


Caderno de Prestação de Contas

Sindicato dos Servidores em  
Saúde do Rio Grande do Norte 
(Sindsaúde-RN)
Sede PróPria: av. rio Branco, 874, Cidade 
alta - Natal - rN CeP 59025-003
ÁreaS de Lazer: redinha e Pium
TeLefoNe: 4006-2950
SiTe: www.sindsaudern.org.br
CoordeNadora-geraL: Simone dutra  
ViCe-CoordeNador: Manoel egídio Jr.
SeCreTaria de adMiNiSTração 
e orgaNização: Ângela Maria ramos 
e Manoel egídio Jr.
SeTor fiNaNCeiro:  
Maria antonia Barbosa
CoNTador: Cipriano de Carvalho 
(CrC 3555/rN)

Imagens da luta em 2014:  
Ato na Assembleia Legis lativa; 
Vigília na Governadoria pela 
revisão da tabela do PCCR;  
Acampamento na Prefeitura de 
Natal, durante a greve;  
Ato na Sesap, na greve da Unicat

ATENÇÃO: Esta versão inclui conteúdo da errata 
distribuída na assembleia financeira, em 25/09/2015.



Caderno de Prestação de Contas

Repasse dos municípios e do Estado
repasse do estado  r$ 160.653,78 
repasse de Natal / SMS  r$ 27.266,35 
repasse de outros Municípios  r$ 13.792,28 
Valor total do Repasse  R$ 201,712.41

Repasses da estadual para regionais e núcleo
regional de Santa Cruz  r$  2.360,02 
regional de Mossoró  r$  12.847,55 
regional de Caicó  r$  5.651,05 
regional de Pau dos ferros  r$  4.438,48 
Valor total do Repasse  R$  25.297,10 

Despesas com serviços básicos  
(luz, água, telefone, internet e etc)

Água e esgotos  r$  227,94 
Cosern  r$  1.342,13 
Telecomunicações  r$  5.872,43 
Valor total  R$  7.442,50 

Receitas de aplicações financeiras
Receitas de aplicações financeiras  r$  24,69 
Valor total  R$  24,69

Despesas gerais 
Taxas bancárias / empréstimos / aquisições / Prestações

Parcela Parati (última parcela)  r$  905,99 
Parcela de seguro dos carros  r$  706,93 
Parcelas de empréstimos bancários  r$  15.553,35 
Compra portão automático (área de lazer)  r$  252,50 
Comissões e taxas bancárias  r$  68,00 
Valor total  R$  17.486,77

Outras Receitas
Taxa de manutenção dos chalés  r$  4.070,00 
devolução de adiantamento  r$  414,00 
JMT (repasse de 02 meses)  r$  5.260,50 
rateios do outdoor  
(SiNSP / SiNai/ SiNdBaNCÁrioS/S.g.a)

 r$  914,00 

restituição de Vale Transporte  r$  558,12 
outras receitas  r$  334,00 
Valor total  R$  11.550,62 

Despesas com salários, impostos 
e custos trabalhistas

Salários e ordenados  r$  27.141,28 
encargos sociais (PiS/fgTS/iNSS/irrf)  r$  9.616,00 
auxilio Transporte (funcionários/estagiários)  r$  1.453,80 
Pensão alimentícia descontada em folha  r$  372,90 
exame demissional  r$  25,00 
estagiários  r$  3.162,00 
Valor total  R$  41.770,98 

Serviços técnicos profissionais 
e repasse para terceiros

assessoria Contábil externa e interna  r$  5.534,00 
assessoria Jur. Trabalhista (08 advogados)  r$  22.644,00 
assessoria Jurídica Civil  r$  4.671,35 
Serviços de terceiros  r$  7.690,00 
Segurança eletrônica (sede e áreas de lazer)  r$  897,69 
Manutenção site Sindsaúde e extras  r$  168,83 
Sistema de cadastro dos sócios  r$  659,86 
CSP-Conlutas  r$  7.500,00 
Clube Cosern  r$  816,11 
iLaeSe  r$  3.000,00 
Ciee - Contratos de estagiários  r$  392,00 
Valor total  R$  53.973,84 

ToTaL reCeiTaS/reCeBiMeNToS  r$ 213.287,72 

RECEITAS/RECEBIMENTOS

DESPESAS/PAGAMENTOS

JANEIRO /2014

Outras despesas gerais
Material de limpeza e expediente  r$ 1.356,11
Serviços na area de Lazer  r$ 2.614,65 
restituição / Produtividade  r$ 595,72 
Custas processuais  r$ 357,85 
reparo Carros  r$ 124,00 

Carro de som  r$ 200,00 
Parte da festa de Confraternização  r$ 10.000,00 
Valor total de despesas gerais R$ 15.245,33

Gastos com mobilização, 
                   seminários e formação 
alimentação, combustível e transporte  r$ 17.489,52
despesas com passagens aéreas  r$ 508,07
Locação de banheiros químicos  r$ 1.380,00
gastos com hospedagens  r$ 289,50
Água mineral, gás, gelo e descartáveis  r$ 1.570,00
Apoio financeiro cultural  r$ 1.050,00
Serviços gráficos e publicidade  r$  6.780,00
Valor total  R$ 29.067,09

Saldo anterior  r$ 46.267,56 

Total de receitas  r$ 213.287,72 

Total de despesas  r$ 190.283,61 

SALDO  R$ 69.271,67 



Caderno de Prestação de Contas

Repasse dos municípios e do Estado
repasse do estado  r$ 188.084,08 
repasse de Natal / SMS  r$ 27.042,08 
repasse outros municípios  r$ 18.221,45
Valor total do Repasse  R$ 233.933,91 

Repasses da estadual para regionais e núcleo
regional de Santa Cruz  r$  2.360,02 
regional de Mossoró  r$  12.860,75 
regional de Caíco  r$  5.651,05 
regioal de Pau dos ferros  r$ 4.438,48
Núcleo de São gonçalo do amarante  r$  79,80
Valor total do Repasse  R$ 25.390,10 

Despesas com serviços básicos  
(luz, água, telefone, internet e etc)

Água e esgotos  r$ 482,59 
Cosern  r$ 771,00 
Correios  r$ 1.701,20
Telecomunicações  r$ 4.413,22 
Valor total  R$  7.442,50 

Receitas de aplicações financeiras
Receitas de aplicações financeiras  r$  94,51
Valor total  R$  94,51

Despesas gerais 
Taxas bancárias / empréstimos / aquisições / Prestações

Parcela Parati   r$ 891,11 
Parcela de seguro dos carros   r$  706,93 
Parcelas de empréstimos bancários   r$ 14.148,16 
aquisições de colchões (área de lazer)   r$ 800,00 
Comissões e taxas bancárias   r$ 77,20 

Valor total R$  16.623,41

Outras Receitas
Taxa de manutenção dos chalés  r$  3.041,00
restituição de Vale Transporte  r$  507,12
Valor total  R$  3.548,12 

