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GABINETE DO DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO
Clnhoeifas de Macau], 17 de SETEMBRO [18 2020,
Assumo: Soici'ação (raz)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Exmencia.

Prestaçãº de Contas referente

:;

emminhar Balancete da

Verba Indeni-Ión'a disponihlllzada ao

vemw.
Outrossim,

segue em anexo os

resumos

comprovantes de

pagamentos e demais documentºs penineules de acerca com o previsla na
Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019,
Cena do atendimento eo presems, que em sa Iaz necessário. eleva
meus pmmme da elevada estima e distinta consideração.

Alencíosameme.

DENILSON

É ãlº RIBEIRO MONTEIRO
Vereador

—

DEM
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PRESTAÇAO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZAO DA
ATIVIDADE INERENTEAO MANDATO PARLAMENTAR

Ao Presidente da Câmara Municipal de Caduaaíras de Manzan]:

Nos iennos da Resolução nº 22. de 25 de Junin: da 2019, apmsanln a msi-., »
prestação de contas reiaiiva às despesªs realizadas em razãº de alivldade
inerente ao mandato panameniar, especificadas no Quadro Demonstrativo do
mês em refereucia. anexo a pena Imagmme desta muuarimenm. Para Mo.
assumo imaira msabuidade pela vefaddnde das infomações prestadas.
pela autamlcldade e paia legitimidade da dºcumentaçãº apresentada e

mesm que:
não foi adquirido mmvial penuanenle. assim eonsidemdu o de Vida
superior a dels anos;
1

—

2

- não foi oonlrelado smiço do consuma. assessoria.

técnica com servidor ou
Municipal de

animado

útil

pesquisa ou irabaiiio

da administração paul-da da CAmera

Gammª de Macacu;

-

as despesas de mddminio. IPTU. água. energia elétrica. limpeza.
conservação. higienizªção, sistema de segurança e telefonias m e móvel são
a

reiaiivas a escritório de replesemaçãn polílicn-parlamemar mamido por este(a)

veresddna);
4_

as despesas com mmhuitlvuls

&

iuixiúnanies são miaiivas a veículos de

minha propriedade ou utilizados no exemlcio das an'vidades inerenies ao

mandam panamemar deslaua) vmdoriai;
5

—

as despesas com locação de bens móveis mam wallzadas mediante

Dunham firmado com pessoa ]uddlm cuja alli/Idade ucunàmim é compativel
com a objeto da locação

: wu cláusulas que

nanngurem leasing. locação

/'

:

»
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Nnancelrs, arrendamento mamann'l ou qualquer ºutra modsldade

que

possibiiiis a sua aquisição;

a » as despesas miauvss à divulgaçãn de atividades e ações do mandatº
referem“ às ações panamemams
pariavnemar e à promoção de

uma

hommes ao mandato dente(s) madame) e não contêm gasms que
Detectarizsm campanha ou propaganda aisimmi;
7

- a aquisição de maieriais

e

_ não foram lesadas hans

e a contrataçãº de serviços foram realizadas de
acºrdo com as regras dlspnslas na Resoluçãº nº 22. ds 25 de Junho de 2019;
Iman/ais. móva's

&

equipamentos riem adquiridos

bens ou comandos servirps de:

wupanhelm(a) dmda) vemadurúl) ou de parente
umssngulneoou afim até 0 (assim grau; ou

e) meninas ou

b) de empresa em que este(a)

madi-iria) ou pessºa prevista na alínea "a'

deste nem saia eódo—pvoptletàdo. cumulada ou direior,

w

- os

&

sefviços inram prestados e os bens ici-sm recebidos, esmudo os
preços de acordo com os prensado; no men-ado;

awmmum.11mmmm
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BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MWM: N' na us :; us Nuno na muy
DATA DO RECEIIEIITO
“Wim

PROCESSO

”mano

DEMISON ANTONIO RIBEIRO "MEIO

VEREADOR
PERÍODO

Da

"Mªnhª : 18/0920”)

RELATORIOSNTETICO DE DESPESAS
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TOTAL

|.“N
5.000,11!
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ANEXO 01

amu
MOP
li!

