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GABINETE DO MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO
Cachoeiras de Macacu,

31

de JANEIRO de 2020.

Assunto: Solicitação (faz)
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Balancete de
Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao
vereador.

segue em anexo os respectivos comprovantes de
pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na
Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.
Outrossim,

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo
meus protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

MÁRCIO

Dªiª

RIBEIRO

Vereador — PDT

dum mm. c. "Amu
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROC Nº

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA
ATIVIDADE INERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR

Ao Presidente da Câmara Municipalde Cachoeiras de Macacu:

Nos termos da Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019, apresento a V.Sa_, a
prestação de contas relativa às despesas realizadas em razão de atividade
inerente ao mandato parlamentar, especificadas no Quadro Demonstrativo do
mês Setembro ! 2019, anexo e parte integrante deste requerimento. Para tanto,

assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas,
pela autenticidade e pela legitimidade da documentação apresentada e
ATESTO que:

não foi adquirido material permanente, assim considerado o de vida útil
superior a dois anos;
1

—

não foi contratado serviço de consultoria, assessoria, pesquisa ou trabalho
técnico com servidor ou empregado da administração pública da Câmara
2

—

Municipal de Cachoeiras de Macacu;
3

—

as despesas de condomínio,

IPTU, água, energia elétrica, limpeza,

conservação, higienização, sistema de segurança e telefonias fixa e móvel são
relativas a escritório de representação politico-parlamentar mantido por este(a)
vereador(a);

as despesas com combustíveis e lubrificantes são relativas a veículos de
minha propriedade ou utilizados no exercício das atividades inerentes ao
mandato parlamentar deste(a) vereador(a);

4

—

5

—

as despesas com locação de bens móveis foram realizadas mediante

contrato firmado com pessoa jurídica cuja atividade econômica é compativel
com o objeto da locação e sem cláusulas que configurem leasing, locação
financeira, arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade que
possibilite a sua aquisição;
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—

inerentes ao mandato deste(a) vereador(a) e não contêm gastos que
caracterizem campanha ou propaganda eleitoral;
a aquisição de materiais e a contratação de serviços foram realizadas de
acordo com as regras dispostas na Resolução nº 22. de 25 de Junho de 2019;
7

—

não foram locados bens imóveis, móveis e equipamentos nem adquiridos
bens ou contratados serviços de:
9

—

a)

cônjuge

ou

consanguíneo ou
b) de

companheiro(a)
afIm

deste(a) vereador(a)

ou

de

parente

até o terceiro grau; ou

empresa em que este(a) vereador(a) ou pessoa prevista na alínea "a"

deste item seja sócio-proprietário, controlador ou diretor;
os serviços foram prestados e os bens foram recebidos, estando os
preços de acordo com os praticados no mercado;
10

—

Cachoeiras de Macacu,

31

de JANEIRO de 2020.
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as despesas relativas à divulgação de atividades e ações do mandato
parlamentar e à promoção de eventos referem-se às ações parlamentares
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(RESOLUÇÃO Nº 22 DE 25 DE JUNHO DE 2019)

(022/2029)
0733/90 77

PROCESSO
VEREADOR

PERÍººº

30/12/2019

DATA Do RECEBIMENTO

MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO

De 01/01/2020 à 31/01/2020

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS
1 —

Valor Total Recebido.

2 -

R$ 5.000,00 (cinco mil mais)

Damas

rubricadºs

:

realizadas conforme comprºvantes anexos,
numerados.

01

até 05

3 - Valor total gasto de despesas

R$ 5.285,17 (cinco mil. duzentos e
oitenta e cinco reais e dezasete
centavos)

4 — Saldo não utilizado

R$ 0.00
R$ 285,11 (duzentos e oitenta e cinco
|

.
5 - Saldo ultrapassado (pago com recurso própno)

mais e d

cºm“)

RELATÓRIO ANALÍTICO
Nº
01

TIPO
(|

.

AM',

)
III

DATA

30/01/2020

RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA

couERclAL

MONICA LTDA

CNPJ/CPF

VALOR

20.002025/0001-05

1.220,10

02

AM. VIII

31/01/2020

EDITORAIGOR LTDA

06.106054/0001-12

2.000,00

03

AM'. vn

05/02/2020

CLARO S/A

40.432544/0062-69

64,99

04

AM', N

31/01I2020

CARLOS HENRIQUEDA SILVA JUNIOR

Cachoeiras de

,

31

de JANEIRO de 2020.

SILVA RIBEIRO

Vereador - PDT

34.8".059I0001-84

2.000,00

TOTAL

5.285,11
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ANEXO 01
COMERCIAL MôNICA LTDA
R$ 1.220,18

c,

"%%

Ã

r uno—n
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Banco Itaú Unibanco S.A.