Despesas com salários, impostos 
e custos trabalhistas

Salários e ordenados   r$ 20.141,80 
encargos sociais (PiS/fgTS/iNSS/irrf)   r$ 23.997,37 
auxilio Transporte (funcionários/estagiários)   r$ 1.647,20 
Pensão alimentícia descontada em folha   r$ 406,00 
Verbas recisórias   r$ 4,080.60
repasse para o Sindsind   r$ 176,80 
04 estagiários   r$ 2.896,00  
Valor total  R$ 53.345,77 

Serviços técnicos profissionais 
e repasse para terceiros

assessoria Contábil externa e interna  r$ 5.672,00 
assessoria Jur. Trabalhista (08 advogados)  r$ 22.644,00 
assessoria Jurídica Civil (01 advogado)  r$ 4.671,35 
Serviços de terceiros  r$ 5.002,72 
Segurança eletrônica (sede e áreas de lazer)  r$ 896,93 
Manutenção site Sindsaúde e extras  r$ 724,00 
CSP-Conlutas  r$ 7.500,00 
Clube Cosern  r$ 378,00 
iLaeSe  r$ 3.000,00 
dieeSe  r$ 1.329,33 
Valor total  R$ 51.818,33 

ToTaL reCeiTaS/reCeBiMeNToS  r$ 237.576,54 

RECEITAS/RECEBIMENTOS

DESPESAS/PAGAMENTOS

Outras despesas gerais
Material de limpeza e expediente  r$ 4.508,89
Manutenção pscina (área de Lazer)  r$ 1.508,30 
restituição / Produtividade  r$ 2.102,87 
Material reforma (área de Lazer)  r$ 1.348,91 
Material e manutenção (sede)  r$ 258,50 

Custas processuais/ cartório/ corresp.  r$ 1.925,15
Carro de som  r$ 135,00 
reparo/ peças de carro/ licenciamento  r$ 2.629,54 
Valor total de despesas gerais  R$ 14.417,16 

Gastos com mobilização, 
                   seminários e formação 
alimentação, combustível e transporte  r$ 44.064,67
despesas com passagens aéreas  r$ 1.552,68
Água mineral, gás, gelo e descartaveis  r$ 5.659,00
restauração da Boneca rosalba  r$ 120,00
Apoio financeiro e cultural  r$ 2.150,00
Coletes para greve do Município  r$ 564,00
Locação de espaço para assembléia / 
Tendas / Cadeiras

 r$ 1.477,00

Serviços gráficos e publicidade  r$  17.274,58
Valor total  R$ 72.861,93 

Saldo anterior   r$ 69.271,67 
Total de receitas   r$ 237.576,54 
Total de despesas   r$ 241.824,71 
SALDO   R$ 65.023,50 

FEVEREIRO /2014



Caderno de Prestação de Contas

Repasse dos municípios e do Estado
repasse do estado  r$ 166.512,70 
repasse de Natal / SMS  r$ 28.073,83 
repasse outros municípios  r$ 11.558,56 
Valor total do Repasse  R$ 206.145,09 

Repasses da estadual para regionais e núcleo
regional de Santa Cruz  r$ 2.060,00 
regional de Mossoró  r$ 12.847,55 
regional de Caíco  r$ 4.768,55 
regioal de Pau dos ferros  r$ 4.438,50 
Valor total do Repasse  R$ 24.114.60 

Despesas com serviços básicos  
(luz, água, telefone, internet e etc)

Água e esgotos   r$ 95,63 
Cosern (referente a 03 faturas - 02 da 
sede e 01 da área de laser da redinha)

  r$ 2.124,57 

Telecomunicações   r$ 3.604,57 
Valor total  R$  7.442,50 

Receitas de aplicações financeiras
Receitas de aplicações financeiras  r$ 37,76 
Valor total  R$ 37,76 

Despesas gerais 
Taxas bancárias / empréstimos / aquisições / Prestações

aquisição de mega fone e ventiladores    r$ 319,00 
Parcela de seguro dos carros    r$ 1.474,64 
Parcelas de empréstimos bancários    r$ 1.956,15 
empréstimo provisório ao Núcleo de 
S.g.a.

   r$ 800,00 

Comissões e taxas bancárias    r$ 94,40 
Valor total    R$ 4.644,19

Outras Receitas
Taxa de manutenção dos chalés  r$ 1.092,50 
JMT  r$ 2.601,84
restituição de Vale Transporte  r$ 507,12 
Valor total  R$ 4.201,46 

Despesas com salários, impostos 
e custos trabalhistas

Salários e ordenados   r$ 44.829,53 
encargos sociais (PiS/fgTS/iNSS/irrf)   r$ 14.583,47 
auxilio Transporte (funcionários/estagiários)   r$ 1.495,20 
Pensão alimentícia descontada em folha   r$ 398,00 
04 estagiários   r$ 6.485,60  
Valor total   R$ 67.791,80 

Serviços técnicos profissionais 
e repasse para terceiros (cont.)

Sistema de cadastro dos sócios (parcelas 
mensal e semestral)

  r$ 1.319,72

CSP-Conlutas   r$ 7.500,00 
Clube Cosern   r$ 188,00
iLaeSe   r$ 3.000,00 
Ciee - Contratos de estagiários (referente 
a 02 meses)

  r$ 804,00

dieeSe   r$ 1.329,33 
Valor total    R$ 57.559,07 

Serviços técnicos profissionais 
e repasse para terceiros

assessoria Contábil externa e interna   r$ 5.672,00 
assessoria Jur. Trabalhista (08 advogados)   r$ 22.644,00 
assessoria Jurídica Civil (01 advogado)   r$ 4.671,35 
Segurança eletrônica (sede e áreas de lazer)   r$ 895,04 
Manutenção site Sindsaúde e extras (refer-
ente 2 meses)

r$ 1.498,33

Serviços de terceiros   r$ 8.037,30 

ToTaL reCeiTaS/reCeBiMeNToS  r$ 210.384,31 

RECEITAS/RECEBIMENTOS

DESPESAS/PAGAMENTOS Outras despesas gerais
Material de limpeza e expediente   r$ 1.890,57

Manutenção pscina (área de Lazer)   r$ 1.224,92 

restituição / Produtividade   r$ 1.368,22 

Material reforma (área de Lazer redinha)   r$ 678,00 

Material e manutenção (sede)   r$ 258,50 

Custas processuais/ cartório/ corresp.   r$ 235,89 

Carro de som   r$ 850,00 

Material de farmácia   r$ 24,00
reparo/ peças de carro/ licenciamento   r$ 388,30 

Valor total de despesas gerais   R$ 6.659,90

Gastos com mobilização, 
                   seminários e formação 
alimentação, combustível e transporte   r$ 34.072,35
despesas com passagens aéreas   r$ 1.131,82 
Água mineral, gás, gelo e descartaveis   r$ 1.464,92 
eleição regional Pau dos ferros   r$ 2.383,55 
gastos com hospedagens   r$ 554,20 
inscrições do 1º encontro de Negros da CSP 
CoNLUTaS

  r$ 280,00 

Locação de espaço para assembléia   r$ 508,00 
Apoio financeiro e cultural   r$ 2.286,74
Serviços gráficos e publicidade   r$  7.287,90
Valor total    R$ 49.969,98 

