
. ESTADODO RIO DE JANEIRO
Cimln Munlclp-I de Clchoelm de Macacu
Gabinete dos Vereadores

GABINETE DO EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Cachoeiras deMacacu. 06 de JULHO de 2020.

Assumo: Solicitação (Vaz)

Excelentíssimo Senhor Presidente.
[ wenn 00 numª

Venho à presença de Vossa Excelência. enmminhar Balancete da
Prestªção de Contas referente à Verba Indenizatória disponibillzada ao
vereador.

oulrusslm, segue em anexo os respectivos omnprountes de

pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na
Resolução n' 22 do 25 de Junho de 2019.

Cena do a'endlmenlu do presume. que ora se Iaz necessário. eleve
meus pmteslos de elevada eslima : distinta consideração.

Atenciosamenle.

EDIVALDOÉ DE SOUZA
Vereador— PEN



ESTADODO RIO DEJANBIRO, .4
Cimlr- Municip-I do CnchoeIr-l deMuseu
Gabinete das Vereadores

PRESYAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZAO DA

A'HVIDADE INERENTE AO MANDATOPARLAMENTAR

Ao Presidente da Cámara Munlcipal de Cachoeiras de Macacu:

Nos termos da Resolução nº 22. de 25 de Junho de 2019. apresenta a V.Sa., ::
prestação de camas reIaIiVa às despesas realizadas em razão de atividade

inerenle ao mandato panamenmr. especmcadas no Quadro Demonstraúvo do

mês em referência. anexo e parte integrante deste requerimenlu. Para vamo.

assumo inteira responsabllidade pela veraddaúe das informações prestadas,
pela autenticidade e pela legitimidade da documentação apresentada e
ATESTO que:

1 - nãº foi adquiddo material permanente, assim considerado o de vida útil

superior e dois anos:

2 — nãu foi contratado serviço de consultoria. assessoria. pesquisa ou lmbalho
técnico com servidor ou empregado da administração pública da Cªmara
Municipal de Cachoeiras de Macacu;

3 _ as despesas de condomínio. IPTU. àgua, ensfgia elétrica. limpeza.

conservação, higienização, slstema de segurança e telefonias «xa e móvel são
relativas e escritório de representação polítinopariamentar menúdo poresMa)
vereaeme);

4 - as despesas com combustíveis e lubrificantes são relalivas a veículos de
minha propriedade ou utilizados no exercício das atividades inerentes ao
mandato parlamentar deste(s) vereadora);

5 - as despesas com locação de bens móveis furam realizadas mediante

wnualn «made sem pessºa jurídica cuja atividade económica é compativel

com (: Obie“: da Iomção e sem cláusulas que sunngurem leasing. locação

KK.



ESTADODO RIO DE JANEIRO "
Glyn-rlMqupr-I de cuchmlm de Mic-cn
Gablnelu dos Vereadores

nnanoeira. arrendamento mmnul ou qualquer oulra modalidade que
possibilite a sua aquisição;

s _ as despesas reianivaé à divulgação de atividades e ações do mandato
parlamentar e à promoção de eventos referem-se às ações panamemares
inerentes ao mandato deste(s) Vereauona) e não cºntém gastos que
cavadorlzem campanha ou propaganda deitoral:
7 - a aquisição de materiais e a contratação de serviços leiam realizadas de
acordo com as regras dispostas na Resolução nª 21 de 25 de Junho de zme;
9 — não foram loca-das bens Imóveis. móveis e equipamentos nem adquiridas
bens ou contatados serviços ue:

a) conjuga ou oomponheíma) deste(s) veraoucna) ou de parente
consangulneoou anm até o terceiro grau; ou

o) de empresa em que este(s) vereadma)ou pssoa prevista na alínea 'a'
deste um saia sénicbpmprietário. conimladur ou diretºr:
1D - os serviços foram mesh-ins e os bens foram recebidos, estando os
preços de acordo com os praticados no marado:

Civ.-hook“dl "um. ºl dl Julhº dl 2020.ÁENVÃLDD PEREIRADE SONIA

W'IÍM-FEN



. ' mADODORIODEJANEIRQ, '

eim-rlMunldpll da Cachoilrll“ Mic-CII
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BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(REsnLuçAo N' :: na 15 na Juuuo ns um

amasso mmm moonscemusm mmm
VEREADOR EDIVALDOPEREIRADE SOUZA

PERIºBº D. woe/mn :mmm

RELATÓRIO superam as nespssns
í-MTMW MMN,M(duwnilnlh!

l-hmmlmmlmmm MMM"Munn..umªno.
S-VWMIIWded—ul ”mumu-» Wind!)