em Bmx-aim

CONTRATANTE: DENIM" ANTÓNIO “EIRO MONTEIRO, brªsileira,
Vereadnr do Município de Cachoeiras ª! Macacu, Inscrito no CPF sºb o nº
422.879A47-53 rªider“! E domiciliado nª Ruª Lulla Reis, 25, casa, Gangurl,

Cachoeiras de Macacu/|U.

conmnuo:

renan,

Dr. FÁBIO wcnno nun/u.
brasileiro,
casado, Advugado, Inscrito na OAB/RJ sob o nª 167.156 e no CPF sob o nº
005.689.017-62, com endereço umnsssnnal na Av. Lord Baden Powel, 54,
centro, cachoeiras de Macau:/RJ.

W
“MBW

contratam a mst/ação de serviços
&
de
Cousulmna
Juridica,
nos termos da legislação clvu
Assesoria
pmõslonªls
observância
cláusulas
abaixo
consignadas:
as
em vigor e com
Na melhor forma de direito ajustam e

o ºbjetº do presente consiste na prestação de serviços, pela

esfera extrajudicial de
âmbito
desenvolvma
arivnnaue
da
nela CONTRATANTE.
parlamentar
apoio, no
CONTRATADO, de Consultoria e Assessoria Jurídlca na

exmauos nas dependências do stabeleclmenm

do
tuda
Indispensável
CONTRATADO, sendo que
a documentação
para o
desempenhº dos serviços arrolados na cláusula primeira será fomeclda pelo
Os serviços serán

WWW
CONTRATANTE.

O CONTRATADO

anelra

desempenhará os serviços elencados na Cláusula

com todo zelo, dmgencla e honestidade, observada a legislação
vigente, resguardando os interesses do CONTRATANTE, desde que, a seu
criténo, rsso nao prejudique a dignldade e Independência pmiisslonal da
Advocªcia, observadas as normas do Código de Éllca Pronsslunal do Mvogado,
apmvado pela Ordem dos Advogados do Brasil.

jmmmmín. Cam ('Meu-«mm
Tel: 2643.7634
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O (DWTADO fornecerá ao CONTRATANTE, todas as Informações
perEnentes ao serviçº Dra cºntratado, bem como responsabilizar—ué por
todos OS documentos a'ele entregues pelo CONTRATANTE, enquanto
permanecerem sob sua guarda para a execução dos serviços pactuadas.

mm:.
o

não assume nenhuma mpousabmaade pelªs
consequêndas de Informªções, declarações ou documentação Inldõneas ou
incompletas que porventura lhe forem apresentadas, bem como por omissões
próprias do CONTRATANTE, ou decorrentes de desrespeito a orientação
nresraaa.
CONTRATADO

WWW

O CONTRATANTE deVe Íomecer ao CONTRATADO maos os documentos &
infomações necessários ao bom desempenhº dos serviços ora contratados,
em tempo hábil, sendo certo que o CONTRATANTE se responsabilizará pelos
danos causados/sofridos pela entrega intempzsuva de documentos e

WWI.
W
Wnim
Informações

ªº CONTRATADO,

Pela prestªção nos serviços constantes na cláusula

la, o CONTRATADO
a Importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com
vencimento até :: qulnto dla útil do mês subsequente ao da execução dos
receberá
servlços.

pagamento será efetuado malante a expedição/aperesentªçãv de
de Pagamento emitido pelo CONTRATADO.

O

RECIBO

WWW
O

presente contrato se Inklará no

no dia 31 de dezembro de 2020.

Giª 01

de janeiro de 2020 e terminará

0 presente contrato será rescindidº de pleno direito, Indenendentemente

judlclal ou exmjudlclal, caso qualquer das partes
CONTRATANTES
venham & luffingll' quaisquer das cláusulas ora
convencionadas.
de

notificaçãº

um “M&M-ww
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Mn,-Ja - mW 167.166

AS

pªrtes elegem o

Foro

dª cidade Cachoeiras de Macacu, Estªdu dº

RIO

de Janeiro, para dlrimlrem quaisquer dúVldas referentes ao pressure Contrato,
na preferência de qualquer outro, por mals privilegiado que seja.

teor.

