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GABINETE DO EDNALDO PEREIRA DE SOUZA

Camoelras de Macacu. 24 de ABRIL de 2020.

Assunta: Solicitação (Vaz) RECEBIDO
'

EMA] * O
Excelentíssimo Senhor Presidente.

RUBBERDº IltloNM ! Ú

Venho à presença de Vossa Exoeléncia. enxaminhar Balancete de

Prestação de Contas referem: à Vem Indenlzatória disponibilizada au
vefeedor.

Outrossim, segue em anexa as respectivas comprovantes de

pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o preVísto na

Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

CMO do atendimento da presume. que ora se faz necessário. eleva

meus premios de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamenln.

%EDNALDOPEREIRA DE SOUZA
Vereadar- FEN
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA

ATIVIDADEINERENYE A0MANDA“) PARLAMENTAR

Ao Presidente da Cámara Municipalde Cachoeinas de Macacu:

Nºs termos da Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019. apresenlo a V.Sa.. a
prestação de contas relativa às dapesas realizadas em razão de atividade

inerente ao mandala parlamentar, especmmuas no ºusam Demonstrativo do

mas em referência. anexo e parte integrante dasíe requerimento. Para lama.

assumo inteira responsabilidade paia veracidade das Informações prestadas.
pela autendcidade e pela legitimidade da documentação apresentada e
ATESTO que:

1 — não foi adquirido material pennaneme. assim considerado o de vida útil

superior a dois anos:

2 — não foi contratado serviço de consultoria. assessoria. pesquisa eu trabalho
técnlou com servidor ou empregado da administração pública dª Câmala
Municipal de Cachoeiras de Macªcu:

3 — as despesas de cundomlnio, IPTU. àgua. energia elétrica, limpeza.

Donservaçãu. higienização. sislgma de segurança e Ielefmlas rm: e móvel sãº
relalhms ; escritório de representação polítiw-padameular manúdo por este(s)
Madona):
4 - as despesas com combustíveis e Iubrihcanles são relativas a veículos de
minha propriedade ou utilizados no exercício das atividades inerentes ao
mandato panamenlar deste(s) vereadora);

5 — as despesas com locação de bem móveis furam realizadas mediante
contrato Tlnnedo com pessoa jurídica cuia atividade econômica é OompatÍVeI

com o obletn da locação e sem cláusulas que conigurem leasing. locação



- ESTADODO RIO DE JANEIRO .
ClmlrlMuulclpll d' Clclloolrlldo Msc-ml
Gabinele dos Vereadºres

financeira. arrendamento mercanm ou qualquer outra modalidade que
possibilile a sua aquisição;

e - as despesas relativas & uivulgªçâo de atividades e ações do mandam

parlamen'ar e à promoção de eventos refefem-sa às ações parlamentares
ínerenlgs ao mandato deste(a) vereador(a) & não contem gastºs que
caracterizam campanha ou propaganda eleilnml:

7 — a aquisição de maísriais e a contratação de serviços foram realizadas de
acordo com as regras disposhs na Resoluçãº nº 22. de 25 de Junho de 2019;

9 — não foram Iocados bens imóveis. móveis e equípemenlos nam adquiridos
bens uu wnlravados serviços de:

a) cônjuge ou oompanheimqa) deste(s) vereaduna) ou de parente
cor-sanguíneo ou aim até o terceiro grau: ou

b) de empresa em que este(s) vereador(a) ou pessºa prevista na alínea "a'

deste item seja súclo—propdetànu. controlador ou diretor,

10 - os serviços foram presudns e os bens foram recebidos. estando as
preços de acordo com os praticados no mercado;

cuhmlm di lllcltll. 14 dl AMI dl zm.

__”LEDIVALDO PEREWAIIE SMA
VIM-PEN
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BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

«W.;» n' 12 neme uma na zum

PROCESSO 01022010 DATADº “Cªiuª“? 2903/2020

VEREADOR EDNALDO PEREIRADE Sºil“
PERIODO Dl 25030020 & "(040020

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS

I—ValannullmbIdn. um(cimmllmbl
z-Duwununuumhm-muwmmm mmol"Mahum
s-mwmam “mmm-mumu)
us.-Homem“» Rima

