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f.WMESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores

GABINETE DO VEREADOR MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO

Cachoeiras de Macacu, 19 de DEZEMBRO de 2019.

Assunto: Solicitação (faz)

Exceientissimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Balancete de
Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória ,disponibilizada ao
Vereador

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de
pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na
Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário. elevo
meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

2.4 . .n:"'”.“'...
MARCIOuma RIBEIRO
Vereador— Líder do PDT -



“txçv”vw

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu FLS-. liª 41
Gabinete dos Vereadores

if—Lª,

PRESTAÇÃODE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA
ATIVIDADE lNERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR

Ao Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu:

Nos termos da Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019, apresento a Vossa
Excelência, a prestação de contas relativa às despesas realizadas em razão de
atividade inerente ao mandato parlamentar, especificadas no Quadro
Demonstrativo do mês DEZEMBRO / 2019, anexo e parte integrante deste
requerimento. Para tanto, assumo inteira responsabilidade pela veracidade das
informações prestadas, pela autenticidade e pela legitimidade da4

,documentação apresentada e ATESTO que:
1 — não foi adquirido material permanente, assim considerado o de vida útil
superior a dois anos;

2 — não foi contratado serviço de consultoria, assessoria, pesquisa ou trabalho
técnico com servidor ou empregado da administração pública da Câmara
Municipal de Cachoeiras de Macacu;

3 — as despesas de condomínio, lPTU, água, energia elétrica, limpeza,
conservação, higienização, sistema de segurança e telefonias fixa e móvel são
relativas a escritório de representação político-parlamentar mantido por este(a)

_

vereador(a);

4 — as despesas com combustíveis e lubrificantes são relativas a veículos de
minha propriedade ou utilizados no exercício das atividades inerentes ao
mandato parlamentar deste(a) vereador(a);
5 — as despesas com locação de bens móveis foram realizadas mediante
contrato firmado com pessoa jurídica cuja atividade econômica é compatível
com o objeto da locação e sem cláusulas que configurem leasing, locação
financeira, arrendamento mercantil ou qualquer outra * modalidade que
possibilite a sua aquisição;
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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6 — as despesas relativas à divulgação de atividades e ações do mandato
parlamentar e à promoção de eventos referem-se às ações parlamentares
inerentes ao mandato deste(a) vereador(a) e não contêm gastos que
caracterizem campanha ou propaganda eleitoral;

7 — a aquisição de materiais e a contratação de serviços foram realizadas de
acordo com as regras dispostas na Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019;
9 — não foram locados bens imóveis, móveis e equipamentos nem adquiridos
bens ou contratados serviços de:

a) cônjuge ou companheiro(a) deste(a) vereador(a) ou de parente
consanguíneo ou afim atéo terceiro grau; ou

b) de empresa em que este(a) vereador(a) ou pessoa prevista na alínea "a"

deste item seja sócio—proprietário, controlador ou diretor;

10 — os serviços foram prestados e os bens foram recebidos, estando os
preços de acordo com os praticados no mercado;

Cachoeiras de Macacu, 19 de DEZEMBRO de 2019.

MW
MÁRCIW RIBEIRO

Vereador- Líder do PDT
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BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS .

(RESOLUÇÃO Nº 22 DE 25 DE JUNHO DE 2019)
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PROCESSO 9333/2019 DATA Do RECEBIMENTO 28/11/2019

VEREADOR MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO

PERªººº De 12/11/2019à 12/12/2019

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS

1 — Vanr Total Recebido. R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

2 - Despesas realizadas conforme comprovantes anexos,
rubricados e numerados. 01 até 04

3 — Valor total gasto de despesas R$ 5.068,25 (Einco mil, sessenIa e oito
reais e vinte e cinco centavos)

4 — Saldo não utilizado R$ 0,00

5 — Saldo ultrapassado (pago com recurso próprio) cinco centavos)
R$ 68,25 (sessenta e oito reais vinte e

RELATÓRIO ANALÍTICO

TIPO RAZÃO SOCIALNº
(Inciso)

DATA
NOME FANTASIA CNPJ I CPF VALOR

01 Amª, III 11/11/2019 COMERCIAL MONICA LTDA 28.882.025l0001-85
'
1.003,26

02 Armª. VIII 29I1ul2019 EDITORA IGOR LTDA 06.106054/0001-12 2.000,00

03 Amª. VII 05/11/2019 CLAROSIA 40.432544/0062-69 64,99

04 ARA“ VI 11/10/2019 CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR 1073655174) 2.000,00

TOTAL 5.068,25

Cachoeiras de Macacu, 19 de Dezembro de 2019.

