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GABINETE DO EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Cachoeiras de Macacu. DS de JANEIRO de 2020.

Assum/.:: Soiicitação (vªz)

Excelentíssimo Senhor Presidente.

Venho à presença de Vossa Excelência. encaminhar Balancete de

Prestação de Contas referente à Verba Iudanizmóriª disponibilizada ao
vereador.

Ommssim. segue em anexo os respectivas mmvanles de

pagamentos e demais documentos peninemes de acordo com o previsto na

Resolução n' 22 de 25 de Junho de 2019,

Cena do atendimento do presente. que ora se faz necessário. ehevo

meus proteslus de elevada eslima e distinta consideração.

Atenciºsamente.

EDNALDOPÉE SOUZA
Vereador — PEN



& ESTADODO RIO DE JANEIRO
ClmlrlMunlclpal de Duchoelm de Macacu
Gabinete dos Vereadores

PRESTAÇÃODE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZAO DA

ATIVIDADEINERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR

AD Prosidsnte da Cªmara Municipal de Camoairas de Macacu:

Nus Ramos da Resolução nª 22. de 25 de Junho de 2019, apresento a V.Sa., a
preslação de contas relativa às despesas realizadas em razão de atividade

inerente ao mandala panamemar. espechiuadas no Quadro Demunslralívu do

mês em relerência. anexa a pane integmnte deste requerimento. Para tanto.
assumo inteira ruspmsabilidads pela veracidade das infomações prestadas.
pela autenticidade e pela legmmldade da documentação apresentada e
ATESTO que:

1 — não foi adquirido material penneneme. assim considerado o de vida mil

superior a dois anos:

2 — não foi contratado serviço de consultoria, assessoria. pesquisa nu Rabalhu

técnico cºm servidor au empregado da adminimção pública da Cámara

Municipal de Cachoeiras de Maucu:

3 - as despesas de condomínio, IPTU, água. energia emfim, limpeza.

conservação. higienmaçâo. slmema de sagurança e telefoniss Gxa e móvel são
relativas a escl'iíórín de representação mítico-parlamentar mantido por este(s)
vemadoqa);

4 —— as despesas com wmbusllveis e lubrificantes são relativas a vaíoulos de
minha propriedade ou utilizados no exercício das aliyldadas inerentes ao
mandatº pademenler deste(s) vereadora);

5 _ as despesas com Iu-áo de bens móveis lutam realizadas mediante
contrato «miado com pessoa jurídica cuia alivldade eeonnm'ma e compatível

cºm o abierto da locação e sem cláusulas que configurem leasing. locação
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Enanoeira. arrendamenln mercantil ou qualquer outra modalidade que
possibilite a sua aquisição;

s - as despesas relativas à divulgação de atividades e ações do mandam

parlameular e à promoção de eventos referem-se às ações parlamentares
inerentes an mandam deste(a) vereadcna) e não contem gaslns que
caracterizem campanha ou propagandaeleiluml;

7 — a aquisição de mamriais e e contrataçãº de serviços foram realizadas de
acordo com as regras dispostas na Resumão nº 22. de 25 de Junho de 2019;

9 — não foam meados bens imóveis, móveis e equipamentos nem adquiridos
bens ou oonlratados serviços de:

a) cônjuge ou empenharam) desl=(a) vereadma) ou de parente
oonssngulneoou em até o terceiro grau; ou

b) de empresa em que um(a) vereador(a) ou pessoa pvevisla na alínea "a'

desle item seja sódo—pmpdenrlo, comolador ou dlrelor,

1D - os serviços foram pnsQados .: os bens Imam recebidos, esrznde os
preços de acordo com os praticados nomao;

(2le doum. 08 d. Jumlm do 1020.

*_LEDNALDO PEREIRADE SOUZA

Vanda-FEN
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BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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PROCESSO mumu DATADo RECEBIMENTO gem/mg

VEREADOR EDNALDO PENSEI DE SOUZA

PERÍODO DeWim? ) ”MMN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS
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RELATÓRIO ANALÍTICO
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DMXCOMERCIOESERstDE CÁCÉOEIRAS"$$—Íª—

chnou: DMX comem E SERVIÇOS DE (“ACI-Imam LTDA. empma devidameut: ima-in nn CNPJ sºb
nº [0.383.683/0001-67, eum nede | mu EscritoraMarizmu. 553 , Parque Sam Luiza » Cadwzim de Macacu-RJ.
nºme de Famuiz DAVIDVEICULOS. nem no undo mumu-rad: pda seu som-Gmu .: sr. MARCOSAlunas
RODRIGUES DE MOURA, brasileira, ana-«Io, empluàrío, portador d: cancha de ldzntirlade nª “4300359 (IFP-
Iu) = CPF nºusam. ,

wCA'I'Amo: zvaLDo PEREIRA DE SOUZA, Danadº! d.: Cinzia de Identidade nº 105521843 (IFP—IU), CPF nº
OGG-474.11?“ : CNH nª 0411554“; dumic-niadu vu Av. Wine. x/nº - Boa Vm: — Clmºeirll de mmm - IU.
Tel (2095540660