'

1020

Itaú

ItaúUniciass
Comprovante de operação
TED

para cuties pessoas ou empresas

Identificação no extrato: INT TED 085887 POSTO BR

Dados da conta

«um:

Nome: MARCIO DA SILVA RIBEIRO
Conta corrente: 14152-6
Agência: 4843

Dados da TED:
Nome do favorecido:
CPF / CNPJ:
Insíimição financeira!
pagamento:
Agência:
Coma corrente:

COMERCIAL MONICA

28882025000105
231 - BANCO BRADESCO S.A - 60146948

2050 CACHOEIRAS DE MACACU
00000004158-0
Valor da TED: R$ 1.220,18
Finalidade: 01 - Crédito em conta
TED solicitªda em 31/01/2020 às 11:54:42": via CELULAR.

Autenticação:

D1D43C08258100EC1FBEDE69368C5B8F3E408672

Consultas, infomaçõese serviços transacionais. acesse itau.oom.brlunioiassou ligue 4004 4828 (capitais e regiões
dia ou procure sua agência. Reclamações.
metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias. 24 horas por
24 horas por dia. Se não ficar satisfeiio
todos
dias.
728
0728.
SAC:
os
0800
o
cancelamentos e infomações gerais. ligue para
570
0011. em dias úteis. das 9h às 18h. Deficiente
com a solução apresentada, de posse do protocolo. contate a Ouvidoria: 0800
contato
mesmo através do Fale conosco, no site
Ou
entre
dia.
em
agora
auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por
do Iiaú.
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TELEFONE CELULAR
OPERADORA CLARO
R$ 64,99
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Banco Itaú Unibanco S.A.

ltaúUnicIass
Comprovante de pagamento
Débito Automático
Identificação no extrato: DA CLARO MOVEL 24165971

Dados da com dobiudª:

Nome: MARCIO DA SILVA RIBEIRO
Conta: 14152 - 6
Agência: 4843

Dados do pagªmento:
Valor: R$ 64,99

Pagªmento realizado em 050212020 via Débito Automático. CTRL 200205000000002
Autenticação:
6E4A14EE2DABBBCD41FDSBBESAF4E7D86FBB$F951850D4F57408893837EB8A49

Consultas. infomaçõese serviços transacionais. acesse itau.oom.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais Iomlidades), todos os dias. 24 horas por dia ou procure sua ªgência. Reclamações,
cancelamentos e infomações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728. todos os dias, 24 horas por dia. Se não near satisfeito
com a solução apresentada, de posse do protocolo, mulata & Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722. todos os dias. 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco. no site
do Itaú.
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ANEXO 04
CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR

R$ 2.000,00

'

02/2020

'

Banco Iizú Unibanco SA.

ItaúUnicIass
Comprovante de operação
TED

paia outras pessoas ou empresas

Identificação no extrato: INT TED 396763

Dados da conta debiuda:
Nome: MARCIO DA SILVA RIBEIRO
Conta corrente: 14152-6
Agência: 4843

Dados da TED:
Nome do favorecido: CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIO

CPF/CNPJ: “8770590001“
Instituição financeira! 001 -BANCO DO BRASILSA 00000000
pagamento:
Agenda: 1688 CACHOEIRAS DE MACACU RJ
Conta corrente: 00000023930—5
Valor da TED: R$ 2.000,00
Finalidade: 01 - Crédito em coma
TED solicitada em 3001/2020às 16:55:37'1 via CELULAR.
—

Autenticação:
0F825559884EBAE$OQSSSD1EBBBQB4AFA62AGB94

Consult-is, infomaçõese serviços Iransacionais. acesse itau.com.br/uniciass ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões
metmpolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações.
cancelamentos e infomações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não near satisfeito
com a solução apresentada. de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis. das 9h às 18h. Denciente
auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias. 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco. no site
do Itaú.