MárcioRibeIIo

MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO

Vereador- PDT
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ANEXO 01

COMERCIAL MÓNICA LTDA

R$ 1.003,26
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ltaúUniclass

: Banco Itaú UnibancoSA.

Comprovante de operação

Identificaçãono exlralo
Dados da conta dehitada:

Nome:
Agéncxa.

Dados da TED:
Nome do favorecido

CNPJ:
Banco/Corretora“

Agencra.
Conta corrente
Valor da TED

Finalidadet
TED solicitada em 1241912019 QS 17:44:59h via Agendamento,CTRL 191213000000001.
Autenticação:

Transferênciapara outros bancos
INT TED 237205000041580

MARCIO DA SILVA RIBEIRO
4843 Conta Cºrrente: 14152 - 6

comeram“mmm
za.aaz.uzsioooi-ss
237 . BANCO BRADESCO S.A - 60746948
2050 CACHOEIRASDE MACACU
00000041580

Rum” "
_

enemies“aeww-caiam"

PF,/1931AF7E467760D/x8633484DBA1AD5091 7D813

Consultas, informações e serviços transacionais. acesse itau.com.br/uniclassou ligue 4004 4828 (capitais e regiões
metropolitanas)ou 0800 970 4828 (demais localidades). todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações,
cancelamentos & informaçõesgerais. ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias. 24 horas por dia. Se não Hear satisfeito
com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011. em ,dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias. 24»horas por dia. Ou entre em contato agora me'smo através do Fale conosco, no site
do Itaú.

httpszl/internelpfl.itau.com,biN1fUNICLAsSliMGNersaolmpressaohtm 1/1
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ANEXO 02

EDITORA IGOR LTDA.

R$ 2.000,00





Pré—visualização de imªil:

itau ItaúUniciass
(""'—W

MARCIO DA r:ILVAQIBEIRO agêmãa mma(orlême
072 428 507-54 4843 14152—5
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_,Extratoconta corrente / Lançamentos —

Í , ' f; .“;" 1D, ;“
&

# lançamentos valor(R$)

Aviso!

«09 Hide; acima são baseadosnas mfGl'mãÇõeS disponíveis até esse ínstamaepoderão serahaadosa qualquermentoem funçãode novos lançamentos.
-Consuke .] última versão dasCondições Gerais da sua Com.-; Universal Itaú e dos Serviços no site www.itau.com,br/contacnrrente/conveniencia.

—Conforme Resolução 4292/13 doCMN/BACEN, as Operações de,:re'dito podemser transferidaspara outra instituição Financeira por rneio da Portabilidade, Para maiores informações,
consulte: www.itau Cºmbi no menu: Serviçoc > Portabilidade de crédito

,-

“3.1.9. uma
nal-Fole um

de. 24 nº.» p.“ .a. ... ,.“hmm «u “NK, <%vaer !

m ahí-m .. Rocªmms nanccuvmu.. :
unit!» »hnºl'sa lªh Omi-«nc

1/1







' 55. ESTADO uDiO RIO DE JANEIRO
Câaam lciaepldeaCcoeh sed Macacu

“ff“ ' GaibnetedoseVreaordes

ANEXO 03

TELEFONE CELULAR

OPERADORA CLARO

_

R$ 64,99



Banco Itaú UnibancoS.A,

ItaúUniclass ”.*-T5: .Mim
5Comprovante de pagamento

Débito Automático
Identificaçãono extrato DA Cl.-ARO MOVEL 233165971

Dados da conta debitada:
Nome. MARCIO DA SILVA RIBEIRO

Agência: 4843 Conta: 14152 - 6

Dados do pagamento:
“'laior' R$54,99“

Pagamento realizªdo em 0541211019 da Débito Automático, CTRL 191205000000001

Autenticação: ,

.

