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GABINETE DO EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Cachoaíras de Macacu. 17 de SETEMBRO de 2020.

Assunto: Solicitação (faz)

Excsienh'ssimo Senhor Preuldanle.

Venha a presença de Vossa Exwlàncla, encerrunhar Bnlanoele es
Preslaçáo de Contas referente a Verbs Indenizalóna disponibllizsda ao
vereador.

ºutrossim, segue em anexo os reepeetrvas cumpravanlas de

pagamentos e demais documenlus perttrrerrtes de acºrdo com o previsto na
Resobuçàu nª22 da 25 de Junho de 2019.

Cena do atendimento do presente. que ora Su faz necessàrlo, eleva

meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Amndosemanle.

EDNALDO
ZEREIRA

DE SOUZA
Veludo!“
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BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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PROCESSO WMM!) DAVA DO RECEBIMENTO 11/03/1010

VEREADOR EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA
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DECLARAÇÃO
oasg m21

Eu, EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA, residente à Rua ATªtônio

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 nº 31, bem como realizada nos moldes da

resposta à solução da ”Consulta nº 295 - Cosit" feita à RFB -

Receita Federal (Vide anexo) e previsto no artigo Bº, ã39 da

Resolução nº 22 desta Casa Legislativa.

Cachoeiras de Macacu,l de AGMFO de 1020.Á—EDlVALDO PEREIRA DE SOUZA

Vereador - FEN
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Recerta Federal º“
.25

Coordenação-Geralde Tributação

Solnciu de Cam-mu n“ zus- Com _“—DIÍI Núcoumbmdcmlâ mam—EW % âmu- (

Proulsn .

Interm-dn
CNPJ/CPF

Assumo: onmmconsAc
mmo de bens màvzxs. Cumpmwçân de meiu Impossibilidade de
cmiasãu de uma flscnl

um de menus pelas pgisoas jurídicas, quªndo Llambngnllas nu
lulas de :: n de "um fiscal ou documento equivalente. em

mm da uiumumnzuçiu pum impressão p:]n Argiu cumpclzmc, um ser
cºmprovado com documentos de índlscmlvel idoneidade e conteúdo
esclarecedor das opalçõex n que se rerum. unix cºmo recibos, Iivms de
registros, contratºs ele, desd: que 3 h:: nan imponha mmm especualv

Dlspnxllivnx Lex-Il: Lei n“ 8.346. de lª)“. rm |".

Relatório
A lulnessndl um epígrafe. exercendo o que prevê a Lei "º 9.430, de 27 de

dczcmhm d,.- I996. an, 45, e atendendo & 1":than Normaliva RFB nº 1,396. de m de
selcmhm dc zon. mm allernçãei. um. 2" e 3". aflnna que lem como auvxdndc & locação de
bens moveu : que. no municipio que n jurisdiciona. m: Icglslnçãn proibindo .. emxssão «: uma
fiscal de serviço no auferimantoduquela reagiu, por não se num de pmsmçãn de serviw.

2. Cama e contribuinte de lrlbulos F::lcrnis, qutslionu se. em vez de nulas nm.»-
pork ummr um; ou recibos, & qual :labnmu um mud=lo. comendo os valores a»; cpm“,— &

quc rollin-

Fundnmnnlus
3 () Prender“: un chllhhcu vetou .. im“ sm da hsm Ll;- serviços da Le)

Complemcum " um. de 31 de Julho a: znnz cancel-mmm & locação de bm móveis sob »

Justin uva de quª u SuprcmuTribunal Federal julgar. incunuluucmnal z cobrança da Imposln
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Weªrs-nªm? É]?

cºmmo; m. desde qm: :. lei nin imponhl forma especial, .: uma vez que ldenul'lquem
perfeuamemg n npcrlçin .1 que se reflrum.

saum 1.Call-uh. .. -m

&. Pur nm, & impznosn mmm qu: ls pessoas jurídicas devem mnnlcr
enfim!-çâo rem rm confºrmidade com u leis fumus : comerciais : qu: não campal: &

Receita Federal leguln! . :missiu de num Rwuis. ou ».... Aispmsu. nu cªso em cxume. um as
dunas da legislação do ISS.

Conclusin

9. o “ferimento de receilu pela: |):st Jurídicas. qulndo desobrigadas ou
immsibiliudu de missão de num fiscal ou ducumnnm cqmvalenle. em mm a. não-
aulurlzaçãnpum impwssin pelo órgão culupclcnlc.um ser wmpruvudu cum ducnmenlus de
indusuutlvel idunúdnda : conteúdo :selamudnr das apurações .. que se refunm. um coulu
recibos, livros de registros. conmmsele, desde que a lei nin imponha «'um especial.

10, A colxsidurnçiu supere.»

Aninuda digimlmeux:
CARLOS FREDERICOANTUNES NUNES

Auditor-Fiscªl dª RFB

II De mordo. Encaminhe-u i Coordcnndum du Couldennçãº de Trihuws Sobre 1!

“aula. Pulrimônm :: Operações Financeiras (Cullr).

Awnudu mmm-m
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA GONZAGA

Audílnm-Fixcllda RFB - Chefe dl Dixilºó

|Z DeMomo. Ao Cºordenador-Gem da Cosil vam aprovação.

Amu-dnalgun-nem:
CLÁUDIA LUCM PIMENTELMARTINS DA SILVA

Audimm—Fiscul da RFB-Coordenadorada Colir

Ordem de lndmncio
ls. Aprova a Solução de Comuna. Publiqu : e divulga»: nos mas da um 27
da Inslmção Nomuliva RFB nº l.396. de 2013. um ênci: au inkressudn.

A,».mmdu mgiuinmu:
FERNANDO MOMEELLI

Auditor—Fiscal da RFB - Coordenador-Geru] dn Cosil
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