Marcos Aurélio de Oliveira, conf. Recibo para realizar 
reunião com servidores da Funasa da cidade de Morrinhos dia 09 e 10 
de setembro/10 

 

 

150,00 

Pago nesta data À Embalagens Anhanguera, com f  NF 037983, pela 
compra de papel toalha para banheiros. 

 

51,00 

Pago nesta data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas 
(62) 8418-6488; (62) 84375621 ; (62) 84925621; (62) 8492 5622.  

 
425,76 

Pago nesta data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas 
(62) 8418-1503; 84183051 ; 8418-1501; 8418-1502; 8418-
2260,84182272 

 
2.345,24 

Pago nesta data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas 
(62)84182254 

 
288,01 

Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário Agosto/10 de Fátima 
Maria de Deus e ref. INSS e plano de saúde da Geap. 

 
4.106,58 

Pago nesta data ÀS Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo para ficar no  
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plantão do Sintsep-Go dias 08,09 e 10 de setembro de 2010(duas 
diárias e meia) 

 
350,00 

Tarifa de cheque compensado 8,25 

Pago nesta data à Serralheria, conf. NF pelo coserto, solda dos pés de 
quatro cadeiras de tela do SINTSEP-GO 

 

50,00 

Pago nesta data à Floricultura La Violetera, conf. NFVC nº 07934 pela 
compra de uma coroa da flores da mãe do Arquivaldo Bites. 

 

150,00 

Pago nesta data doação à Pérola Negra, conf. Pedido em anexo ref. 
Contribuição para projeto  II Seminário Obnrin Dudu de Formação de 
mulheres e a cultura Afro-brasileira. 

 

 

300,00 

Pago n/data on line  à Bisa,  ref. mensalidade do mês de AGOSTO/2010 983,59 

Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário AGOSTO/10 de Ademar 
R. de Souza. 

 
3.525,56 

Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref.  INSS disposição/liberação 
AGOSTO/2010 de Ademar R. De Souza. 

 
319,25 

Pago n/data on line à GVT  ref. linhas (62) 0800 6422010- dos Mês  de 
Julho 

 
559,71 

Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas 
(62)32132000 –dos mês de Julho 

 
544,10 

Pago n/data on line  à Fone System Telecomuniçações, ref. serviços c/ 
manutenção do PABX  mês agosto/10, conserto de dois aparelhos 
telefonicos 

 
 

290,00 

Pago nesta data à  Wal Mart Brasil LTD, conf. Boleto pela renovação do 
cartão SAMS club(cartão empresa SINTSEP-GO que é utilizado para 
fazer compras) 

 
 

45,00 

Pago nesta data à Higtech Computadores, conf. NFF 126459,pela 
compra de 3 computadores para financeiro, CPD, jurídico) OBS: valor 
total de 5.785,20 dividido  em  3 x/ 1ª parcela de 1.926,48 para 10/09, 
2ª parcela para 11/10 de 1.926,47 e 3ª parcela para 09/11 de 1.932,25 

 
 
 

1.926,48 

Pago nesta data à Carlitos Salgados  , conf. NFVC nº 2122  e cheque 
571325 pela compra de lanche Mês de Agosto/10 

 
562,20 

Pago n/data on line à Welson José Valente, conf. recibo  ref. á diárias e 
deslocamentos para refazer portaria de abono de permanência e tempo 
insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no 
RH da FUNASA, nos dias 08,09,10 de Setembro de 2010. 

 
 
 

406,00 

Pago n/data on line à Eliene Aparecida Rafael,  conf. recibo  ref. á 
diárias e deslocamentos para refazer portaria de abono de 
permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos 
servidores da FUNASA no RH da FUNASA, nos dias 08,09,10 de 
Setembro de 2010 

 
 
 

380,00 

Pago n/data on line à Sebastião Roberto G Moreira, conf. Recibo  ref. á 
diárias e deslocamentos para refazer portaria de abono de 
permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos 
servidores da FUNASA no RH da FUNASA, nos dias 08,09,10 de 

 
 
 

406,00 
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Setembro de 2010. 