Estªndo em perfeito nomo, assinam o presente em três vias de Igual

Contratante:
Contratado:

M

AX

Cachneiras de Macacu, 02/01/2020.
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Dam: 1903/1010
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Favnrecídn: FABIO LUCIANO AMARAL PEREIRA
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ANEXO 02

|)!an

ANTÓNIO “EIRO HDNEIRD,
brasileiro, Vereador do Municipio de Cachoeiras de Macacu, Inscrito no
CPF sob o nº 422.879.447-53 residente e domiciliado na Rua Luiza Reis,
26, casa, Ganguri, Cachoeiras de Macacu/RI.

CONTRATANTE:

comum”.portador do RG

Gxuun

PEREIRA, brasiieiro, casado, Autónomo,

nª 06260107—5 IFP/R], inscrito no CPF sob o nº
734.802,737-65, residente e domiciliado na Rua Prefeito José da Silva,
nª 169, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu/RJ.

W
WWW
Na melhor forma de direito

ajustam e contratam a prestação de

serviços prºfissionais de Divulgação da Atividade Parlamentar, nos
termos da legislação civil em vigor e com observância as cláusulas
abaixo consignadas:

W

O objeto do presente consiste na presação de serviços. pelo
CONTRATADO. de Divulgação da Atividade Parlamentar desenvolvida
pelo CONTRATANTE.

Os serviços serão executados peio CONTRATADO de acordo com
as orientações/necessidades do CONTRATANTE.

desempenhará os serviços elencados na Cláusula
Primeira com todo zelo, diligência e honestiuade, óbservada a legisla &
“
vigente, resguardando os Interesses do CONTRATANTE.
O CONTRATADO

,

%

mm:...
desempenhará a atividade para qual está sendo
bem
será
contratadº,
como
responsável por todo material fornecido pela
O CONTRATADO

CONTRATANTE.

amam
o

CONTRATADO não

assume nenhuma respºnsabilidade pelas
consequénclns de infomações, dedamgões ou documentação lniddneas
ou incompietas que porventura lhe forem aprsentadas, bem como por
omissões próprias do CONTRATANTE.

WWE!!!

deve fornecer ao CONTRATADO todo o material
pertinente a divulgação da Atividade Parlamentar, bem como todas as
Informações necessárias para o bom desempenho da atividade ora
contratada.
O CONTRATANTE

WWW“.

prestação dos serviços constantes da cláusula lª, o
receberá a importância de R$ 1.500,00 (um mil e
qulnhentos reais), com vencimento até o quinto dia útll do mes
subsequente ao de execução dos serviços,
Pela

CONTRATADO

W
WWW

W

O pagamento será efetuado mediante a expedição/aperesentação
de Recibo de Pagamento emitido pelo CONTRATADO.

0 presente contrato terá

Inicio no dia 01 de

seu término no dia 31 de dezembro de 2020.

janeiro de 2020 com

0

presente contrato será rescindido de pleno direito,
Independentemente de nodnoação judicial ou extrajudicial, caso
qualquer das partes CONTRATANTES venham a Infrlnglr quaisquer das
cláusulas ora convencionadas.

'

rf

W

As partes elegem o Foro da cidade Cachoeiras de Macacu, Estado
do Rio de Janeiro, para dlrlmlrem quaisquer dúvidas referentes ao

presente Cºntrato, na preferência de qualquer outro, por mals
privilegiado que seja.

por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato
em três vias de Igual teor.
E

Camoelras de Macacu, 02/01/2020.
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Banca 237
Agêuuin de Déhilni 02050
Cama e Digna dc Débim:
Tipu nin Cama: CONTA-CORRENTE
Clic-uz: DEMIISON ANTONIO R MONTEIRO
Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDER AL
Banco Desúnllà'íu: [04
Nnmcdn Agêncln: CACHOEIRAS DE MACACU
Agência: (IZObI
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CFE/CNP]: 743.Kul.737-6K
vam'ucidns: Gilman Puck:
Tip“ de transferência: TED
Fmalízladgz CREDITO EM CONTA
N'" da Tunsfzrêncil Ínmrbancária: 4878053
Valor da Transferência: LSOUJID
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GABINETE DO DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO
Cachoeiras de Macacu, 17 de SETEMBRO de 2020,
Assumo: Solicitaçãº (faz)