Saldo anterior   r$ 65.023,50  
Total de receitas   r$ 210.384,31 
Total de despesas   r$ 216,564.31 
SALDO   R$ 58.843,50 

MARÇO /2014



Caderno de Prestação de Contas

Repasse dos municípios e do Estado
repasse do estado  r$ 167.337,48 
repasse de Natal / SMS  r$ 27.877,72 
repasse de outros municípios  r$ 12.639,80 
Valor total do Repasse  R$ 207.855,00 

Repasses da estadual para regionais e núcleo
regional de Santa Cruz  r$ 2.246,25 
regional de Mossoró  r$ 12.860,75 
regional de Caicó  r$ 5.651,05
regional de Pau dos ferros  r$ 4.438,48 
Valor total do Repasse  R$ 24.639,53 

Despesas com serviços básicos  
(luz, água, telefone, internet e etc)

Água e esgotos  r$ 169,47 
Telecomunicações  r$ 3.893,90 
Valor total  R$ 4.063,37 

Receitas de aplicações financeiras
Receitas de aplicações financeiras  r$ 54,75 
Valor total  R$ 54,75 

Despesas gerais 
Taxas bancárias / empréstimos / aquisições / Prestações

Parcela de seguro dos carros  r$ 1.786,38 
Pagamento de empréstimos  r$ 2.026,75 
Comissões e taxas bancárias  r$ 92,69 
Valor total  R$ 3.905,82

Outras Receitas
restituição de vale transporte r$ 441,96
Taxa de manutenção dos chalés r$ 2.555,00
restituição de empréstimo feito a Mos-
soró (Núcleo S.g.a)

r$ 800,00

CSP / Conlutas - rateio de gastos do ato 
do 08 de março

r$ 296,75

Sintest - rateio de gastos do ato do 08 
de março 

r$ 296,75

PSTU - rateio de gastos ato 8 de março r$ 50,00
Sindicato dos Bancários - rateio de gas-
tos do ato do 08 de março

r$ 296,75

Valor total  R$ 4.737,21

Despesas com salários, impostos 
e custos trabalhistas

Salários e ordenados   r$ 5.998,88 
encargos sociais (PiS/fgTS/iNSS/irrf)   r$ 14.206,97  
auxílio Transporte (funcionários/estagiários)   r$ 2.312,40 
Pensão alimentícia descontada em folha   r$ 398,22 
Contribuição sindical dos empregados   r$ 890,16 
Ciee - Contratos de estagiários   r$ 412,00 
adiantamentos   r$ 2.200,00  
Valor total   R$ 26.418,63  

Serviços técnicos profissionais 
e repasse para terceiros

assessoria Contábil externa e interna   r$ 5.910,00 
assessoria Jur. Trabalhista (08 advogados)   r$ 24.183,80 
assessoria Jurídica Civil (01 advogado)   r$ 4.989,00 
Serviços de terceiros   r$ 3.555,00 
Segurança eletrônica (sede e áreas de lazer)   r$ 876,70 
Mensalidade CSP-Conlutas   r$ 7.500,00 
iLaeSe   r$ 3.000,00 
dieeSe   r$ 1.396,49  
Valor total   R$ 51.410,99 

ToTaL reCeiTaS/reCeBiMeNToS r$ 212.646,96  

RECEITAS/RECEBIMENTOS

DESPESAS/PAGAMENTOS

Outras despesas gerais
Material de limpeza e expediente  r$ 4.397,22
restituição de desconto sindical  r$ 738,07 
restituição / Produtividade  r$ 3.477,80 
Material reforma (área de Lazer)  r$ 1.380,36 
Medicamentos  r$ 32,41

Pagamento de parcelas - Passagens 
aéreas

 r$ 2.183,49

Hidroglass  r$ 564,55

Xerox / Cartório / ação Judicial  r$ 8.75

restituição de valor emprestado para 
apoio às eleições

 r$ 1.000,00 

Comissões e taxas bancárias  r$ 92,69
Teclados para computador  r$ 154,54
Campeonato de futebol - Sindsaúde  r$ 320,00 
reparo / peças de carro / licenciamento  r$ 712,00 
Valor total de despesas gerais  R$ 14.814,65

Gastos com mobilização, 
                   seminários e formação 
alimentação, combustível, transporte e taxi   r$ 53.542,59
Carro de som  r$ 720,00 
Água mineral, gás, gelo e descartáveis  r$ 2.207,52 
Coletes (Coletes de greve)  r$ 3.300,00 
Locação de espaço para assembleias / 
Tendas / Cadeiras

 r$ 250,00 

Hospedagem Natal (servidores do interior)  r$ 206,10
Serviços gráficos e publicidade  r$ 15.547,15

Valor total  R$ 75.773,41 

Saldo anterior  r$ 58.843,50 
Total de receitas  r$ 212.646,96  
Total de despesas  r$ 201.180,94 
SALDO  R$ 70.309,52 

ABRIL /2014



Caderno de Prestação de Contas

Repasse dos municípios e do Estado
repasse do estado  r$ 177.389,44 
repasse de Natal / SMS  r$ 27.844,27  
repasse outros municípios  r$ 11.517,42 
Valor total do Repasse  R$ 216.751,13 

Repasses da estadual para regionais e núcleo
regional de Santa Cruz    r$ 2.360,02   
regional de Mossoró    r$ 12.846,75   
regional de Caíco    r$ 5.651,05 
regioal de Pau dos ferros    r$ 4.438,48 
Valor total do Repasse  R$ 25.296,30 

Despesas com serviços básicos  
(luz, água, telefone, internet e etc)

Água e esgotos  r$ 149,58  
Cosern  r$ 341,01

Telecomunicações  r$ 4.206,49 
Valor total  R$ 4.697,08  

Receitas de aplicações financeiras
Receitas de aplicações financeiras   r$ 70,45 
Valor total  R$ 70,45 

Despesas gerais 
Taxas bancárias / empréstimos / aquisições / Prestações

Parcela de seguro dos carros   r$ 2.535,75 
Pagamento de empréstimos   r$ 1.254,75 
Prestações aquisições bebedouros e 
liquidificadores

  r$ 640,19

Comissões e taxas bancárias   r$ 116,71  
Valor total R$  4.547,40

Outras Receitas
restituição de vale transporte  r$ 615,72 
Taxa de manutenção dos chalés  r$ 2.041,00 
JMT  r$ 2.835,45 
outras receitas  r$ 250,00 
Valor total   R$ 5.742,17 

Despesas com salários, impostos 
e custos trabalhistas

Salários e ordenados (referente 2 meses)  r$ 39.512,55 
encargos sociais (PiS/fgTS/iNSS/irrf)  r$ 13.590,76 
auxilio Transporte (funcionários/estagiários)  r$ 1.386,00 
Pensão alimentícia descontada em folha  r$ 796,44 
auxilio alimentação dos funcionários  r$ 1.760,00  
Pensão alimentícia descontada em folha 
de funcionários (02 meses)

 r$ 796,44 

04 estagiários (referente 2 meses)  r$ 5.792,00 
Valor total    R$ 62.837,75  

Serviços técnicos profissionais e repasse para terceiros 
(continuação)