Pago nesta data on line  À José Roberto R. Cunha, conf. Recibo para ficar 
À disposição do plantão do comando de greve do M TE em Brasília de 3 
à 09 de setembro de 2010. 

 
 

585,00 

Pago  nesta data à  Empório 278, conf. NF nº 5667 e cheq. 571322 pela 
compra de água mineral e outros mês de agosto/10. 

 
225,15 

Transferido para conta poupança ( valor ref. a 5%  das consignações 
recebidas) para fundo de greve. 

 
6.972,07 

Tarifa de Pacotes de serviço 104,00 

Pago nestsa data à Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. recibo de 
antecipação de salário(vale) 

 
200,00 

Pago nesta data à lavajato ref. lavagem do carro do SINTSEP-GO 25,00 

Pago nesta data à Gilson de Oliveira Filho, conf. recibo para ir à Brasília 
juntamente com Dr. Manuel verificar Andamentos de processos. 

 
65,00 

Pago n/data  on line  ao SESAC  , ref. Contribuição associativa dos 
funcionários do SINTSEP-GO ref. mês de Agosto/10( OBS: foi pago 
atravé de depósito identificado na conta do SESAC). 

 
 

73,00 

Pago nta data  on line à Saneago fatura de água do Sintsep-Go  Rua 94 n 
910 S.Sul -Agosto/2010. 

 
504,21 

Pago nta data  on line à Saneago fatura de água (casa Adquirida)rua 98 
n.107 St sul, ref. Mês de Agosto/2010 

 
73,43 

Pago n/data on line  à DW SKAP PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS conf. 
Boleto e n 24316-2, ref. Conserto do carro Gol placa NKK – 7584.(OBS: 
valor de dividido em uma entrada de 318,00 nesta data /um 
pagamento de 317,00 para 18/08 e outro para 13/09 de 317,00) 
último pagamento 

 
 
 

317,00 

Pago nesta data  on line À Vascafé, conf. Boleto pela compra de 10 kg de 
café. 

 
120,00 

Pago nesta data através de tranferencia em conta de Rosilene Maria de 
Almeida a ser repassado  Três diárias e meia para Welison Marques de 
Araújo e José dos Santos(OBS: a rosilene é esposa do Welison os 
mesmos não possui conta no BB por isso que foi repassado para outra 
conta). 

 
 
 

910,00 

Pago n/data  on line  ao Departamento Intersindical Estatistica e Estu, 
ref. Mês de Agosto/2010 OBS: foi pago através de depósito identificado 
porque o boleto chegou com atrazo). 

 
 

879,52 

Pago nesta data à Danúbio Fernando V. de Oliveira, conf. recibo de 
antecipação de salário (vale) 

 
100,00 

Pago nesta on line   data on line à Manuel de Oliveira, conf. recibo para 
ir à Brasília juntamente com Dr. Manuel verificar Andamentos de 
processos. 

 
65,00 

Pago nesta data on line   à Ademar Rod. de Sousa, conf. recibo pela 
permanência em Brasília dia 10 de set. no comando da Greve do M TE 

 
65,00 

Pago nesta data on line   à Fátima Maria de Deus, conf. recibo pela 
permanência em Brasília dia 10 de setembro no comando Greve do M 

 
65,00 
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TE 

Pago nesta data à Èprabala Som, conf. cheque n° 571326 ref. prestação 
de serv. Com carro de som  

 
480,00 

Pago nesta data on line   à Karlo André Pacheco, conf. recibo pela 
permanência em Brasília dia 10 de setembro no comando da Greve do 
M TE 

 
 

65,00 

Pago nesta data à  Peniel Climatização, conf NFS n. 061 e cheque 
571327 pela  manutenção de dois ar condicionado do Auditório 

 
240,00 

Pago nesta data à Chaveiro 85, pelo conserto em uma fechadura e cópia 
de quatro chaves. 

