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GABINETEDO JUSCELINO RODRIGUES DE BARCELOS

Ceohnelras de Macacu. 25 de MAIO de 2020.
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Assumo: Solicitação (vaz)

Excelenmslmo Senhor Preãldsrlwq

venho A presença de Vma Exulennla, encamlnhar Balancete da

Prestaçãº de Contas referente à Vema Indenizatóna dlsponlhluzada ao
vereador.

omrossim. sague em anexo as respecuvos oomurovenles aa
paglmenms e demais donumumus pertinentes de acordo com o previsto na

Resolução n“ 22 de 25 de Junho da 2019.

Cello do atendimento do prusenle. que um se faz necessária, aiwa
meus protestos de elevada emma e alslima consldereoéo.

Atencioãamenle.

)
ueúEs DE BARCELOS

Vemador
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«namlm. arrendamento marcam" nu qualquer outra modalldade que
pusslhllile a sua aqulllçâu:

& - as despesas relaovas à divulgação da aih/Idades e ações do mandato

parlamanrar a & nromuçãa de eventos reverem-sa às ações parlamentares
lnereuloa ao mandam dente(s) mudam) e não comem gªstos que

caractmzam campanha ou propaganda eleitºral;

7 - a aqulalçào de materials e a convenção de sarvlças veram reallzadas da

awmo com as regras dlapomaa na Resoluçao n' 22, da 25 de Junho de 2019;

s - nao foram locados bens Imúvels. rna/vala e equipamentos nem adquiridos

hans ou COMISIBGDSserviço; de:

;) oónluge ou oumpanhelmla) deste(n) valuadma) ou de pareme

conaanguíneo ou aum até o !eroolro grau; ou

b) de empresa em que asma) vareadorh) ou pessoa prevista na alínea ”a“

uma nem sela sócio-proprietário. mmmlador ou dlratnl'.

1D — os $$“!st foram prestados e º! Dan! (ºram recebldos. estando DS

preços de acordo com os praticados no mercado;

Clchoolnldl MIM", ll dl mllo dl Zºll].

JUSCHINO RODRIGUES DE BARCELOI
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VEREADOR JUSCELINO RODRIGUES DE BARCELOS
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DECLARAÇÃO ,“ímL,- , ..m—u.m,m_

Eu, JUSCELINO RODRIGUES BARCELOS, residEnte à Rua João

Luiz Siqueira, nª 333 - C/Ul - São Francisco de Assis -

Cachoeiras de Macacu - RJ, CEP 2858000, DECLARO PARA

TODOS OS FINS que a locação do automóvel encontra-se

dispensada de apresentação de Nota Fiscal de Prestação de

Serviços dado que a não incidência do ISS sobre a locação de

bens móveis decorre do veto presidencial ao subitem 3.01 da

lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, que também foi

confirmado pelo Supremo Tribunal Federal — STF através da

Súmula Vinculante nº 31, bem como realizada nos moldes da

resposta à solução da ”Consulta nª 295 - Cosit” feita à RFB -

Receita Federal (Vide anexo) e previsto no artigo 89, 539 da

Resolução nº 22 desta Casa Legislativa.

Cachoeiras de Macacu.Lªdº águiª de 2020.

JUSCELINO RODRÍGUES BARCELOS

Vereador
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