Serviços de terceiros   r$ 7.205,90 
Segurança eletrônica (sede e áreas de lazer)   r$ 895,04
CSP-Conlutas   r$ 7.500,00 
iLaeSe   r$ 3.000,00 
dieeSe   r$ 2.658,66
Sistema de cadastro dos sócios   r$ 659,86
Ciee - Contratos de estagiários   r$ 412,00
repasse do SindSind (02 meses)   r$ 123,08
repasse do Clube Cosern   r$ 540,00
empresa MaxMeio (manutenção site Sind-
saúde) e extras

  r$ 1.595,00

Valor total   R$ 59.672,34 

ToTaL reCeiTaS/reCeBiMeNToS  r$ 222.563,75   

RECEITAS/RECEBIMENTOS

DESPESAS/PAGAMENTOS

Outras despesas gerais
Material de limpeza e expediente   r$ 2.546,40
restituição de desconto sindical   r$ 738,07 
restituição / Produtividade   r$ 1.909,55 
Material manutenção Piscina/Área de Lazer   r$ 805,41 

Material e manutenção da sede   r$ 7,20 

Carro de som   r$ 2.600,00 

reparo / Peças de carro / Licenciamento   r$ 598,15

Material de farmácia   r$ 39,88 
Valor total de despesas gerais   R$ 8.506,59

Gastos com mobilização, 
                   seminários e formação 
alimentação, combustível, transporte  r$ 42.953,56
despesas com passagens aéreas  r$ 1.196,70
Água mineral, gás, gelo e descartaveis  r$ 1.470,24 
Coletes e camisas  r$ 2.922,00
rateio encontro regional Na Copa vai ter 
Luta

 r$ 575,00 

Locação de cadeiras, mesas, tendas e 
banheiros químicos

 r$ 3.235,00 

Locação de espaço para reunião  r$ 500,00
Apoio financeiro e cultural  r$ 2.430,00
Serviços gráficos e publicidade  r$ 16.748,10
Valor total  R$ 72.030,60 

Saldo anterior  r$ 70.309,52 

Total de receitas  r$ 222.563,75   
Total de despesas  r$ 237.588,06 

SALDO  R$ 55.285,21 

MAIO /2014

Serviços técnicos profissionais 
e repasse para terceiros

assessoria Contábil externa e interna   r$ 5.910,00 
assessoria Jur. Trabalhista (08 advogados)   r$ 24.183,80 
assessoria Jurídica Civil (01 advogado)   r$ 4.989,00 



Caderno de Prestação de Contas



Caderno de Prestação de Contas

Repasse dos municípios e do Estado
repasse do estado  r$ 154.262,32 
repasse de Natal / SMS  r$ 28.026,70 
repasse outros municípios  r$ 10.383,95 
Valor total do Repasse  R$ 192.672,97 

Repasses da estadual para regionais e núcleo
regional de Santa Cruz  r$ 2.360,00 
regional de Mossoró  r$ 12.832,75 
regional de Caicó  r$ 5.651,05 
regioal de Pau dos ferros  r$ 4.438,48 
Valor total do Repasse  R$ 25.282,28  

Despesas com serviços básicos  
(luz, água, telefone, internet e etc)

Água e esgotos  r$ 205,48 
Cosern (referente 03 faturas: 02 da sede e 
01 da área de lazer da redinha)

 r$ 2.553,07

Telecomunicações  r$ 3.772,48 
Valor total  R$ 6.531,03 

Receitas de aplicações financeiras
Receitas de aplicações financeiras  r$ 94,02 
Valor total  R$ 94,02

Despesas gerais 
Taxas bancárias / empréstimos / aquisições / Prestações

Parcela de seguro dos carros r$ 1.786,37 
Pagamento de empréstimos bancários r$ 2.026,75 
aquisição de garrafa Térmica e faqueiro 
para a sede

r$ 99,97

aquisição de Material de informática r$ 709,90
Aquisição de Liquidificadores - Parcelado 
1/3

r$ 99,00

aquisição de bebedouro - Parcelado 1/2 r$ 415,00
Comissões e taxas bancárias r$ 132,50 
Valor total R$  5.269,49

Outras Receitas
restituição de vale transporte  r$ 441,96
Taxa de manutenção dos chalés  r$ 1.425,00 
outras receitas  r$ 35,00 
Valor total  R$ 2.091,74  

Despesas com salários, impostos 
e custos trabalhistas 

oBS: Salários e ordenados, bolsa estagiários e Pensão alimentícia 
descontada em folha de funcionários foram pagos no mês anterior 

encargos sociais (PiS/fgTS/iNSS/irrf)   r$ 13.365,63  
auxílio Transporte (funcionários/estagiários)   r$ 1.195,60 
auxílio alimentação dos funcionários   r$ 1.980,00 
Valor total   R$ 16.541,23 

Serviços técnicos profissionais e repasse para terceiros 
(Continuação)

repasse do Clube Cosern  r$ 186,00
repasse do SindSind  r$ 123,10

CSP-Conlutas  r$ 7.500,00 
iLaeSe  r$ 3.000,00 
dieeSe  r$ 1.329,33 
Valor total  R$ 53.421,52  

ToTaL reCeiTaS/reCeBiMeNToS  r$ 194.858,73 

RECEITAS/RECEBIMENTOS

DESPESAS/PAGAMENTOS

Outras despesas gerais
Material de limpeza e expediente  r$ 3.198,45
restituição Produtividade  r$ 1.381,14 
Material e manutenção Piscina/Área de 
Lazer

 r$ 1.637,28 

Material e manutenção da sede  r$ 174,00 

Custas processuais / Cartório / envio de 
correspondências

 r$ 206,30 

Material de farmácia  r$ 159,00 
Carro de som  r$ 6.725,00 
reparo/ peças de carro/ licenciamento  r$ 703,00 
Valor total de despesas gerais  R$ 14.184,17  

Gastos com mobilização, 
                   seminários e formação 
alimentação, combustível, transporte  r$ 55.241,01
despesas com passagens aéreas  r$ 2.281,12 
Água mineral, gás, gelo e descartáveis  r$ 2.645,64 
Confecção de Coletes  r$ 1.200,00
Locação banheiros / Tendas / Cadeiras  r$ 6.350,00 
gastos com hospedagem  r$ 339,00 
Utensílios p/ acampamento Prefeitura  r$ 324,90
Apoio financeiro e cultural  r$ 600,00
Serviços gráficos e publicidade  r$ 6.974,75
Valor total  R$ 75.956,42 