A: ,mas acima ida-dinda 'Em.um 1ijm e uma: a Fluente (2011qu demau deAutºmóvel que .:wyd
pelas dáuiulaxminh: : pela mdiçõex dum-im! noWare,
LCIÁUsUlAmA—BODHKIDJMEUSO
I.L A [DCADORA dedzn lera Iaguim: posuidnra z/numpl-mn. do veículo mYm'A I-nwx aux.. sn. Diesel.
ann ema/zm,mrmm,mmmsm, Ruuvnnnoss/masa, chuuimzzssmoogsss,em perfeito citado e
que Isclveu Ifá—lo em quçxu lomrAmo. pelo pum dem de Jzneim de 2020a 3x de Dmmhm dema.
1.1.1. Findn prana acima udpuhdo, o mesmo nãº podm nr mun-da uma de aditivo nu eum imu-umenm
contratual e vdcula duel-i ser devnMdo :WRA na mama mndioõ: em que amv: quando o recebeu. Uu
win, em patinsmapade um,mudando pela! dann: ou 1119qumundos,

' 1.1.3. cm omTÁnlO nio lulimiro :ummbvel na da:: sap-una, deverá pagar, enquanto detiveram seu poder,
u valor du badu que o Inema arbiu—ur, : mpmM pela dano que u lummôvel venha : mau mumu »
pmvznkulzde um termino,

1.1.3. 0 bem laudo somalisum destinado a um exdluivo do LOCATÁRIO.

1.1.5 0 bem lauda apenas poduánr dirigidº pela UXIATÁRIO.

:. CLAÚSU'LA SEGUNDA » no vAmn
2.1. o mxm-Amo uma nomumu (indo de Iman (: vilarmm! de"um (cinco milmil) por
me.., mm vencimentoxlé u animo dia um de cadamês, almvél de rumam bancáriajunto zo Baum do amil sm.
Agknch [GSE-B. com: 103074.

3.1.1. () ªmu no pmmnm domoldada en.-sura admuma mult: dus % (dum pormeu) ajam de 196 (um pm'
uniu) ao ai..

3magnum — msourmcºss
a... o uma-Amo deverá mznler o veículo em perfeilu emda d:mau, de ordzm mmm. tªpeçaria,
«u.-nm: c pnau, devendo ªmem, com q término dn mmm, n veiculo e sua documeunção ;moon nas
mesma: comme-es em quemem.

“, E de num mpousabilidnk da mun-Amo o» dem» dg qualquer mmm, mm da:: da assinatura du
presente cunmlo : m a um da reunião. uu'uln de numa. de mmm. quaisquer dmc: nulerhix e/ouWi.amadospelomeu-mo vu sau p::zgeims, açlonumiudoai.-um pnriudz.



4. CLÁUSULAQUmA- DAAUTORIZAÇÃO

4.1. () LOCATARIO,dªi: já zum-In amemo“, cumulurjuma io DETRAN-RJ : simula do veículo sejam di:
multas etc.

5.cumsm QUINTA - DARESCISÃO

5.1. A lesado. amu do vencimento conmnul, por in uv: de qulquer da pena deverá ler pmedida de
nmiiuun emm: com mmadhlcia mínimadeaommra) disse numpane

5.2. o descumprimento dz qualquer dann-uniu porpmeam conmunteu «mjm .manndale inmummmze
devidopam-mm demula, pah pane imdimplnum noum de 3% (na por cento) do vªlºr comum].
6.mumuSEXTA -msDWBSGuus
LLA LDCADORAeIDCATÁRIO amu-u que uveíêulo =M nando cangu: em períciasmudivmdem, lu da': da
urimmn da pmnmmmmm. mediam: vimria.
6.2. A: parta nao-mumu. elegem :: Gam de Clàmeirl! de mmm-lu, pm dirimir qualquer ação oriunda deste
mun—m.

E por mama juno e comandos. minzm :) prºuni: hummm em 01 (dm) vias de igual um e
(arma, nzmm deoz (dunmmuuhzubeixo auhudu.

:::/meirahW-M,Lajw_amao.
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Museu nm: num/mu

[magnum la) - mmm)“ mmm
mm: com mu mn www:mn. mmm um
WE mumu:

Emma» mim ne sum.

mun-, me?! mm: msm-7

une rumam:
uma vam

BED/IF: ml)/mmm me: me

emmmwa
um mau: um) Diu/m; umanma/mx-m
FINAUDWE: mm

mw mx mw.
mm m WIN

mama
21,55

mm : mms
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.ummwm mmm-7 mms
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RECIBO DE o DE L CA AO DE VEICULO

Recebi do s:, EDNALDO PEREIRA mz SOUZA, Inscrito no cn: sob nº
053,47“ 17.24, domiciliado m Av. Boqueirão, s/n“ , Boa Vísu , Cachoeiras de Mmcu , RJ. &

xmponAnci. supra deW (cincº mil luís). mmm & locªçãº do veículo TOYOTA HILUX
cmx4 sk Diesel, uno zum/zon, mr Pm; plm Lszm, Renavªm 0059735533, Chassl
nmyzzsmsomsx, referentew mês de llneíro de 2020.
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