I-Slldollulnllludo BD,!!!)

RELATÓRIO ANALÍTICD

TIO MDMALN' (“Diªl WA MEMAIA WJ IWF VMDK

". mu mm "Wªªwªªmm amami-11 W
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ANEXO 01



úmnuncmum
“me“! 36 [zela

chnoxA: DMX (”MÉRCIO z smvxoos DEacham LTDA,mprau devidnmzntz ima-iu m CNPJ lub
nº xa.383.683/0001—67,mmsede a Rui BetimMui: em 553 - Parque Santa Luim — CachoeinldzMIucu—RJ,
nonwdeFaanAvmeClm. nmzmuudnmpwumpdomsocbcmosr.mmsuomuamnz MOURA. hnrnzím, and», emm. pomdnr da Caran de ldanúdzde nº 1343012354; (IFP-
ru) : cm: nª 1115993799.
lmTÁIlO: EDNALDO mmmum pam-ard-Gandu de Idenlírhd: nº 105521843 (IFP-m,CPF nª
5684743744 : CNH nª 0412554605,dnmicmadn na Av.miria, l/nª « Bol Vm: - (Lidmeinl de Mam-u — RJ,
Tel (2097549660

A:um admMandi-:d" tem em&.ij : laudo «me 09an de locução de [mmm queempeb! dáumlnlenimexepdu condições duuimnc prum“.

|.mvmmrummA-moum,mnm
1... A LOCADORAdann sera hdd-nu po.-dann e/ml progrma: da ValadoImam HILUX com SKMud,
mo zona/mu, narPun. plan unam.mmm 0055973588) ChuliMussum, em perfeimundo :
qn: mumu dl-lu locado luwcATÁRIo.pela pum de ex de.!le de xoxoà :: de bambu»demao.
1.1.1. Hndn prum acimª mill-do. o mu não poderá nu mundu lhvél de ªditivo ou num: intrumento
conmnulovâniaMmdenalocmkAmnl—mumndiçõuemwuuuqmdoaw.ou
nu, em pen-mmmala-de m.:eqmdendo pela: dmc. Duplq'ulml mundo:.
1.1.3. Caso omurmurou!»mxituh- :) lummóvelm dmmim-d:.amd pixar. alquimiadeliver em seu poda,
o uma d: logm qu: :) munck-Mm, : mandem pelo dum que u automóvel venha : winx mesmº :plvveninnmde um fumam,

1.1.3.0 bem budammmneri durandolm aduzivudo ux'ATÁRlO.

144.0 bem lauda apum podzú .a— ªliªdo pelo IOCATÁRIO.

:.mmm“Gumm— noVAIO!

“. o yum-Ano pmi-à aomoon título enough ovulor maul! deum (dum mil mais)!)ºr
mu. com valdmenmaté a última diz (na demd]mb, umvéldz mnxfnenciz bundrizjunm zomm duma] s/A.
Aga-zi. mamou: amam.
m.;.ommmmmmdnmmdxmmn.dm.um):mluusmdmpuxmmnmdummw
minhodia.

a. CLAÚsUumcEIIA — DASonumcou
3—1. a mumu «nas mim' |) vefmln em mim nao demmao, de mim msnim, ummnha-ia 9 pm.. dem-au animar, com o Iérminn dn mumia, n veízuh : nu chamando .mmmm
mesma: mndloõa em que MEM!!-

3.2. E de intuir: mm:-bilidade do mem-Amo o. déhimx de qullquu mmm. com da a. mim..-. do

pmi: mumu ! ne : das da Wu. agi-m da mim de mui». qual-qm: damn mamizin em.masmundu pelomumuw lan punçãº—. nao eu amidoximilwuplatinª].