Saldo anterior  r$ 55.285,21 

Total de receitas  r$ 194.858,73  

Total de despesas  r$ 197.186,14 

SALDO  R$ 52.957,80 

JUNHO /2014

Serviços técnicos profissionais 
e repasse para terceiros

assessoria Contábil externa e interna   r$ 5.910,00 
assessoria Jur. Trabalhista (08 advogados)   r$ 24.183,80 
assessoria Jurídica Civil (01 advogado)   r$ 4.989,00 
Serviços de terceiros   r$ 4.432,00 
Segurança eletrônica (sede e áreas de lazer)   r$ 895,04 
Sistema de cadastro dos sócios   r$ 873,25



Caderno de Prestação de Contas

Repasse dos municípios e do Estado
repasse do estado r$ 225.653,63 
repasse de Natal / SMS r$ 28.039,28 
repasse outros municípios r$ 12.332,81  
Valor total do Repasse R$ 266.025,72 

Repasses da estadual para regionais e núcleo
regional de Santa Cruz  r$ 3.360,00 
regional de Mossoró  r$ 12.860,75 
regional de Caíco  r$ 8.651,05 
regioal de Pau dos ferros  r$ 5.438,48 
Valor total do Repasse  R$ 30.310,28 

Despesas com serviços básicos  
(luz, água, telefone, internet e etc)

Água e esgotos   r$ 169,47 
Cosern (ref. a 03 faturas - 01 da sede e 02 da 
área de lazer da redinha)

 r$ 1.422,68

Correios  r$ 1.422,00
Telecomunicações  r$ 5.025,72 
Valor total  R$ 8.039,87 

Receitas de aplicações financeiras
Receitas de aplicações financeiras  r$ 104,51 
Valor total   R$ 104,51 Despesas gerais 

Taxas bancárias / empréstimos / aquisições / Prestações
Parcela de seguro dos carros   r$ 1.041,30  
Pagamento de empréstimos bancários   r$ 2.798,15 
aquisição Móveis para sala do Jurídico   r$ 639,00 
Aquisição de Liquidificadores - Parcela 2/3   r$ 99,00
aquisição de bebedouro - Parcela 2/2   r$ 415,00
Comissões e taxas bancárias   r$ 160,64  
Valor total   R$  5.153,09

Outras Receitas
restituição de vale transporte  r$ 612,82 
Taxa de manutenção dos chalés  r$ 1.730,00 
Processo Judicial  r$ 462,19 
Valor total  R$ 2.805,01  

Despesas com salários, impostos 
e custos trabalhistas

Salários e ordenados   r$ 23.689,12
encargos sociais (PiS/fgTS/iNSS/irrf)   r$ 14.072,42
auxilio-Transporte (funcionários/estagiários)   r$ 1.235,15 
auxílio alimentação funcionários   r$ 1.760,00 
Ciee referente a contrato dos estagiários   r$ 421,36
04 estagiários   r$ 2.896,00
Valor total   R$ 44.074,05 

Serviços técnicos profissionais e repasse para terceiros 
(continuação)

Sistema de cadastro dos sócios   r$ 872,68 
repasse do Clube Cosern   r$ 186,00 
empresa manutenção site e extras   r$ 521,00 

CSP-Conlutas   r$ 10.500,00 
iLaeSe   r$ 3.000,00 
dieeSe   r$ 1.329,33 
Valor total   R$ 57.175,31 

ToTaL reCeiTaS/reCeBiMeNToS  r$ 268.935,24 

RECEITAS/RECEBIMENTOS

DESPESAS/PAGAMENTOS Outras despesas gerais
Material de limpeza e expediente  r$ 2.005,79
restituição / Produtividade  r$ 2.192,14 
Material/ manutenção Piscina /Área de Lazer  r$ 453,59  

Material e manutenção da sede  r$ 540,00 

Custas processuais / Cartório / envio de 
correspondências

 r$ 1.905,85  

devolução de aluguel de Chalé  r$ 60,00 
rifa do arraiá do Santa Catarina  r$ 20,00
Coroa de flores  r$ 215,00
festa Junina do Sindsaúde  r$ 34.856,76
Campeonato do Sindsaúde  r$ 310,00 
reparo/ peças de carro/ licenciamento  r$ 554,30 
Valor total de despesas gerais  R$ 43.113,43

Gastos com mobilização, 
                   seminários e formação 
alimentação, combustível, transporte  r$ 27.079,23
despesas com passagens aéreas  r$ 1.518,87 
Água mineral, gás, gelo e descartáveis  r$ 3.093,50 
Confecção de Coletes  r$ 1.220,00 
Locação banheiros químicos / Tendas / 
Cadeiras

 r$ 1.154,00  

Locação de carro de som  r$ 1.620,00 
Utensílios p/ acampamento Casa rosalba  r$ 324,90
Apoio financeiro e cultural  r$ 1.300,00 
Serviços gráficos e publicidade  r$  13.157,75
Valor total  R$ 50.143,35 

Saldo anterior  r$ 52.957,80 

Total de receitas  r$ 268.935,24 

Total de despesas  r$ 238.009,38  

SALDO  R$ 83.883,66  

JULHO /2014

Serviços técnicos profissionais 
e repasse para terceiros

assessoria Contábil externa e interna   r$ 5.910,00 
assessoria Jur. Trabalhista (08 advogados)   r$ 24.183,80 
assessoria Jurídica Civil (01 advogado)   r$ 4.989,00 
Segurança eletrônica (sede/áreas de lazer)   r$ 894,50
Serviços de terceiros   r$ 4.789,00 



Caderno de Prestação de Contas

Repasse dos municípios e do Estado
repasse do estado  r$ 193.946,33 
repasse de Natal / SMS  r$ 28.926,79 
repasse outros municípios  r$ 11.076,22 
Valor total do Repasse  R$ 233.949,34  

Repasses da estadual para regionais e núcleo
regional de Santa Cruz   r$ 3.360,00 
regional de Mossoró   r$ 12.846,75 
regional de Caíco   r$ 8.623,05  
regioal de Pau dos ferros   r$ 5.438,50 
Valor total do Repasse   R$ 30.268,30   

Despesas com serviços básicos  
(luz, água, telefone, internet e etc)

Água e esgotos  r$ 159,53 
Cosern (referente a 02 faturas - 01 da sede e 
01 da área de laser da redinha)

 r$ 1.561,30 

Telecomunicações   r$ 4.379,24 
Valor total   R$ 6.100,07 

Receitas de aplicações financeiras
Receitas de aplicações financeiras   r$ 457,48 
Valor total   R$ 457,48 

Despesas gerais 
Taxas bancárias / empréstimos / aquisições / Prestações

Pagamento de empréstimos bancários  r$ 5.916,87 
aquisição de Ventiladores  r$ 151,80 
aquisição de Microondas  r$ 249,00 
Aquisição Liquidificadores - Parcela 3/3  r$ 99,00
Comissões e taxas bancárias  r$ 179,10 
Valor total R$ 6.595,77

Outras Receitas
restituição de vale transporte  r$ 246,48 
Taxa de manutenção dos chalés  r$ 1.860,00 
Valor total  R$ 2.106,48 