 
95,00 

Pago nesta data à Embalagens Anhanguera, conf. NF. n.038279 pela 
compra de papel toalha 

 
40,80 

Pago n/data  on line à Diap ref. Mês de Agosto/2010. 158,00 

Pago n/data à CONDSEF , ref. Consignações recebidas em 
Setembro/2010 

 
6.972,07 

Pago n/data à Dieese , ref. Consignações recebidas em Agosto/2010 500,17 

Pago n/data à ANISTIADOS , ref. Consignações recebidas em 
Agosto/2010 

 
130,17 

Pago n/data À CONDSEF, 3/5 parcelas ref.acordo em anexo de 
pagamento de contribuições atrasadas de janeiro à Maio/2010 e pag. 
de inscrição para 22 delegados para participarem do congresso da 
CONDSEF de 08 a 12/12/2010.(OBS: teve um acréscimo de R$ 360,80 
em cada parcela do acordo pois foi acórdado em R$ 1.538,00 e passou 
para R$ 1.620,00 conforme doc. Em anexo) . 

 
 
 
 
 

9.285,97 

Pago nesta data à CONDSEF, ref. diferença dos meses de Julho e 
Agosto/10 (OBS:360,80+360,80= R$721,60 

 
721,60 

Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, Ajuda de custo para  ir em 
Anápolis levar processo 

 
20,00 

Pago nesta data à Supermercado Próbrazilian, conf. cupon fiscal ref. 
compra de uma caixa de leite 

 
17,40 

Pago nesta data à Centro Oeste Borrachas, conf NFVC nº 2949, pela 
compra de uma mangueira 

 
59,50 

Pago n/data on line à Eliene Aparecida Rafael,  conf. recibo  ref. á 
diárias e deslocamentos para refazer portaria de abono de 
permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos 
servidores da FUNASA no RH da FUNASA, nos dias 13,14,15,16,17 de 
Setembro de 2010 

 
 
 

580,00 

Pago n/data on line à Sebastião Roberto G Moreira, conf. Recibo  ref. á 
diárias e deslocamentos para refazer portaria de abono de 
permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos 
servidores da FUNASA no RH da FUNASA, nos dias 13,14,15,16,17 de 
Setembro de 2010. 

 
 
 

606,00 

Pago nesta data  on line à Fátima Maria de Deus, conf. recibo para 
participar  da reunião  de 17 à 20 de setembro de 2010, de  discução do 
10º congresso da Condsef , no Rio de Janeiro 

 
 

585,00 
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Pago nesta data  on line à Ademar R. de Souza, conf. recibo para 
participar  da reunião  de 17 à 20 de setembro de 2010, de  discução do 
10º congresso da Condsef , no Rio de Janeiro 

 
 

585,00 

Pago nesta data  on line à Gilberto J. Cordeiro, conf. recibo para 
participar  da reunião  de 17 à 20 de setembro de 2010, de  discução do 
10º congresso da Condsef , no Rio de Janeiro 

 
 

585,00 

Pago nesta data  on line à José Edilson Muniz, conf. recibo para 
participar  da reunião  de 17 à 20 de setembro de 2010, de  discução do 
10º congresso da Condsef , no Rio de Janeiro 

 
 

585,00 

Pago nesta data estacionamento para fazer serviço de banco 2,00 

Pago nesta data  à Comercial de brindes Araguaia LTDA, conf. cupon 
fiscal pela compra de Cestão Balde de plático grande para colocar 
badeiras e faixas 

 
 

24,99 

Pago nesta data  à Comercial de brindes Araguaia LTDA, conf. cupon 
fiscal pela compra de materiais diversos para organização de 
ferramentas e material de consumo 

 
 

156,24 

Pago nesta data á Obras Sociais da Irradiação espírita Cristã, conf. 
Recibo referente doação para liberação do Auditório do Instituto 
Emanuel para realização da plenária Sindical de Base dia 15 de outubro 
de 2010. 