4. CLÁUSULAqumA- IIAAmma
“. () mCATAmo. Mih mhvn'n .mm“.mulur jumn ao DURAN—lu : nin-naodºMulh: leiam de
mim em

5. CLÁUSULAQUINTA — DA [memo
51.Amd£n,anmdnmdmmmwmnnl.wrhhizdva dequllqwdalplnudzveámplecdmixk
nuniuçlo expluu mm.umum dª aum-inn; dia“ rum-n pane.

5.2. o dawmprimenm de qualquer da chumba wrpanedaminh-uumjm . radiomaum-mw e o
devido plgimmm demult, pah pm: hdimplmm "lºrde3% (REpor uma) deVilar centram!!-

6.91ÁWASBX'I'A—msDungeºnsum
6.1.Ammm :mumunaum que o veiu-hem ladoenm: gm parammudieõu de “50.11: dai: a.
assinam dn puser-Ix inxmlmmm, mediu-lt:má..
a:. A: pummnhhnu guem o hm de Molin-u d: Mwm-m. pan dirimir qualquer na» afim. dum
mmm.

|;Nmap-m=mmm-u.uhumapmmmmummemnumyviaxdeigmme
fom,um=waeaz(dnu)munmmimmimdu.

Cimueimdelhum-IU,_de am&;

ªm)/«Mía»' nmmsmas RODRIGUES DE MOURA___LLOCATÁIIO
EDIVALDOmmDE sem



. REPÚBIJCA FEDERATIVA Do BWL
CADASTRONACIONAL DA PESSOA JURÍDDA

mxm mm.—m,mn cwmnemosnemm ,,.—mu W”emmmzmumlm“Insomniac!“ Mr:mmm us

Mimmmmmuiiúa-w-whmú-mu—n
mmm—”mmm"“.“-NCL-w-“h———-—_0Mmmun..um—Miauu.“—“TN-chh—l—hm—“muva-m-wll—u—M—n—m—mmITM-Wm—I—Mllw—IMIAM-wn.!vu-l—ol-n-mmm

WEWNMWnu...-...m“
lollumw num mnao—Mutuca" & ““'“
.» - |W ...-u »-zunu mmm cun—unem lu

mam mBI)-“WMM
Dªmm—Dunham

WW mmm-(Jaw“WA “_
mal“-“dam

mm



Cnnsuh- anndre de Sócios eMmlumdom41%

UN: mmm/mmaum mxmEmummMAI.mm assumªm (un.—uniu.)

emmhm:mmmw)mdnmadminmmWuhwmnmmumm:
la.-nu— “umam AWM
num—m mmmmm
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Lª7»ªxéj6 mmm xmíâ'âmx'ãi'í'líufãí'âm'ºl l - : Ill-lt. bm Dum Bum: (DDC : TED)
Dauz 10/06/2020
Banco: 137 Agência de Débito: ozu'su _

Cliente: EDNALDOnum DE souu
Bum Datilmárin: 00! Nome do Baum: BANCO DO BRASIL S.A,
Agêncil;mm Nome 4. Agêucu: CACHOEIRAS DE MACACU RJ

Cum : mmo:mmm
Tipo dl Conn:CONTA—CºmINDIVIDUAL
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Tipo demama.: TED
Fuvomidns: Hotel vamu CPF/CNP]: 10.3S3.6E/0001-67
Vllor da'l'nmferênc 5.000,00 Vilar dl Tlrifl: [0,45
Vilar Tml: 5.0l0,45 N' d: Tmufaéncia luizrbmcáril: 8627557



REC/80 "”Jª— v...,m.:num-msn. bnlnL RE/RR sou

Ahmª- ULo MIL REM filª,—*
mm o. v L Vsl'cuL

mmmuunmopmum,
L MACAU] ª“ “Wo uma»

Aum-n (ºw
[W MEL meu cpf/.; 40353 693000 46]:



DECLARAÇÃO l; .
A“ :,

Eu, EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA, residente à Rua Antônio

Valadares, nº 76, Fundos, Várzea, Bairro Boa Vista, Cachoeiras

de Macacu — RJ, CEP 28.680—00, 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 nª 31, bem como realizada nos moldes da

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

Receita Federal (Vide anexo).