httpszl/intemetpfz.itau.com.brN1lUNICLASS/IMGNersaolmpressaohtm

Contrato de Prestação de Serviços
Pelo presente instrumento particular, de um lado o Sr. CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR, CNPJ :
34.877.059/0001-84, Inscrição Municipal: 8110, Pessoa Jurídica, situado na Rua Projetada, s/nº — Boa Vista —
CEP.: 28.680-000, Cachoeiras de Macacu/RJ, doravante denominado CONTRATADO, e de outro Sr.
MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO, brasileiro, casado, vereador, residente e domiciliado na Rua Senador Alfredo
Neves, nº 167 - Parque Santa Luiza — Cachoeiras de Macacu — RJ — CEP 28.680—000, portador do CPF nº
072.428.507-S4 doravante denominado CONTRATANTE, celebram entre si o presente CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR,
sem vínculo empregatício, conforme as seguintes cláusulas:
Cláusula [ — O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços, pelo CONTRATADO de divulgação
de atividade parlamentar.
Cláusula II —- O CONTRATADO aceita desde já, expressamente, a condição de prestar os serviços, tarefas ou
atividades voltadas ao objeto deste contrato.
Cláusula III — O presente contrato terá vigência pelo período de Ol de Janeiro de 2020 à 31 de Dezembro de
2020, podendo ser prorrogado caso as duas partes estejam de acordo.
Parágrafo lº O contrato pode ser rescindido & qualquer tempo por qualquer das partes, sem justilicativa ou
aviso prévio.
Parágrafo 2“ - A rescisão do contrato não produzirá nenhum vínculo trabalhista ou indenização.
—

-

Cláusula IV O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons modos, costumes, ética,
regras sociais e legais, sem denegrir ou comprometer de qualquer modo o nome ou imagem do
CONTRATANTE, sob pena das consequências legais respectivas.
Cláusula V — Pela prestação dos serviços ora ajustados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor
de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), por mes, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, descontando os
impostos conforme determina a legislação vigente.
Parágrafo Único Na eventualidade de ocorrer a rescisão antecipada do contrato, os dias trabalhados serão
pagos proporcionalmente.

-

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para que
produzem um só efeito, o qual fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.
Cachoeiras de Macacu/RJ, 01 de Janeiro de 2020.

Guria HM.
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ANEXO 05

DIVERSOS

Câmara Municipalde Cachoeiras de Macacu
Estado do Rio de Janeiro

GABINETE DO VEREADOR MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO
Cachoeiras de Macacu, 31 de JANEIRO de 2020.

JUSTIFICATIVA
PARA: PRESIDENTE DA CÁMARA DE VEREADORES
DRº CÉLIO DE CARVALHO MACIEL
ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA
Excelentíssimo Senhor Presidente
Venho através deste justificar que não houve uso de verba indenizatória no período de
13/12/2019 até 31/12/019.
Devido & Verba indenizatória ser liberada no ano de 2019 com datas de praticamente
meio de mês, foi mais trabalhoso fazer as justificativas, sendo assim a partir do ano de 2020
foi passado que a verba indenizatória seria depositada em conta corrente no final do mês para
ser usada no mês subsequente.
Simplificando, a verba indenizatória foi depositada em 30/12/2019 e foi gasta no
período de 01/01/2020 até 31/01/2020.
Então no período de 13/12/2029 até 31/12/2019 não houve receita e nem despesa de
verba indenizatória.
Aproveito a oportunidade para apresentar ao Senhor os protestos da minha alta estima
e mais distinta consideração.
Atenciosamente,

MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO
Vereador — Líder do PDT
Gabinete do Vereador Márcio da Silva Ribeiro. Tel.: (21) 981047835 — e—mail: msr.1©hotmail.com
Lider do PDT
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Ao Exmo. Senhor Célio de Carvalho Maciel,

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu.

A

0 murmurar;

31 de JANEIRO de 2020.
RELATÓRIO

Venho através deste apresentar a planilha de gastos da Verba indenizatória referente ao
período de 01 até 31 de JANEIRO de 2020.

com: s

VEL —l'081'0

"

Comercial Mónica Ltda CNPJ 28.882.025I0001-85
Periodo: 01/01/2020 até 31/01/2020
MATERIAL GRAFICO

—

R$ 1.220,18

JORNAL ESTADO DO RIO

—

Ltda. CNPJ 06.106.0500001-12

Editora Igor

Edições do mês de JANEIRO de 2020

R$ 2.000,00

TELEFONE CELULAR
OPERADORA CLARO
VENCIMENTO 05/02/2020

(rm: ao mês de Janeiro)

R$ 64,99

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Carlos Henrique da Silva Junior — CNP-I 34.8".059/0001-84

Prestação de serviços de divulgação de atividade
parlamentar
Valor mensal

Todas as despesas estão com seus comprovantes de pagamento, sendo que
a paga em cheque possui a cópia do extrato bancário com o devido saque pelo
fornecedor. 0 valor ultrapassado não ser' steado pela Câmara de Vereadores.
&

fl

A/l

MÁRCIO—MVA RIBEIRO
Vereador— Líder do PDT
Gabinete do Vereador Márcio da Silva Ribeiro.Tel.: 021— 2649 - 2050
Líder do PDT