 
 

600,00 

Pago n/data on line à Welson José Valente , conf. Recibo  ref. á diárias e 
deslocamentos para refazer portaria de abono de permanência e tempo 
insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no 
RH da FUNASA, nos dias 13,14,15,16,17 de Setembro de 2010. 

 
 
 

606,00 

Pago nesta data à Móveis Florenza, conf. pedido 142 ref. compra de 40 
cavaletes(OBS: doação ) 

 
520,00 

Pago n/data  on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 
08/11 parcelas da casa rua 94, n. 910 setor sul – SINTSEP-GO. 

 
358,79 

Pago n/data on line  à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 
8/11 parcelas da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul – SINTSEP-
GO. 

 
148,82 

Pago n/data on line  Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 
06/10 (INSS-Arrecadação). 

 
5.850,22 

Recolhido n/data on line à Secretaria Receita Federal DARF código 
0561 - IRRF, ref.Recolhimento Empregados JULHO/2010   

 
53,96 

Pago n/data on line à CEP ELIAS BUFAICAL, conforme boleto 02/02 
parcela do Curso Designer Grafico p/ Herbium Bueno dos Santos Filho 
funcionário SINTSEP-GO. (ultimo pagto) 

 
 

237,00 

Pago nesta on line  data à OMNIWARE Soluções Ltda conf NFS nº 04608 

clipping eletrônico do diário da justiça ref. mês de agosto/10 

 

75,60 

Pago nesta data on line  à Welison Marques de Araújo, conf. recibo e 

cupon de abastecimento ref. ida para Brasília dias 21,23 e 23 para part. 

Julgamento do dissídio da greve do M TE e plenária nacional do M TE 

convocada pela condsef. 

 

 

 

335,00 
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Pago nesta data on line , conf. Recibo ref. pagamento de passagem  e 
alimentação para vir participar da caravana que irá p/ Brasília /ref. 
jugamento  do dissídio  do M T E 

 
 

80,00 

Pago nesta data on line  à Márcia Maria C.Monteiro, conf. recibo para 
participar do plantão do comando,julgamento do Dissídio e Plenária do 
M TE dias  21,22 e 23 de setembro/10 

 
 

305,00 

Pago nesta data  on line à José Roberto da Cunha, conf. recibo para 
participar do plantão do comando,julgamento do Dissídio e Plenária do 
M TE dias  21,22 e 23 de setembro/10 

 
 

305,00 

Pago nesta data  on line à Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo para 
participar do seminário sobre Carreiras Transversais.dia   23 de 
setembro/10 

 
150,00 

Pago nesta data on line à  CONDSEFconf. Transferência referente 

pagamento de incrições para os (08 delegados) participantes da 

plenária do M T E(OBS: o valor de cada inscrição é de  R$ 85,00) 

 

 

680,00 

Pago nesta data à Anilce Policena de Rezende,conf. recibo de repasse 
para alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Dalcy Alves Ferreira ,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Delermando V. Sobrinho,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Deusleide Souza de Lima ,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Diolinda Macedo Pereira ,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Divani Pereira da Costa ,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Elci de Oliveira Bellato ,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Ercília Gonçalves R. Tavares,conf. recibo de repasse 
para alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Francisca Maria G. S. Lemos,conf. recibo de repasse 
para alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Helder Menezes,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Jideão José Vieira,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Karlo André Belém Pacheco,conf. recibo de repasse 
para alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Leonardo N. dos Santos,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Marcelina P. F. de Moura,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Márcia Cristina Dias Montes,conf. recibo de repasse  
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para alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 45,00 

Pago nesta data à Maria da Conseição Rocha,conf. recibo de repasse 
para alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Maria de Fátima Oliveira,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Maria de lourdes Rodrigues,conf. recibo de repasse 
para alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Norma Lúcia de Souza Carrijo,conf. recibo de repasse 
para alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Robson Siqueira Pires,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Rodrigo C. dos Reis,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB. 

 
45,00 

Pago nesta data à Selma Alves Montelo ,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB. 