Despesas com salários, impostos 
e custos trabalhistas

Salários e ordenados  r$ 24.690,84 
encargos sociais (PiS/fgTS/iNSS/irrf)  r$ 13.143,84  
auxilio Transporte (funcionários/estagiários)  r$ 972,00 
auxílio alimentação dos funcionários  r$ 1.760,00 
adiantamento feito a funcionário para ser 
descontado em contra-cheque

 r$ 1.000,00

repasse para o SindSind  r$ 123,09
Ciee - contratos de estagiários  r$ 412,00
04 estagiários  r$ 2.896,00
Valor total  R$ 44,997.77 

Serviços técnicos profissionais 
e repasse para terceiros

assessoria Contábil externa e interna  r$ 5.896,00
assessoria Jur. Trabalhista (08 advogados)  r$ 24.683,80 
1/3 de férias de um assessor Jurídico  r$ 1.246,00
assessoria Jurídica Civil (01 advogado)  r$ 4.989,00 
Serviços de terceiros  r$ 3.530,00 
Segurança eletrônica (sede e áreas de lazer)  r$ 895,58 
empresa manutenção site Sindsaúde/extras  r$ 906,17 
repasse do Clube Cosern  r$ 186,00
02 parcelas da dívida com a Conlutas  r$ 12.000,00 

CSP-Conlutas  r$ 10.500,00 
iLaeSe  r$ 3.000,00 
dieeSe  r$ 1.435,67 
Valor total  R$ 69.268,22 

ToTaL reCeiTaS/reCeBiMeNToS  r$ 236.513,30 

RECEITAS/RECEBIMENTOS

DESPESAS/PAGAMENTOS

Outras despesas gerais
Material de limpeza e expediente  r$ 3.200,82
restituição / Produtividade  r$ 100,00 
Material manutenção Piscina/Área de Lazer  r$ 158,40 

Material e manutenção da sede  r$ 1.560,18 

Custas processuais / Cartório / envio de 
correspondências

 r$ 959,44 

reparo/ peças de carro/ licenciamento  r$ 185,13 
Valor total de despesas gerais  R$ 6.163,97

Gastos com mobilização, 
                   seminários e formação 
alimentação, combustível, transporte  r$ 20.523,38
Locação de carro de som  r$ 100,00 
Água mineral, gás, gelo e descartaveis  r$ 466,00 
Confecção de Coletes  r$ 1.298,00 
gastos com hospedagem  r$ 1.166,75 
inscrições para encontro / Seminário  r$ 80,00 
Apoio financeiro e cultural  r$ 1.900,00 
Serviços gráficos e publicidade  r$ 7.506,15
Valor total  R$ 33.040,28  

Saldo anterior  r$ 83.883,66 

Total de receitas  r$ 236.513,30 

Total de despesas  r$ 196.434,38 

SALDO  R$ 123.962,58  

AGOSTO /2014



Caderno de Prestação de Contas

Repasse dos municípios e do Estado
repasse do estado  r$ 158.818,61 
repasse de Natal / SMS  r$ 28.802,48 
repasse outros municípios  r$ 14.761,53 
Valor total do Repasse  R$ 202.382,62 

Repasses da estadual para regionais e núcleo
regional de Santa Cruz  r$ 2.360,02 
regional de Mossoró  r$ 12.860,75  
regional de Caíco  r$ 5.651,05   
regioal de Pau dos ferros  r$ 4.438,48 
Valor total do Repasse  R$ 25.310,30  

Despesas com serviços básicos  
(luz, água, telefone, internet e etc)

Água e esgotos   r$ 149,58 
Cosern (referente a 02 faturas - 01 da sede e 
01 da área de laser da redinha)

  r$ 936,04 

Telecomunicações   r$ 4.079,81 
Valor total   R$ 5.165,43 

Receitas de aplicações financeiras
Receitas de aplicações financeiras    r$ 261,63 
Valor total    R$ 261,63 

Despesas gerais 
Taxas bancárias / empréstimos / aquisições / Prestações

Pagamento de empréstimos bancários  r$ 876,75
Ponto eletrônico  r$ 1.495,00 
Comissões e taxas bancárias  r$ 166,00 
Valor total R$  2.537,75

Outras Receitas
restituição de vale transporte   r$ 300,78 
empréstimo feito ao Sindicato dos 
Bancários

  r$ 50.000,00

imposto Sindical dos Servidores de 
extremoz

  r$ 6.562,60

Taxa de manutenção dos chalés   r$ 1.235,00  
Valor total   R$ 58.098,38 

Despesas com salários, impostos 
e custos trabalhistas

Salários e ordenados   r$ 21.597,42  
encargos sociais (PiS/fgTS/iNSS/irrf)   r$ 13.220,12  
auxilio Transporte (funcionários/estagiários)   r$ 1.055,40 
auxílio alimentação dos funcionários   r$ 1.760,00 
adiantamento de parte de 13º salário   r$ 700,00 
Ciee - contratos de estagiários   r$ 412,00
04 estagiários   r$ 2.896,00 
Valor total   R$ 41.640,94 

Serviços técnicos profissionais 
e repasse para terceiros

assessoria Contábil externa e interna  r$ 5.910,00 
assessoria Jur. Trabalhista (08 advogados)  r$ 24.183,80 
1/3 de férias de dois assessor Juridico  r$ 2.492,00
assessoria Jurídica Civil (01 advogado)  r$ 4.989,00 
Serviços de terceiros  r$ 4.072,00 
Segurança eletrônica (sede e áreas de lazer)  r$ 876,70 
empresa de manutenção site e extras  r$ 362,00  
Sistema de cadastro dos sócios  
(Mensalidade e semestralidade)

 r$ 1.864,22 

CSP-Conlutas  r$ 10.500,00 
iLaeSe  r$ 3.000,00 
dieeSe  r$ 1.435,67 
Valor total  R$ 59.685,39 

ToTaL reCeiTaS/reCeBiMeNToS  r$ 260.742,63 

RECEITAS/RECEBIMENTOS

DESPESAS/PAGAMENTOS
Outras despesas gerais

Material de limpeza e expediente  r$ 2.054,76
restituição / Produtividade  r$ 979,50 
Material manutenção Piscina/Área Lazer  r$ 1.575,65 

Material e manutenção da sede  r$ 677,70 

Custas processuais / Cartório / envio de 
correspondências

 r$ 321,55 

Confecção de ternos Campeonato 1/2  r$ 510,00
Coroa de flores  r$ 140,00
restituição a servidores faLTaS greVe  r$ 24.304,63
reparo/ peças de carro/ licenciamento  r$ 408,50 
Valor total de despesas gerais  R$ 30.972,29

Gastos com mobilização, 
                   seminários e formação 
alimentação, combustível, transporte  r$ 31.080,70
Locação de carro de som  r$ 760,00  
Água mineral, gás, gelo e descartáveis  r$ 905,44 
Confecção de coletes  r$ 264,00 
Locação de cadeiras e mesas  r$ 80,00 
Passagens aéreas  r$ 6.004,45 
Apoio financeiro e cultural  r$ 350,00 
Serviços gráficos e publicidade  r$ 12.187,70
Valor total  R$ 51.632,29   