Cachoeiras de Macacu, il de Luma de 2020.

%
EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Vereador - PEN



C. .C ,

05ij lgg
. * rk: :Receita Federal ,

Solução de Comum n' 295 - Com
um |4 de ouiubrude um
Proculo
lumeuldo
CNPJ/CPF

Assumo:OBRIGAÇMLSAcEssÓluAs

mmao de bens móvms. Cumpmvmu de meiu, Impossibilidade de
emissão de um Exu!
o aufclimenm de receitas pells pessoas jurídica, quªndo nesobrigms uu
impossibilimhs dc emissão de uma Esca-l nu dacumenm nqiúvalmlc, cm
luzia da uão-wmrização pan impressão pela órgãn cumpelaue. deve ser
:omplvvldn com documentºs de indiscutível idoneidzde = conuúdo

“uma: dªs uma“ n que sc reúnam, mis como recibos, livms de
rcglsuos.mmm em. um: que : lei nãº impnnhu num espacihl.

Dispwum ngm; bei n“ 8.846_d91994_an x=.

Relltãrío
A interessada em eplgmfe» exercendo o que prevê : Lei nª 9.430, a: 27 de

dczzmbro de 1996. m. 43, (: atendmdu ã Instrução ermalíva RFB nº l.396. de m de

mmm de mu, com durações. ans, z" e 31 .um" que um como Mividzd: . locuçãº de
bens móveis : quz, na municípin que a juriirilciunn,m legillução pmlbmdn : emissin « nou
Esca] de «Nice no mferimenlo dlqueln rzceiln, por não se nula! de prestaçãode serviço,

2. Como e cmmbumle de tributos fednais, quesum se. em vez de notas fiscais,
pod:muir fumus ou turbos, : q...: elªborºu um mudelo, comendo os vaum du npcriçães
que realiu

Fund-memos
3 o Presidente d. República veluu 0 item 3.01 a. hsm de servicus da Lei
Cumplen-enm nª 116, de JI de ,uma a: zoos, conveniente (a locação a; bm "mªs, sub ª
jusúãciúvn de que :) SuprcmoTribunal Federal Julgm íucmuúlucimul x com-ca do Impalª



|Fh.3

='—
(cf. mixagem nª

' “ :c. .c

WW,. ,( ,. rªsgªm
Sohn Serviços de Quique! Neme (155) relalívameul: Aquela
as:. de 2003. que Icompnlllu (:mm leg]! vendo).

4, num disso, vim» municípios impediam : anislin de um fiscais nl:
serviçosaquela; «menções, puis ninum. sua presuçio na lnuçin de cais-s.

s. Clame—se que 0 (am de . cºnsider": não ser ob'rignh ou mesmo est.-r
impossibilium de :missin de nou um: nn Imçio de bens móvm, de forma uma .
damn-ig: de Expedir doa-mumia Esca] pm Em de mbsídio & n-ibuuçâodo lmposm Sobre a
Remi. : vamlos de QualquerNuma, de compnêncin da um», e das num m'luuus
Ideais. A esse mpcilo, lssim dispõe a Lei n' 8.846, de 21 dejaneimd: 1994 (yifou—sc):

lm. 1' A emisslu de um: fim!, realm oumm equiv.|eme,ee1mu i und: a:
":::|“de pmudn de miva: uu upar-ções de [lim-dn de bens móveis. deverà
scr creme.-. pm afeito a: lºgiª-ciº do impomm | fund: emovam de qulquzr
“uma, na "mm dnafenvwio a. ºpençio.
ãl'Odhponn uzmulignumbémllclnçzz
.) : locado de bm: moveise imóveis:

b) qluixquer min-ns munições rnllndumm bens : ::rviços, |;an por pensou
mim uujurídicn.