 
45,00 

Pago nesta data à Tilma Portugual Carneiro ,conf. recibo de repasse 
para alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB 

 
45,00 

Pago nesta data à Vandecy Rodrigues de Oliveira ,conf. recibo de 
repasse para alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em 
BSB. 

 
45,00 

Pago nesta data à Walter Ferreira de Araújo,conf. recibo de repasse 
para alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB. 

 
45,00 

Pago nesta data à Rosiley da Silva Costa,conf. recibo de repasse para 
alimentação  p/ participar do julgamento do  dissídio em BSB. 

 
45,00 

Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para buscar o 
Diretor Gilberto J. Cordeiro em Luziânia 

 
65,00 

Pago nesta data  à Vera Lúcia Serradourada, conf. recibo para participar 
do,julgamento do Dissídio e Plenária do M TE dias  22 e 23 de 
setembro/10. 

 
 

175,00 

Pago nesta data à Coopertaxi, conf. recibo ref. uma corrida de taxi. 12,00 

Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes conf. recibo ref. antecipação de 
salário (Vale). 

 
100,00 

Pago nesta data à Dr. Danilo Alves Macedo, para ir à Brasília participar 
do Julgamento do dissído do M TE. 

 
65,00 

Pago nesta data À Adauto Lúcio Lopes conf. recibo para buscar o 
palestrante Max em Brasília. 

 
65,00 

Pago nesta data À Empresa Vivo Celulares ref. compra de de um cartão 
de 25 reais para o diretor Gilberto Jorge Cordeiro que ficou a 
disposição do SINTISEP-GO dias 22 e 23 de setembro 

 
 

25,00 

Pago nesta data  on line à Raquel R. da Luz, conf. recibo para participar 
do,julgamento do Dissídio e Plenária do M TE dias  22 e 23 de 
setembro/10 

 
175,00 

Pago nesta data  on line à Luzia Carolina de Souza, conf. recibo para 
participar do,julgamento do Dissídio e Plenária do M TE dias  22 e 23 
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de setembro/10 175,00 

Pago nesta data  on line à Ademar R. de Souza, conf. recibo para 
participar do,julgamento do Dissídio e Plenária do M TE dias  22 e 23 
de setembro/10 

 
175,00 

Pago nesta data  on line à Fátima Maria de Deus, conf. recibo para 
participar do,julgamento do Dissídio e Plenária do M TE dias  22 e 23 
de setembro/10 

 
 

175,00 

Pago nesta data à Osmar Martins Teixeira, conf. recibo para participar 
do seminário sebre carreiras Transversais(palestrante MAX) , repasse 
para lanche do mesmo na volta para  Morrinhos . 

 
 

20,00 

Pago nesta data conf. NFVC n.729, ref. abastecimento do senhor Osmar 
Teixeira de morrinhos p/ para participar do seminário sebre carreiras 
Transversais. 

 
 

130,00 

Pago nesta data à Rautil Barbosa Rodrigues e Rodrigo Vieira de Melo, 
conf. recibo para participar do seminário sebre carreiras Transversais 
(palestrante MAX) , repasse para lanche dos  mesmos  na volta para  
Morrinhos 

 
 
 

40,00 

Pago nesta data conf. Cupom fiscal, ref. abastecimento do senhor Rautil 
B. Rodriguesde morrinhos p/ para participar do seminário sebre 
carreiras Transversais. 

 
 

134,49 

Pago nesta data à Ìracy José Pereira, conf. recibo para participar do 
seminário sebre carreiras Transversais (palestrante MAX) , repasse 
para lanche e ressarssimento de passagem do mesmo na volta para  
Jataí . 

 
 

125,00 

Pago nesta data à Onir Carlos dos Santos e Onofre G. Rodrigues, conf. 
recibo para participar do seminário sebre carreiras Transversais 
(palestrante MAX) , repasse para lanche dos  mesmos  na volta para  
Formosa 

 
 

40,00 

Pago nesta data conf. NF 6191, ref. abastecimento do senhor Onir 
Carlos dos Santos e Onofre G. Ribeiro p/ para participar do seminário 
sebre carreiras Transversais. 