859545767DFAAQ90587C3517ÉF42A5944ADD7F9903000FF321920ACFBE56C4C5

Consultas, informaçõese serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniciassou ligue 4004 4828 (capitais e regiões
metropolitanas)o

'

0800 970 4828 (demais localidades). todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações.
cancelamentos e i formações gerais. ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficªr satisfeito
com a solução apresentada. de posse do protocolo. contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722. todos os dias, 24whoras por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site
do Itaú.

hnpszlliniemetpfi.itau.opm.brN1/UNICLASS/IMGNersaolmpressao.htm
1/1
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Acesse sua conta e outros serviçosMARClO DA SILVA RIBEIRO -

NoAppmmnaçnam
R SENADOR ALFREDO NEVES 167 ?;;"gzíggízgggjª'ª'º'ªºm*"
PQ ST LUIZA No Aftenáimentoclarcwã?Fura r mbril ,IU28680 . ooo CACHOEIRAS DE MACACU RJ m 3525519 ªãdlãviflêulºãêmózm

Veja ªqui o que está sendo cobrado:
1.P|ano Contratado R$ 64,99
Total R$ 64,99

2“ Via ds FaturaPeríodo de Uso Vencimento
de18/10/2019a17/11/2019 (35/12/2019
Valor pago na última coma R$ 64,99
lPIano Contratado 21 98104 7835 Valor R$

' Claro MlX 34,9?

45,06
m promocvcnax ome- -5,oo

Serviços Inclusos no seu Plano
Fam!" Clê DãCÍCS (.UílFOl-jSGE

,.
[ Sub Total -P|ano Contratado R$ 64,99 ]

Total a Pagar “ '

R$ 64,99

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente,
caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta

para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.
:d 1 pruma coma Conmbmçõespara a FUST & FUNTTE; me e 0,5% do wlor dos

forme o n" da reflamaçãoregistradana prestadora

Claro- ',
Pague sua coma nos bancoscredencladosprelerencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brnsll,Sinhndar : outros. .

Chenm Códlgo Debim Automático Período de Uso Tºtªl Vencimento
MARCIODA SELVA RlBEIRO 124165971 18/10/19 a 17/11/19 R$ 64,99 05/12/19

Claro RJ/ES

&48909032009-9 _1 _ó4_99_Q15_82,01_—9_| |_ %295121165-9__1_97_11099612122;1
l

,.

Illlllllllllflllllllll lllllll)lliHilllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Aªªªºªªªªªªªlªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªº““ªºW
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ANEXO 04
CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR —

(AUTÓNOMO)

R$ 2.000,00
”_



Banco Itaú UnibancoS.A.

ltaúUniclass 559090332 299%
f:: na

Comprovante de operação
TED para outras pessoas ou empresas

Identificaçãono extrato: INT TED 147490
Dados da conta dehitada:

Nome: MARCIO DA SILVA RIBEIRO

Agência: 4843 Conta corrente: 14152-6
Dados da TED:

Nome de favorecxdu: MWI'QWWWM
CPF/CNPJ: 34877059000184

instituição fvnanceira/
pagamenlo'

001 — BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência 1688 CACHOEIRASDE MACACU RJ
Conta corrente, 00000023930—5 .
Valor da TED'WFinalidade: 01gsmTED solicitada em 18,12,“ às 15:11 28h via CELULAR.

Autenticação:
(395B021E89088D125A3331BlE5E559DD1A4BAED7

Consultas, infomações e serviços transacionais, acesse ilau.com.brluniclassou ligue 4004 4828 (capitais e regiões
metropolitanas)ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações,
cancelamentos e informaçõesgerais. ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias. 24 hoyas por dia. Se não Hear satisfeito
com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, enfdlas úteis. das 9h às 18h. Deiciente
auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias. 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site
do ltaú.

hllpS'ilinlernelpH .ilau.com.brN1/UNICLASS/IMG/Versaolmpressaohlm 1/1



Contrato de Prestação de Serviços
Pelo presente instrumento particular. de um lado o Sr. CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR, brasileiro,autônomo. residente e domiciliado na Rua Projetada, s/nº, Final das Professoras — Boa Vista — Cachoeiras deMacacu/RJ. portador da Carteira de Identidade nº 020162537-3 (Detran—RJ) e CPF nº 107.965.517-40doravante denominado CONTRATADO. e de outro Sr. MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO, brasileiro, casado,vereador. residente e domiciliado na Rua Senador AIfredo Neves, nº 167 — Parque Santa Luiza — Cachoeiras deMacacu RJ ,_ CEP 28680-000, portador do CPF nº 072.428507—54 doravante denominado( 'ONTRATANTE. celebram entre si o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSªih“M l INEÍRADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, sem vínculo empregatício,çonlhrme as seguintes clausulas:

Cláusula l — O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços, pelo CONTRATADO de divulgaçãode atividade parlamentar.

