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GABINETE DO JUSCELINO RODRIGUES DE BARCELOS
Cachoeiras de Macacu. 17 de SETEMBRO de 2020.
Assume: Sallcllnçãu (Iaz)

RECEBIDO

Excelentíssimo Senhor Presldamª.

Vauhn à presença de Vossa Excelencln, encaminhar Balancete de
Fresh-mão Ge Conus reIemnle & Verba IndenllªIÓrIa dlspnnlblllzada ao
vereador.

segue em anexo as respectivas comprovantes de
pagamentºs e demais documentºs panInanIes de acºrdo com (: orevism nª
Resolução n' 22 da 25 de Junho de 2019.
Outrossim,

Cena do atendimentº do

msm.

que ora se Iaz necessária. eleva

meus protesto! na alnveda asma o cisma consideração.
Akenciusamanla.
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unenoeue. errendamenlo marcam" ou qualquer outra mºdalidade que
pusslnune a lua aqulslola:
S

—

ªs despesas

relallvas à divulgação de allvldadas e ªções do mandato

parlamentar e à promoção de eventos «elevam-se às ações parlamentares
lneremas ao mandªto duma) vmadndu) e não contêm gasws que
caracterizam campanha ou propaganda eleltoral:

- a anuleiçán

conlmlaçlu de serviços foram manada de
acordo com as mºras dlspomns na Resoluçãº nº 22. de 25 da Junho de 2019;
'r

da malavials e

&

nan hmm lanzados hans Imóvevs. múvele e equipamentos nem adqulrldos
bens ou cºntrºlados serviços de:

9

—

&)

conjuga

ou

companhelmln)

deste(s) vemaama) ou de parente

consingulneo ou afim me o terceiro grau: ou
D)

de empresa em que

OSIBG)

Vamadoda) ou passou prevista na alínea "a"

deals liam se]. sóclmpmpvietàrlo, comlador ou dlrelon
os urvlço: leram presmdoi e os bens '(:er (Boebldos. estando os
preços de acordo com os praticados no mercado:

1D

—
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ANEXO 01
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DAM 10,33

led :: - transf, outros
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JUSCELINO RODRIGUES BARCELOS
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MIMINGO COMERCIO DE VEICULOS
m

m,“

21 ,262 949/0001—30
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BANCO BRADESCO S.A
«

2050 CACHOBRAS DE MACACU
")Hluuwl 'va
00000030285—6

R$ 5.000,00
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,
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«mm,
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nb nº sn;-1051747. Mali-do .. hn m.) luiz Enc—ir: nª 33: cm - Slo Funcim «: Anil »
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DECLARAÇÃO

Eu, JUSCELINO RODRIGUES BARCELOS,

residente à Rua João
de Assis

Luiz Siqueira, nR 333 - ('./01 - São Francisco

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 89, 532 da
Resolução nº 22 desta Casa Legislativa.
Cachoeiras de Macacu,:“l de

JUSCELINO

Ar )?)

ÚRIGUES BARCELOS
Veread or

de 2020.
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forun especial. e num vez que idcnuflqnm

Fur nm, +. imperiosa Ilma-r que u pcswu jurídicas devem mm.—
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Recem Federul regulnr a :missão de nom Hmh, nu nun diipenil, no caso em
pm «.
uam: a. lcglllwiu ún rss.
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um.

Conclulio
() InferimL-nm 4.- receitªs pel-s puco-: juridicas, quando dcmhngadu ou
Impombilíudns «: cmiuio «: uma
ou damn-mm equivllcmc. cm mzln a. |linuumuuçâu pum xmpmm pzlu ºrgia wmpuleme. um na comprovado com ducumenlns d:
indiscutivel idunzidaáe . conteúdo animadºr um upuuçóu A que se «num. mis como
mans. livros de mgimot, mumia: eu, um: que . lui uiu lmponha forma upecinl
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um» dlululnmm:

CARLOS FREDERICO ANTUNES NUNES
mmm-Flumi Lln RFB
I

I

De acordo. Encaminhe—n à Coordenador! da

Rendª, Patrimônio : Oper-QM Fimwinu (Colin.
Aum-dn

Coordenado da Tnbulos Subf: &

dwmlmm

ISABEL CRIS'ITNADE OLIVEIRA GONZAGA
AuAIJqu—Filcnl dx RFB - Chef: un Dimm
12.

De acnrdo. An Coordenadºr-Gm] dx Cum pur.

.pnmçio.

Ammdo MNI-Imam

CLÁUDIA LUCIA PIMENTEL MARTINS DA SILVA

Amimu-Fiml d. RFB . Conrdaudnn dn Cuur

Ordem de Intlmnçln

u.

Apnwu

: Suluww .|: Comuna. Puhliqunvw : dvvulgue-s: nus um». a» an,
ma n' | .m. de mu. um cíéncu ao inlcrzssudn

u.. lnsn'uçio NumuLivu

Ailhulu mun-Imam:
FERNANDO MOMBELLI
Auditor-Fiscal da RFB erdmndurchrul du Gatil
—
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