gr 0 Mm» G: Em. unha-em, [Inn em:.- a. legau“ dn humm
mim : rmll :mm de q'nlqucr ulllrtu, .: dmmelnn quim-mu A

um. lha! lu redho pulam:Wu qundº oxmudem «amamos.
ML 1' Chuunin omissia de receia ºu de mdimenwa. inclusive ªmbos de agiu]
pmeráwdoimwmnmm:pmvenwsdcqulqwmmmem
cºntribuições sociªs. incida!“ sºbre o him : o “humano, ª fill) d:: múuin da
um.- isul, recibo ou naum-zmequivuenu, nn mmzmn a. efeeiveein au npzriçõa
. qu: se «fzr: :: ndgu "uniu. bem com . mz :missin mm Vllur inferinr en .|-
mmao.
[.,.1

An. &' Vn'iãcnªla por imílcinn .mm demeiu, . emma-Ae nrílmúril podmi, pm
cfeim de mmm“ d: bue die-uu sujeiu i incldãmª dns impomc fedulix u
conuibuiçªls sockis, «bim . meiu do cmh'iwiule, muuudn pm bm .; eeeeius,
upar-ch: em pweednmenwSial-L correspondam ao mvimuno dúzia au vmdu, d.
mkwviwiedzquúmunoumowwões,
[..].

6. Sllienm: que. me :: mmm :: Minimo da Fama. não edum- qullqucr um
que aubcleçl os documentºs equmlemee 5 uma «se.: ou recibu. como reclama a
suprah'amrim & Z'dvan. lºdnLeimam,“ 1994.

7. Apesar disso, em Coordmxçiwml de Tributaçãº (cm;) examen, por
mcio du Pm Coen/Dim nª 351, de 12 d: mnço de 1993“ que, no casº de djspmu de
emissão da um. fiscal de yasmin de smiçns, . gema jurídicl deverá cnmprwar o
lufmmcnw de receitas com donunmms de puxe, ui: cnmn rccíhns, um da registrºs,

2



Wamubn'm

mmm :|:, em: que a lei não imponha form! cspccill. : um. vzz qu: identifiquem
perfáumenl: n Upcnçin 1 ml: umãnm.

x, Por nm. e impedem demon que as pm jurídicas dm... manner
scrimnçin (em na conformidade com .; leis Emis e comzrcíais : que nin camp": ;
Receita Federll "gun : emiuiu de num Esc-il, m: su. dispensa, nu um em exu-nc, para os
efelms da legiilaçiodo Iss.

Conclusão

9. o “ferimento de mccilxs pzlu pulou jurídicas, qundo desºbriga-iu uu
impossi num dg uníssin de um: uma ou dna-memo equivaIa-u. zm razão da não-
mmriuçin pm impressão pelo digita compelmle, um ser comprovado num ducumeums da
iudíwudvel idnnzidlde e cºnteúdo mmm“ das mªções . que se refiram, mis cmuo
mim Iivms a:ngm;mtf-ms em, desde que a lei nin impunha form.mm,
Io. Amunidznçin xupzrior,

Aah-do dip'ulmmu
CARLOSFREDERICOANTUNES NUNES

Audimr—Filul dl RFB

I |, De mordo, Encuminhc-se& Cooldenadnn da Coordenação de Tributos Sobre .
Rmda, Pmmõuio c owna" Fmanocirls (Culir).

Amin-dn digiuIm-e
ISABELCRISTINADE OLIVEIRAGONZAGA

Auditºra-Fiscal daRFB - Chefc da Dimm

Iz. De lwrdo. An Cumdznldm-Geml da Cosilpm lpmvlçin.

Auimdn agiam»:
CLÁUDIA LUCIA PIMENTELMARTINSDA SILVA
mam—Fima. RFB Cuordeludur: a. Coli!

Ordem de Intimçiu
IJ. Aprovo . Snluçín de Cnmulu. Publique-se : divulgue—s: nos mm dom. 17
da lnsrruçioNommiv- RFB n" 1.196. demu, DH: ciêncíl ao inmesudu,

Ammdu dínhlmmlc
FERNANDOMOMBELLI

Audilur—Fiscul daki-"B - Coordznlan-Gcml d: Cosil