 
 

108,90 

Pago nesta data conf.  Recibo, ref. abastecimento  e Lanche   à 
Wanderlan do Carmo Gomes  p/ para participar do seminário sebre 
carreiras Transversais. 

 
 

180,00 

Pago nesta data conf.  Recibo, ref. Passagem  e Lanche   à  Maria das 
Graças  M. Pereira  p/ para participar do seminário sebre carreiras 
Transversais 

 
 

90,00 

Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, para levar o palestrante Max À 
Brasília. 

 
65,00 

Pago nesta data conf.  Recibo, ref.  Lanche   à Getúlio R. da Silva p/ para 
participar do seminário sebre carreiras Transversais 

 
20,00 

Pago nesta data à José Andrade da Silva e Nilson de Oliveira, conf. 
recibo para participar do seminário sebre carreiras Transversais 
(palestrante MAX) , repasse para lanche dos  mesmos  na volta para  
Ceres. 

 
 

40,00 
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Pago nesta data conf. pedido 16067, ref. abastecimento do senhor Onir 
Carlos dos Santos e Onofre G. Ribeiro p/ para participar do seminário 
sebre carreiras Transversais. 

 
 

112,00 

Pago nesta data À Empresa Vivo Celulares ref. compra de um cartão 
de18 reais para o diretor Gilberto Jorge Cordeiro que ficou a disposição 
do SINTISEP-GO dias 22 e 23 de setembro 

 
 

18,00 

Pago nesta data à Eronildo C. Borges, conf. recibo para participar de 
reunião re. A FUNAI em Brasília sobre dec 7.133 de 19 de março que 
regulamenta a realização  da avaliação de desempenho e pagamento da 
GDAIN. 

 
 
 

65,00 

Pago n/data on line à Eliene Aparecida Rafael,  conf. recibo  ref. á 
diárias e deslocamentos para refazer portaria de abono de 
permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos 
servidores da FUNASA no RH da FUNASA, nos dias 20,21,22,23,24 de 
Setembro de 2010 

 
 
 

580,00 

Pago n/data on line à Sebastião Roberto G Moreira, conf. Recibo  ref. á 
diárias e deslocamentos para refazer portaria de abono de 
permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos 
servidores da FUNASA no RH da FUNASA nos dias 20,21,22,23,24 de 
Setembro de 2010. 

 
 
 

606,00 

Pago n/data on line à Welson José Valente, conf. Recibo  ref. á diárias e 
deslocamentos para refazer portaria de abono de permanência e tempo 
insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no 
RH da FUNASA nos dias 20,21,22,23,24 de Setembro de 2010. 

 
 
 

606,00 

Pago nesta data on line conf.  Recibo, ref. Passagem  e Lanche   à  Vilmar 
Martins da Silva  p/ para participar do seminário sebre carreiras 
Transversais. 

 
 

120,00 

Pago nesta data, conf DARF PIS sobre folha de pagamento 135,76 

Pago nesta data ao Setransp conf. cupon fiscal pela compra de 15 

viagem de 2 unidades de sitpass para ser repassado para Nicole que 

está cobrindo férias da Funcionária Ana Cássia 

 

 

67,50 

Pago nesta data à Welison Marques de Araújo(M TE-Anápolis) para 

participar de assembléia do M TE (ressarcimento de Combustível 

 

30,00 

Pago nesta data À Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para devolver 

processo na Justiça Federal em Anápolis. 

 

20,00 

Pago nesta data a CELG , luz do casa 2  rua 98 nº 107 ref. Mês de  

09/2010 

51,40 

Pago nesta data à Prolink Tecnologia LTDA,2/2 parcelas conf. NFE 

000.000.771 ref. Mais um ponto de sistema para o jurídico(OBS: valor 

total de R$ 392,00 dividido em 2 vezes iguais) 

 

 

196,00 

Pago nesta data à Carrefour, conf. cupom Fiscal pela compra de duas 

caixas de leite. 