Saldo anterior  r$ 123.962,58 

Total de receitas  r$ 260.742,63  

Total de despesas  r$ 216.944,39 

SALDO  R$ 167.760,82 

SETEMBRO /2014



Caderno de Prestação de Contas

Repasse dos municípios e do Estado
repasse do estado  r$ 228.612,14 
repasse de Natal / SMS  r$ 28.695,07  
repasse outros municípios  r$ 12.063,75  
Valor total do Repasse  R$ 269.370,96 

Repasses da estadual para regionais e núcleo
regional de Santa Cruz   r$ 3.360,02 
regional de Mossoró   r$ 12.860,75  
regional de Caíco   r$ 8.623,05  
regioal de Pau dos ferros   r$ 5.438,48
Valor total do Repasse    R$ 30.268,30   

Despesas com serviços básicos  
(luz, água, telefone, internet e etc)

Água e esgotos  r$ 73,42 
Cosern (02 faturas: 1 sede e 1 redinha)  r$ 1.303,12 
Correios  r$ 1.243,80

Telecomunicações  r$ 4.617,16 
Valor total  R$ 7.237,50

Receitas de aplicações financeiras
Receitas de aplicações financeiras   r$ 441,48 
Valor total   R$ 441,48 

Despesas gerais 
Taxas bancárias / empréstimos / aquisições / Prestações

Pagamento de empréstimos bancários  r$ 13.020,95 
1ª Parcela empréstimo feito ao Sindicato 
dos Bancários p/ pg. de faltas da greve

 r$ 12.500,00 

Parcela dívida c/ CSP Conlutas (2 parcelas)  r$ 12.000,00 
aquisição de 01 ventilador, 01 mesa e 02 
microfones com fio

 r$ 271,80

Ponto eletrônico 2/2  r$ 1.495,00 
Comissões e taxas bancárias  r$ 164,64 
Valor total  R$  39.452,39

Outras Receitas
restituição de vale transporte  r$ 246,48 
Taxa de manutenção dos chalés  r$ 1.735,00  
Valor total  R$ 1.981,48  

Despesas com salários, impostos 
e custos trabalhistas

Salários e ordenados   r$ 24.148,93 
encargos sociais (PiS/fgTS/iNSS/irrf)   r$ 13.277,55 
auxílio-Transporte (funcionários/estagiários)   r$ 1.050,20  
auxílio-alimentação (funcionários)   r$ 1.760,00 
adiantamento parte de 13º salário   r$ 300,00
rescisão de contrato   r$ 3.462,78 
repasse para SindSind   r$ 152,00 
exame demissional   r$ 25,00 
04 estagiários   r$ 3.620,00 
Valor total  R$ 47.796,46 

Serviços técnicos profissionais e repasse para terceiros 
(continuação)

Serviços de terceiros    r$ 6.685,00 

Segurança eletrônica (sede e áreas de lazer)    r$ 920,55 
empresa manutenção site / extras    r$ 548,09 
repasse do Clube Cosern    r$ 186,00 
Sistema de cadastro dos sócios    r$ 957,58 

CSP-Conlutas    r$ 10.500,00 
iLaeSe    r$ 3.000,00 
dieeSe    r$ 1.435,67 
Valor total    R$ 59.395,69 

ToTaL reCeiTaS/reCeBiMeNToS  r$ 271.793,92 

RECEITAS/RECEBIMENTOS

DESPESAS/PAGAMENTOS

Outras despesas gerais
Material de limpeza e expediente  r$ 4.541,71
restituição / Produtividade  r$ 751,82
Material e manutenção Piscina/Área de 
Lazer

 r$ 2.582,23 

adiantamento a servidores - descontos 
da greve de Natal

 r$ 1.470,21

Material e manutenção da sede  r$ 1.560,18 

Custas processuais / Cartório / envio de 
correspondências

 r$ 1.316,20 

reparo / peças de carro / licenciamento  r$ 385,00 
Valor total de despesas gerais  R$ 11.647,17  

Gastos com mobilização, 
                   seminários e formação 
alimentação, combustível, transporte  r$ 13.249,99
Pulicação editais Diário Oficial  r$ 5.886,70 
Água mineral, gás, gelo e descartáveis  r$ 422,75 
Locação de carro de som  r$ 1.560,00 
apoio a criação de Sindicatos  r$ 15.833,43 
inscrições para encontro / Seminário  r$ 80.00 
Apoio financeiro e cultural  r$ 1.000,00 
Locação de cadeiras e mesas  r$ 50,00
Serviços gráficos e publicidade  r$ 9.924,50
Valor total  R$ 47.976,87   

Saldo anterior  r$ 167.760,82 

Total de receitas  r$ 271.793,92 

Total de despesas  r$ 243.788,38 

SALDO  R$ 195.766,36 

OUTUBRO /2014

Serviços técnicos profissionais 
e repasse para terceiros

assessoria Contábil externa e interna    r$ 5.910,00 
assessoria Jur. Trabalhista (08 advogados)    r$ 24.263,80 
assessoria Jurídica Civil (01 advogado)    r$ 4.989,00 



Caderno de Prestação de Contas

Repasse dos municípios e do Estado
repasse do estado  r$ 194.009,70 
repasse de Natal / SMS  r$ 28.686,53 
repasse outros municípios  r$ 11.704,30  
Valor total do Repasse  R$ 234.400,53  

Repasses da estadual para regionais e núcleo
regional de Santa Cruz  r$ 3.360,02 
regional de Mossoró  r$ 12.846,75 
regional de Caicó  r$ 8.623,05   
regioal de Pau dos ferros  r$ 5.438,48 
Valor total do Repasse  R$ 30.268,30   

Despesas com serviços básicos  
(luz, água, telefone, internet e etc)

Água e esgotos   r$ 331,06 
Cosern (02 faturas: 01 sede e 01 área redinha)   r$ 1.411,29 
Telecomunicações   r$ 3.806,67 
Valor total   R$ 5.549,02 

Receitas de aplicações financeiras
Receitas de aplicações financeiras  r$ 630,35 
Valor total  R$ 630,35 

Despesas gerais 
Taxas bancárias / empréstimos / aquisições / Prestações

1ª Parcela empréstimo feito ao Sindicato 
dos Bancários p/ pg. de falta da greve

 r$ 12.500,00 

Parcela dívida com Conlutas (02 parcelas)  r$ 6.000,00  
1/3 Parcelas - compra de colchões para 
alojamento e Área de Lazer

 r$ 1.781,00 

aquisições de Ventiladores e Nobreak  r$ 443,00 
Comissões e taxas bancárias  r$ 195,14 
Valor total  R$ 20,919.14 

Outras Receitas
restituição de vale transporte  r$ 145,12 
devolução de restituição a servidores - 
faLTaS Na greVe

 r$ 5.559,94

Taxa de manutenção dos chalés  r$ 2.162,50  
Valor total  R$ 7.867,56   

Despesas com salários, impostos 
e custos trabalhistas

Salários e ordenados  r$ 19.896,11 
encargos sociais (PiS/fgTS/iNSS/irrf)  r$ 13.220,92 
auxílio Transporte (funcionários/estagiários)  r$ 1.049,60 
auxílio alimentação dos funcionários  r$ 1.320,00 
13º salário de funcionário  r$ 300,00
repasse para SindSind  r$ 53,30 
Ciee (02 mensalidades)  r$ 624,30 
estagiários  r$ 2.896,00 
Valor total  R$ 57.695,11 