:. 'ãstisula ll — O CONTRATADO aceita desde já, expressamente, a condição de prestar os serviços, tarefas ouatividades voltadas ao objeto deste contrato.

L'iàusula lll — O presente contrato terá vigência pelo período de 12 de Outubro de 2019 à 31 de Dezembro deJU! 9, podendo ser prorrogado caso as duas partes estejam de acordo.
Panigmfo 1“ — O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, sem justiãcativa ouax iso prévio.
Parágrafo 2º — A rescisão do contrato não produzirá nenhum vínculo trabalhista ou indenização.

L láLiSíliLl IV O CONTRATADO obriga—se a prestar os serviços respeitando os bons modos, costumes, ética,ar:-ris sociais e legais, sem denegrir ou comprometer de qualquer modo o nome ou imagem do( ( )N'S'RATANTE, sob pena das consequências legais respectivas.

("!:íusula V — Pela prestação dos serviços ora ajustados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor“ R$ 2.000.651“ (Dois Mil Reais), por mês, conforme RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), descontando osmsk» «reinfonne detcmiina a legislação vigente.
.raí'o Único »— Na eventualidade de ocorrer a rescisão antecipada do contrato, os dias trabalhados serão'os proporcionalmente.

. por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para que
- .. “Jem em só efeito, o que; fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 12 de outubro de 2019.

- 0 ZS _. ªº”
CARLOS HENRI E ASILVA JUNIOR : —

__ . ªº
Contratado '

%

MÁRCIOÉRIBERO '

ante '

:? «:'rammnms;

”40“va ——«— -————— íªm-MW
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ANEXO 05

DIVERSOS



Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Estado do Rio de Janeiro «,.—_. _,vvff—fz "

4

Ao Exmo. Senhor Célio de CarvalhoMaciel, ' if "iªmºs. '

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu. Í ,í : , É _;4 ,

19 de DEZEMBRO de 2019.
RELATÓRIO

Venho através deste apresentar a planilha de gastos da Verba Indenizatória referente ao
periodo de 12 de NOVEMBRO de 2019 até 12 de DEZEMBRO de 2019.

ªs
&

COMBUSTÍVEL — POSTO BR

» J'

Comercial Mônica Ltda
. Período: 12/11/2019até 12/12/2019 R$ 1.003,26
MATERIAL GRÁFICO - JORNAL ESTADO no Riº — Editora Igor
Ltda.l

: Edições 748/74QÍ750/751 de NOVEMBRO 2019 R$ 2.000,00
TELEFONE CELULAR

? OPERADORA cLARO
;— VENCIMENTO 05/12/2019 R$ 64,99
; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
: Carlos Henrique da Silva Junior (autônomo)
Prestação de serviços de divulgação de atividade

I parlamentar
Valor mensal

R$ 2.000,00

Todas as despesas estão com seus comprovantes de pagamento, sendo que
a paga em cheque possui a cópia do extrato bancário com o devido saque pelo
fornecedor. 0 valor ultrapassado não uªte ela Câmara de Vereadores.

MÁRCIO |LVA RIBEIRO
Vereador — Líder do PDT

.GabineteldoVereador Márcio da Silva Ribeiro.Tel.: 021- 2649 - 2050
Líder do PDT



Pré—visualização de impressão
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MARCIO DA SILVARIBHRD
072 428.507—54

Extratoconta corrente / Lançamentos mmm», view.: ask“?

diª lançamentos valor(R$)

was; W &
Aviso!

Os saldoº» acima são baseadosnas informações disponíveis até esse instantee poderãoser alteradosa qualquermomemoem funçãode novos lançamentos,
-C onsulte a última versão dasCondições Gerasda sua Conta universal Itaú e dos Serviços no shewww.itau.cum.br/<ontacovrentelconveniencia. -

-ConfovmeResolução 4192/13 do CMN/BACEN, as operaçõesde crédito podem ser transferidasparaoutra instituição Financeira po! meio daPenalidade.Para maiores informações,
consulte: www,:(auxombr no menu' Serviços > Portabilidade de crédito

»" mom «fu «sz» [Junin lan-uam» [um as dxu. 24 mm por dia ou pmuwe sua wand; Rrxl'
») d: vou!: de prmnculu. mm.-ue ; (Ju—nim" (WN)579 eo!) em dimums. das ºu as um D
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