
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEGUNDA REGIÃO

SUPRIMENTO DE FUNDOS

                                    PRESTAÇÃO DE CONTAS - REF. MARÇO DE 2009

Data        

Concessão

 Ato de Concessão  

PCSF N.º
Nome do Suprido

Finalidade do Suprimento                                      
(despesas eventuais/ de pequeno valor)

Limite concedido   

R$

Valor aplicado          

R$

Data da prestação de 

contas

02/02/09  02/2009 Maria Alice Dias Monteiro

Aquisição de materiais de consumo, de pequena 
monta, para a realização de serviços gráficos, 
comunicação visual e solenidades, bem como para os 
setores de gráfica, encadernação, almoxarifado, 
cerimonial e Secretaria de Apoio Administrativo, e 
execução de serviços e consertos de equipamentos 
pertencentes ao Setor de Gráfica, Setor de 
Encadernação e Secretaria de Apoio Administrativo

1.000,00 352,02 06/03/09

05/02/09  03/2009 Josias Tudisco da Silva

Aquisição de materiais que  não possam  ser 
realizados por processo de licitação ou dispensa, em 
função da urgência , do valor ou outro que dificulte a 
sua concretização e  execução de serviços de 
conserto de equipamentos mecânicos, eletro-
mecânicos e eletro-eletrônicos.

2.300,00 1.950,74 06/03/09

09/02/09  04/2009 Emanuel Cavalcante Amorim

Aquisição de materiais que não possam ser realizados 
por processo de licitação ou dispensa, em função da 
urgência, do valor ou outro que dificulte a sua 
concretização e execução de serviços de conserto de 
maquinas ou equipamentos mecânicos, eletro-
mecânicos  e eletro-eletrônicos. 

1.500,00 1.110,65 10/03/09

11/02/09  05/2009 Maria Alice Dias Monteiro
Pagamento de taxa junto ao Instituto Brasileiro de 
Informação e Ciência e Tecnologia, para registro e 
obtenção do nº de ISNN da nova revista do TRT/SP.

30,00 0,00 06/03/09

1702/09  06/2009 José Norberto Barduzzi

Aquisição de materiais de consumo, de pequena 
monta,  para realização e/ou confecção de serviços de 
marcenaria e execução de serviços e consertos de 
equipamentos pertencentes ao Setor de Marcenaria e 
Carpintaria.

1.300,00 897,42 23/03/09

02/03/09 07/2009 José Luis Bertozi
Aquisição de material de consumo, de pequena 
monta, para utilização em manutenção predial, 
manutenção de equipamentos e outros.

600,00 592,00 27/03/09

Fonte: Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira/Serviço de Pagamento

Atualizado em 28/04/2009