Serviços técnicos profissionais 
e repasse para terceiros

assessoria Contábil externa e interna   r$ 5.910,00 
assessoria Jur. Trabalhista (08 advogados)   r$ 24.183,80 
assessoria Jurídica Civil (01 advogado)   r$ 4.989,00  
13º salário dos assessores jurídicos   r$ 32.910,80

1/3 de férias de 03 assessores jurídicos   r$ 3.738,00 

Serviços de terceiros   r$ 7.593,45  
Segurança eletrônica (sede e áreas de lazer)   r$ 920,55 
empresa manutenção do site Sindsaúde   r$ 362,00 
repasse do Clube Cosern   r$ 186,00 
Sistema de cadastro dos sócios   r$ 957,58 

CSP-Conlutas   r$ 10.500,00 
iLaeSe   r$ 3.000,00 
dieeSe   r$ 1.435,67 
Valor total   R$ 96.661,38 

ToTaL reCeiTaS/reCeBiMeNToS  r$ 242.898,44 

RECEITAS/RECEBIMENTOS

DESPESAS/PAGAMENTOS

Outras despesas gerais
Material de limpeza e expediente  r$ 813,56
restituição / Produtividade  r$ 752,14 
Material manutenção Piscina/Área Lazer  r$ 865,69

devolução desconto sindical indevido  r$ 27,05 

Material e manutenção da sede  r$ 873,14

Custas processuais / Cartório / envio de 
correspondência

 r$ 139,30 

Uniforme Campeonato do Sindsaúde  r$ 510,00 

reparo/ peças de carro/ licenciamento  r$ 1.547,28 
Valor total de despesas gerais  R$ 6.341,72

Gastos com mobilização, 
                   seminários e formação 
alimentação, combustível, transporte  r$ 12.703,09
Água mineral, gás, gelo e descartáveis  r$ 491,00 
Locação carro de som  r$ 400,00 
apoio a criação de Sindicatos  r$ 10.125,07 
despesas Hospedagem  r$ 460,00 
Apoio financeiro e cultural  r$ 1.600,00 
Serviços gráficos e publicidade  r$ 7.587,00
Valor total  R$ 33.366,16  

Saldo anterior  r$ 195.766,36 

Total de receitas  r$ 242.898,44 

Total de despesas  r$ 250.800,83 

SALDO  R$ 187.863,97 

NOVEMBRO /2014NOVEMBRO /2014
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Repasse dos municípios e do Estado
repasse do estado  r$ 156.406,85 
repasse de Natal / SMS  r$ 28.800,29 
repasse outros municípios  r$ 14.024,69 
Valor total do Repasse  R$ 199.231,83 

Repasses da estadual para regionais e núcleo
regional de Santa Cruz     - 
regional de Mossoró    r$ 2.000,00 
regional de Caíco     - 
regioal de Pau dos ferros     - 
Valor total do Repasse    R$ 2.000,00 

Despesas com serviços básicos  
(luz, água, telefone, internet e etc)

Água e esgotos   r$ 73,42 
Cosern (referente a 02 faturas - 01 da 
sede e 01 da área de laser da redinha)

  r$ 1.464,74 

Telecomunicações   r$ 3.923,05 
Valor total   R$ 5.461,21 

Receitas de aplicações financeiras
Receitas de aplicações financeiras   r$ 273,16 

Valor total   R$ 273,16 

Despesas gerais 
Taxas bancárias / empréstimos / aquisições / Prestações

02 Parcelas restantes de aquisição de 
Colchões p/ alojamento e Área de Lazer

 r$ 3.562,00 

Comissões e taxas bancárias (extrato 
bancário e teds)

 r$ 104,80  

Valor total  R$  3.666,80

Outras Receitas
restituição de vale transporte  r$ 239,24 
devolução de restituição a servidores - 
faLTa greVe

 r$ 556,55 

Mensalidade Sindical  r$ 15,50 
Taxa de manutenção dos chalés  r$ 3.710,00 
Valor total  R$ 4.521,29 

Despesas com salários, impostos 
e custos trabalhistas

Salários e ordenados   r$ 16.968,63  
encargos sociais (PiS/fgTS/iNSS/irrf)   r$ 21.533,47  
auxilio Transporte (funcionários/estagiários)   r$ 815,20   
auxílio alimentação dos funcionários   r$ 1.320,00 
estagiários   r$ 2.896,00 
Valor total   R$ 43.533,30 

Serviços técnicos profissionais 
e repasse para terceiros

assessoria Contábil externa e interna   r$ 5.910,00 
assessoria Jur. Trabalhista (08 advogados)   r$ 24.183,80  
assessoria Jurídica Civil (01 advogado)   r$ 4.989,00 
Serviços de terceiros   r$ 11.009,00 
Segurança eletrônica (sede e áreas de lazer)   r$ 920,55 
empresa de manutenção do site Sinsaúde 
e extras

  r$ 160,00  

Sistema de cadastro dos sócios   r$ 932,11 

Valor total   R$ 48.104,46 

ToTaL reCeiTaS/reCeBiMeNToS  r$ 204.026,28 

RECEITAS/RECEBIMENTOS

DESPESAS/PAGAMENTOS

Outras despesas gerais
Material de limpeza e expediente   r$ 1.458,28
restituição / Produtividade   r$ 1.157,50 
Material e manutenção Piscina/area de 
Lazer

  r$ 4.020,86 

restituição a servidores - faLTa greVe   r$ 5.274,69 

Material e manutenção da sede   r$ 561,90 

Custas processuais / Cartório / envio de 
correspondências

  r$ 1.301,50 

devolução de desconto Sindical indevido   r$ 59,30

Campeonato do Sindsaúde   r$ 2.010,00 
Parte das despesas com a festa Natalina   r$ 12.020,47 
Confraternização dos funcionários   r$ 1.167,10 
ação Judicial de Pau dos ferros   r$ 2.027,29 
reparo/ peças de carro/ licenciamento   r$ 216,29 
Valor total de despesas gerais   R$ 31.278,18

Gastos com mobilização, 
                   seminários e formação 
alimentação, combustível, transporte   r$ 9.734,58
Passagens aéreas   r$ 3.160,92 
Água mineral, gás, gelo e descartaveis   r$ 679,60 
apoio a criação de Sindicatos   r$ 3.401,00 
Apoio financeiro e cultural   r$ 3.380,00 
Locação de cadeiras e mesas   r$ 1.000,00 
Despesas com serviços gráficos   r$ 3.540,80 
Valor total   R$ 24.896,90   

Saldo anterior   r$ 187.863,97 

Total de receitas   r$ 204.026,28  

Total de despesas   r$ 158.937,85  

SALDO  R$ 232.952,40 

DEZEMBRO /2014
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