 

46,80 

Pago nesta data à Technodata Computadores Ltda, conf. cupom fical  
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pela compra de 1 memória RAM para o computador do Jurídico 99,00 

Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para ir levar 

processo na Digicálculos em Brasília. 

 

65,00 

Pago nesta data à Abelha.com conf. NFGVC nº 2960 pela compra de um 

lanche para funcionário Fransérgio de plantão 

 

10,50 

Pago nesta data à ASSIBAMA, Conf. recibo de doação de 

confraternização/ despedida da servidora e diretora Maura Lázara 

Leão que se aposentou. 

 

200,00 

Pago nesta data à Jornal Correio Brasiliense, conf.  Boleto 5429447 
ref.4/4 parcelas da assinatura do jornal. (assinatura de 01/03 à 
23/02/2011) 

 
140,96 

Pago nesta data on line à Brasil Telecom,  ref. pagamento de conta 
telefônica da Secretaria Regional de Formosa 

 
192,83 

Pago n/data on line ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1240, 

ref. à  Parcela  de Adesão do parcelamento dos remanecentes da multa 

do INSS segundo lei 11.941 de 2009. (OBS: este foi a 10ª parcela paga 

depois do reparcelamento). 

 

  

 

2.574,65 

Pago nesta data à Vaz Café, conf. NF-e 1685, pela copmpra de 10 kg de 
café 

 
120,00 

Pago nesta data à Sind. Empregados Sindicais Assoc Conselhos Est. 
Goiás ref. contribuição sindical urbana recolhido  da Funcionária Hélcia 
e Maria de Fátima 

 
 

33,96 

Pago nesta data à Gilberto Jorge Cordeiro, conf. doc. De ajuda para o 
diretor participar de reunião no Sintrasef/RJ 

 
260,00 

Pago n/data on line à Eliene Aparecida Rafael,  conf. recibo  ref. á 
diárias e deslocamentos para refazer portaria de abono de 
permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos 
servidores da FUNASA no RH da FUNASA, nos dias 27,28,29,30 de 
Setembro à 01 de outubro de 2010 

 
 
 

580,00 

Pago n/data on line à Sebastião Roberto G Moreira, conf. Recibo  ref. á 
diárias e deslocamentos para refazer portaria de abono de 
permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos 
servidores da FUNASA no RH da FUNASA  nos dias 27,28,29,30 de 
Setembro à 01 de outubro de 2010 

 
 
 
 

606,00 

Pago n/data on line à Welson José Valente, conf. Recibo  ref. á diárias e 
deslocamentos para refazer portaria de abono de permanência e tempo 
insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no 
RH da FUNASA  nos dias 27,28,29,30 de Setembro à 01 de outubro de 
2010. 

 
 
 

606,00 

Pago nesta data on line  à Ivanor  F. Mendonça/Usina MR 2 LTDA conf. 
NFS nº 030, pela confecção  e encabamento de bandeiras e  

 
400,00 

TOTAL 143.405,60 



SINTSEP-GO  Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás             
Filiado à CUT                                                 Rua Dr.  Olinto  Manso  Pereira,  nº 910,  Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100 

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

_____________________________________________________________________________ 
 

 

RESUMO GERAL 
 

 

        

(+) Consignações recebidas no mês de  Setembro/10               139.445,14 

 

(+) Saldo do Mês  restante  até 31 de  Agosto                             7.254 ,66                       
                                                                                                       ____________ 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                 (=)   146.699,80 

                                                                    

(-) Gastos Até 30.09.2010:                                                               143.405,60 

                                                                                             _______________                         

                                                          (=)   3.294,20 

............................................................................. 
 

 

OBS:Saldo que restou até  30/09 em caixa: 49,06 

Saldo que restou até  30/09 no Banco: 3.245,14    = 
R$3.294,20(saldo em 30.09.2010) a ser usado  juntamente  com  as 

consignações de  outubro  a partir do dia 1º outubro 2010).     

 


