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Exceienlissimo Senhor Presidente,
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Venha a presença de Vossa Excelencla. encamlnhav Baianoeie de
Prestaçãº da Contas rafefame a Ven—.a Indenizatória dispºnibilizada ao
vereador.

segue em anexo as respeciivos comprºvantes de
pagamentos e demais documentos uenlnenws de acºrdo com o prevlsio na
Resoluçlo nª 22 de 25 de Junho de 2019.
ommssim.

Cena do elendlmunlu do urssante, que ora na luz nausssévlo, devº
meuã protestos de elevada mee a dmlnls consideração.
Atenciosamente,
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qualquer outra modalidade

que

possibilite a sua aquisição:
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- as despesas relaUvas à

divulgação de aih/Idades

&

ações da mandala

panamemar e à promoção de eventos rolaram-se às eçàes parlamentares
não «»an gastos que
Ineremgi ao mandam deste(s) “num(a)

:

camulerizem campanha ou propaganda eleitoral:
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squlsoçao de mem-naus
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mamºna

da servlços foram realizadas de

mmo Bom as regras dlspusus na Resolução nº 22. de 25 de Junho no 2019:
não lorem location bens Imóveis. móveis e nqulpamanws num adquiridos
bens ou mlrslados servicos dei
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a) mnlugn ou

mmpanhelmúa) deste(s) vareadona) ou de pirenle

congangulnso ou num até o terceiro grau: ou
b) de empresa em que

este(s) versadorh) ou pessoa prevlna na alínea "a"

deste “em seis saem-proprietário, controlado: ou diretor.
os serviços foram mesma:: e os bens foram recsbldos. Gªlauda os
preços de acordo com os praticados no mercado:
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Eu, JUSCELINO RODRIGUES BARCELOS,
Luiz

Siqueira, nº 333

Cachoeiras de Macacu
TODOS
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à Rua

João

C/Ol - São Francisco de Assis -
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CEP

28.680-00, DECLARO PARA

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 à RFB -

Receita Federal (Vlde anexo) e previsto no artigo Bº, 539 da
Resolução nº 22 desta Casa Legislativa.
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