
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

SUPRIDO FINALIDADE DO SUPRIMENTO

13/07/10 035/2010 2.900,00 581,72 01/09/10

04/08/10 036/2010 3.500,00 2.643,54 15/09/10

12/08/10 038/2010 Maria Alice Dias Monteiro 1.400,00 1.385,15 27/09/10

13/08/10 039/2010 800,00 798,65 30/09/10

16/08/10 040/2010 Pedro Ribeiro de Oliveira 1.000,00 648,04 21/09/10

19/08/10 041/2010 4.000,00 3.793,80 24/09/10

03/09/10 044/2010 1.000,00 280,00 21/09/10

Fonte: Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira / Serviço de Pagamento
Atualizado em 28/10/10.

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PREST. DE CONTAS REF. SETEMBRO/2010
DATA   DA 

CONCESSÃO PCSF  Nº LIMITE CONCEDIDO 
(R$)

VALOR APLICADO 
(R$)

DATA  DA PREST. 
CONTAS

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.

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 
máquinas ou equipamentos mecânicos, eletro-mecânicos e eletro-
eletrônicos.

Aquisição de materiais de consumo, de pequena monta, para realização 
e/ou confecção de serviços gráficos, comunicação visual, realização de 
solenidades e outros serviços afins para o Setor de Gráfica, Setor de 
Encadernação, Setor de Almoxarifado, Cerimonial e Secretaria de 
Apoio Administrativo.

José Luiz Bertozi Aquisição de material de consumo, de pequena monta, para utilização 
em manutenção predial, manutenção de equipamentos, e outros.

Aquisição de materiais de construção e serviços de consertos de 
máquinas e equipamentos mecânicos, elétricos, elétro-mecânicos e 
eletrônicos, lavanderia, confecção de chaves e colagem de carpete que 
não possam ser realizados por processo de licitação ou dispensa, em 
função da urgência, do valor ou outro que dificulte a sua concretização.

Doroti Pinto de Ávila

Atender despesas com aquisição de água, refrigerantes e demais 
insumos necessários para os dois dias da prova objetiva seletiva - 1ª 
etapa do XXXV Concurso da Magistratura,  nos dias 18 e 19 de 
setembro de 2010.

Doroti Pinto de Ávila

Atender despesas com aquisição de água, refrigerantes e demais 
insumos necessários para os dois dias da prova objetiva seletiva - 1ª 
etapa do XXXV Concurso da Magistratura,  nos dias 18 e 19 de 
setembro de 2010.
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