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# ETADO DO RIODE JANEIRO
Clin-rl Municip-I II. Cuchoolru dl Mluºu

“_ * Gablnete dos Vereadores

GABINETE DO JUSCELINO RODRIGUES DE BARCELOS

Cachoeiras de Macacu, DE de JULHO de 2020.

Assunto: Solicitação (luz) RECEBIDO
*

MM./MJM1Excelemlsslmn Senhor Presidente,

uma no ªªah/mv

Venha ª presença da Vossa Excelenclªv encªmlnhlr Balanuem de

Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória dlspoulbllluda aº
vereador.

Outmsstm. segue em anexo os respectlvos comprovantes de

pagamentºs e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na
Resoluçãº nº 22 de 25 de Junho de 2019,

Cello dn slandlmunln do presente, que um se vaz rtaoessa'n'u. elevu

meus protestos de slevuda elllmu e distinta cºnsideração.

Atencmszmnnte.

;/JUSCELINO RO ES DE BARCELOS
Varsador





» & FSTADO DO RIODE JANEIRO
Clmlrl Munlclpll Il. Clchollrln doMluw
Gabinete dos Vereadores

"nancelva. anendemenlo mercantil ou qualquar outra modalidade que
posslhlllle a sua aqulsiçãn;

6 — as despesas relativas à divulgação da allvldades & ações do mandato

parlamentªr e a promoçao ao evento; referem-se a; ações parlamentares
inerentes ao mandala deste(s) umidade) e não contem gastos que
caracterizam campanha ou propaganda ele!!/anil;

7 — & aquldçáo de material: a a contratação de serviçºs (oram raellzadns de
acordo com as regras dispºstas na Resºlução nº 22, de 25 de Junho de 2019;

9 - não (eram locados bens Imóvols. móveis e squlpamanms nam adquiridos

bens ou wnlraudns sen/lw: de,

&) cônjuge ou eompanhelruuv) Gumm) vereadudª) ou de parente
musangulneo ou em até a mostra grau; ou

D) da empresa um quª BSM!) verandoda) ºu pessoa prevista na alínea "a"

deste Rem sela sócio-proprietáriº. controlador ou dlvalor;

10 — os serviços mmm prestados a os bons foram recebidos, estando os

pmçus de acºrdo cam os graduado: no mercado:

Cumulus do Hua-eu, ou dljulhn du 2020.

JUSCELINO mumia; na naum;
Mw
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Clmlrl Municip.! d' Cichmlrll do MICICII

, Gabinnle da! Vamadorus

BALANCETEDE PRESTAÇÃO DE CONTAS

muuwuo n'a DEnoi Juana num)
PROCESSO onu/201042010 DATA DO RECEBIMENTO mama
VEREADOR JUSCELINO RODRIGUESDE BARCELOS

PERIDDO Dummm.mmmzo

RELATÓRIDSINTÉTICO DE DESPESAS
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ANEXO 01
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DECLARAÇÃO

Eu, JUSCELINO RODRIGUES BARCELOS, residente à Rua João
Luiz Siqueira, nº 333 » C/Ol - São Francisco de Assis -

Cachoeiras de Macacu - RJ, CEP 28.680-00, DECLARD 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 nº 295 - Cosit" feita ?; RFB -

Receita Federal (Vide anexo) e previsto no artigo Bº, 932 da

Resolução nº 22 desta Casa Legislativa.

Cachoeiras de Macacu,(£_ de [ª de 2020.

;(

JUSCELINO RODRIGUES BARCELOS

Veread or



RECIBO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO

R OÍI

Rucehv dv» Sr. JUSCELINO RODRIGU . DE BARCELOS, inscviln na (7
um n' 371 67l).577-K7 dmmrvlmrlu na Run .luãn Luiz Siqueira. nº 333 C/UI — São Francisco de As.
( ACÍIUUÍIIIQ de Mucucu RJ u impuminciu xupm d: 55 5.90 ,ºu (cmcumil “mist, [:lalivos à locação do
.um- ( HI VN'I'IN ! >6| AI ACIV. ALC/GASOL. um; Zºlª/201". cor Branca. plucu [JPS-7h”.mmm uUi174101421),('Imssí'YGGJKHZDKBIZWKJ.«femme no mês «le Abn] de 24720.

m.;.“ ' — ,de 2020

62 - Pq !“ Luau
Cachoeira: daMacacu-RJ
emu.- 21.962.949/0001-3n '

&



mwjdwmanmmwgmwm
rw-mulà/ ns “ªª— Pgl/l

Elliºn mui - Comum-und' TED ::
mor-Maas no uxlllln IN r TED 52303 |

nada A. com. aun-u.:
Num. JUSCEUNORoumuss BARCELOS

Mluuh Au: com- cºmum msma. !

mm 4- eonu mmm
Num. oumonaco Mwumm camino") ns vacums

CPF/CNPJ zw zemmmíw
mv - BANCOBRADESCO“ -
5,0746945

mn - CACHOEIRASDE
MACACU
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