Excelentíssimo Senhor Presidenie,

Venho à Wesença de Vossa Excelência. encaminhar Bªlancete de

Prestação de Camas Elefante à Verbª Indenkatófia dIsponibIIizadª ao
vereador.

segue em anexo os respectivos comprovantes de
demªis dowmemus peninumea de acordo com o prevlsIo na

Outrossim,

pagamenlos

&

Resºluçãº nº 22 de 25 de Junho de 2019.
Cena do axandimamo do premia. que ora se faz necessário, eleva
maus pmmg de elevada «uma e disn'nia Gonsidefação.
Amados-mente,

DEMGON ANTONIO RBEIRO HON'ÍEIRO
Versador— DEM

.
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Clmlrl Munlclpll do cunho-Inn do Mie-nu
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PRESYAÇÃU DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA

E" RAZÃO

DA

ATIVIDADE INERENTE A0 MANDATO PARLAMENTAR

Ao President» da Câmim Munldpal de Cachoeiras de Macacu:

Nos

temas da Readuào

nº 22, de 25 de Junho de 2019, apresenta

; V.Sa., a

presução de minas "llªve às despesas reallzsdas em razão de alividade

mªndm Dummar, espaciflmdas no Qundm Demonstrativo úo
referência. ªneto e pena imiegieme deste requerimenlo. Pm iam,

inelelme ao

mês em

assumo Intaira msponsªbllldnds pela veracidade da: inionuaçõea prestaoas,
pela aulenlicidade e peia legitimidade da documentação apresentada &
ATESTO que:
1

—

nãn

foi

adquirido material permanente. assim mªiden-ido o de vida úlil

:

superior dais anos:
2

- nãº loi conlralado serviço da consultoria, assessoria.

pesquisa ou trabalho

temido com servidor na empregado da adminiwaçán pública da Câmava
Municipal de Camocim de Macacu;
3 _ as despesas de condomlulo, IPTU, água. ancrgla elétrica. limpeza.

conservação, higienização, sistema de segurança e ieieionias nx. & móvel são
relativas e escritório de representação poiiiiwdameniar maniido pur mas)
vereadorta);
4

- as despesas com combustíveis

&

lundi-mnie; são relativas

::

veiauios de

minha propriedade ou utilizam no exercício dae au'vidades ineremae ao

mandala pariamaniar desie(a) vereadofia),
5

- ªs

despesas com Iomçán de bens móvels miam manadas medlame

;

mnlram flmlado um“ pessoa ]urldica cuia aiividade econômica mmpzllvel
cam 0 obieln da iocaçào e sem cláusulas que configuram leasing, locação

/—,/

»

»,

PSTADO DO RIO DE JANEIRO
.
CIMI-l Munlolp-I dl Cªchoolrll do "lê—w
Gabinete dºs Vereadºres

"nanoeila. amndemeulo mercantil ou qualquer outra modalidade que
possibilite a sua aquilíçio:

mas

«; divurgaçln a. atividades
s _ as desposal
e ações do mandam
parlamemar e a promoçãº de evenlos referem-se às ações parlamentares

Inerenles ao mam-lo deste(s) vem—Mal e não contém gastºs que
caracterizam campanha ou
eleitoral;

msma

7

a aquisição de mªbdlls

a Dorm-mmo da serviços foram realizadªs de
awrdc com as vegras dispostas na Resoluçãn nª 22. Ilª 25 de Junho de 2019:
—

&

- não lorem maos hans llis. móveis e equipamentos nam adquiridºs
bens ou miados serviços da:
cônjuge ou mmpanhelmlnl canela) mama) ou de parente

s

&)

oonsanwfneo nu amu me o («cello grau; ou

b) de empresa em que

mila) vemadurh)

ou pessoa previam na alínea "a'

desu «em seis sócio-propdeãálin. enunciador ou diretor.
os serviços foram prestados e os bens mm recebidºs. amando os
pull—dos no mercado;
preços de acordo com
10

—

cumulus d! Mlclw, 11 dl Sol—nm dl M.

ELSON momo meno
mundo'-nen

mmm
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