- Prestação de Contas da Junta Governativa A Junta Governativa do Sindicato Mova-se no uso de suas atribuições, dando
cumprimento ao despacho do Procurador Regional do Trabalho Francisco Gérson Marques de
Lima, torna públicos os valores gerais gastos para a manutenção do funcionamento do sindicato,
contando do dia 21 de janeiro ao dia 28 de março de 2013.
No período foram mantidos os contratos até então firmados pela diretoria que se
encontrava gerindo o sindicato, dos quais se encontram com pagamentos mensais ativos:
Pactos/Contratos em curso
Advogado
Contador
Serviços de Informática
Empresa que alimenta a página virtual do Mova-se
Comunicação
Vigilante noturno e feriados
Segurança eletrônica
Folha de pagamento de empregados
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC/MPT) – Assedio Moral – R$ 30 mil/30 parcelas
Total ordinário dos gastos mensais

Valor mensal
R$ 2.818,49
R$ 1.356,00
R$ 1.200,00
R$ 1.090,00
R$ 3.000,00
R$ 4.486,36
R$ 172,00
R$ 8.237,37
R$ 3.000,00
R$ 25.360,22

Por ocasião do ingresso da Junta Governativa observou-se que havia uma
contratada como diarista para a limpeza, a qual, na realidade preenchia todos os requisitos do
contrato de emprego, de modo que, com anuência do MPT, houve a assinatura da CTPS como
serviços gerais. Ainda, o sindicato contava com uma estagiária no setor jurídico, com contrato
vencido, mas com possibilidade de renovação por mais um ano, o que já foi solicitado à referida
estudante para regularização da situação.
No período a geladeira do sindicato, utilizada ostensivamente pelos empregados e
vigilantes, já com mais de vinte anos de uso, queimou, de modo que a Junta autorizou a compra
de uma geladeira nova 240 litros, Eletrolux, gelo seco, R$ 999,00.
Quanto às eleições, em números gerais, nos dois turnos, com urnas fixas e
eletrônicas, capital e interior, nos quais foram alugados notebooks, adquiridos modens de
internet, pagos mesários, carros, material de escritório, impressos, combustível, técnicos,
transporte das urnas para o interior, dentre outros custos, gastou-se o que se segue:
1º Turno (25 e 26 de fevereiro)
2º Turno (11 e 12 de março) – houve redução do número de dias com os notebooks, uma vez
que não houve curso de preparação dos mesários.

R$ 25.000,00
R$ 23.000,00

Conforme extratos bancários, o Mova-se tem contas na Caixa Econômica Federal e
no Bradesco, nas quais se encontram os seguintes valores:
21 de janeiro (início das atividades da Junta)
Bradesco (extrato dia 21.01.2013)
R$ 156.237,39
Caixa Econômica Federal (conta foi bloqueada pela Junta para movimentações)
R$ 17.005,61
Total em caixa
R$ 173.243,00
28 de março (data da apuração) dois meses e sete dias de gestão da Junta Governativa
Bradesco
R$ 236.500,33
Caixa Econômica Federal (Operações 055 e 056 – extrato 05.03.3013)
R$ 17.005,61
Total atual
R$253.505,94

Todos os demais pagamentos ordinários (DARF, tributos, INSS, FGTS, custas
processuais, planos de saúde, água, luz, telefone, internet, Termo de Ajustamento de Conduta,
Dívida Ativa da União, etc) encontram-se comprovados, detalhadamente, com originais
enviados ao contador pela Secretária do Mova-se, cópias com a Junta Governativa e o MPT.
Sem mais para o momento.
Fortaleza, 28 de março de 2013.
Junta Governativa

