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RECEBIDOESTADODO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipalde Cachoeiras de Macabu“ªlª.—IM.Gabinete dos Vereadores ! __.í RUBRICA DO crow/w"

GABINETE DO DEMILSON ANTÓNIO RIBEIRO MONTEIRO

Cachoeiras de Macacu, 11 de dezembro de 2019.

Assunto: Solicitação (faz)

Excelentíssimo 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,

!: XO %—
DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO

Vereador— DEM



ESTADODO RIO DE JANEIRO
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Gabinete dos Vereadores

PRESTAÇÃODE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA
ATIVIDADEINERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR

Ao Presidente da CâmaraMunicipal de CacnoeirasdeMacacu:

Nos termos da Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019, apresento a V.Sa., a
prestação de contas relativa 'àS despesas reatizadas em razão de atividade
inerente ao mandato parlamentar, especificadas no Quadro Demonstrativo do
mês Setembro / 2019, anexo e parte integrante deste requerimento. Para tanto,
assumo inteira responsabilidade pela veracidade das infomações prestadas,
pela autenticidade e pela legitimidade da 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 condominio, IPTU, água, energia elétrica, limpeza,
conservação, higienização, sistema de segurança e telefonias Gxa e móvel são
relativas a escritório de representação politico-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 conngurem leasing, locação
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linanceira, arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade que

possibilite a sua aquisição;

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(s) vereador(a) ou de parente

consanguíneoou afim até o terceiro grau; ou

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

deste item seia 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, 11 de dezembro de 2019.

bbs—SEX
DENILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO

Vereador- DE"

l'
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BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(RESOLUÇÃO N' 22 DE 25 DE JUNHO DE 2019)

PROCESSO 0040/2019 DATADO RECEBIMENTO 13I11I2019

VEREADOR DENILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO

PERIODO De 14/11/2019à 13/12l2019

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS

1 -Valor Total Recebido. R$ 5.000,00 (cInco mII real:)

2 - Despesas realizadas conforme comprovantes anexos, ,0151302
rubricados e numerados.

3—Va|or IotaI gasto de despesas R$ 5.000,00 (cincomilmls)

4 - Saldo não utilizado R$ 0,00

RELATÓRIO ANALITICO

TPD RAZAOsocw.
N' (Indio)

DATA NOME FANTASIA
CNPJ ! CPF VALOR

" MA', V 14l10l201! FABIOLUCIANO AMARAL PEREIRA 0050093173! 3.500,00

02 W.V 17I10I2010 GILMAR PEREIRA 734301737“ 1.500,00

TOTAL 5.000,00

Cachoeirade "meu, 11 do umbro de 1019.MWWWme umano
Vemdor - DEM
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ANEXO 01
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ANEXO 02
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