RELATÓRIOANALÍTICD

190 mm»- m) um ,."me cmrw mou

,. um: um “Wºªwºªºmººm mumm sn:-m

TOTAL amam
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ANEXO 01



Muçum:
. 4-9 mp0”! 55 umª

DMX COMERCIOES wços m Lªi—“ª—
f. km;:ª mm

LDCADOIA: DMX COMERCIO E SERVle DE acl-IOM LTDA.empm devidamente imail: na CNPJ mb
nº 10.383,683/0001—67, com sede .- Ru: MiuraMariamas; — Pnlque Sum uniu —C3d'l0eín!demam-IU.
nome de qusiz DAVIDvacuum, nem um undºmamada pele na Sócio—Cami:n Sr. MARCOSmmm
RODRIGUES DE MOURA. bruileim, aukin. emanadº. punida! da cmein de [Mud-'de nª 343041359 (IFP-
RJ) e CPF nºmmm-99
[oe/mula: EDNALDO vamu DE SOUZA,pendord. Camil-. dz Identidade nª 105521843 (IFP-FJ). CPF nª
068474»u7v=4 e CNI-x nº 0412554605,demitindo u- Av.Muído, u/n“ - BuuVm — Moen-u d» Mamcu— IU.
Tel (299754166!)

Aa pam .a'm idenúúudu «em.mmihmumdoopeem: (mumu deme dzAulambvel quenmpdzxãumnmdnaxepdumãwelmmplunm
l.cLÁVSmAmA—Dººllm.mlm
1.1.Amcmndedunsa—ulqíumpo-uídme/mmdnvumlowvammuxmau SRM
ana zona/mumrmumlaa 1311919,“me emmussusmm em perfeitoandº:
quel-nomdi—lnemMumeÁRlo,p=hmdemdeJindmdemmlgukauzmbmdemm.

..» Findapmmadmauúpuhdummnlopodaínfmmdnnhúdeúiúvoannuwhuwmm
mmmlommgdzvmmmwammnmmlmemwuuwMhamdmuy,emptrlúmwudlobudem,mdmdopludmwpltjmemudu.
1.1.3. Caso amamae nãomuurommmbvd nz dmmmm, deverí plªn,mumu detiveram ». podzr.
ovªlord:laudoqueulDCADDR-rbihrmlqwndcdpdndlmmlzulummóvelvenhazmrmumnu
plvvmkumde ummmm.

1.1.3. 0 bemmdf: Iommi: um duma» . luoadm domui-Ano.

1.1.4. a bem loadnnpenmwdn-l ser (limãopelawc.—'uma.

:.músmsmunA— novu»:
:.:.olocA'lÁlmmrínumlxmdgbndonvulurmnldznímmnwmummpor
m&,wmvuldmulmlt£uúlúmdiz mil dead: mas. umademnínénánhmm-íujmmmmnmdnnmus/A
mmmammzosw—e.
1.1.1.01m10mplymmmdnlmxdndacuumlh admmala muhxde5%(ánmpo.-amammdms (um por
outta) :o dix,

:. CMÚSULAum -msOBRIGAOOE
cu. o mem-Amo deva-s mm :) Mallu em Mello mado de comido, de ordem mnh, um,funilariaepnm,Mmmeçr,mmnmmadnmmmovmduemldmmmamnms
mesmummnwu emquewhen.

a.; E de imein rumanbihdzdz do mulato nl débitos de qualquer mmm, com dm da min-mu da
presente cºmum e um a da dx nuca-io, "jim de mumu de rumam. quhquzr dame num-his e/numah
mumdmpelo man-Amoou saupagam-. aan ouemminina-amama:.



4.cuusuuoumA-mmm-malo
4.1. o 1011me. dudejé aumrh: : LOCADORA.cum-Jur jaum no DETRAN—RJ : filiação dn vetado sejam de
multa:etc.

5cLAusuuounrm —DAmmo
51. A radio, um da vuldmm mmm]. por imm- de quziquer du pam deva-ú ur pmedid: de
nuúinaoupm commandamlnimde 30 (tx-hn) aun win pum.
5.2. o duwmprimmmd:quliquzrdu els-mun ponnm amu-tamu ennjarh lead-iu dane hummm-m e a
dev/Ido pagamantº de limita1 pela pane hudimplmmnomar de :X (ue. por calm) douhranlnmal.

6.mmmSEXTA -—mmhmmmem
6.1. Ammm:mrmonmm que amu-lama lmdnmkemleem peddnlwndiçõs de uso.m um da
“imm::domuinmummm. limiar:vimriz
6.2. Al pina mim-naum elegem o foro de Molin: de "tambm. pm dirimir qualquu não oriunda dell:
emu-no.

emmmmemmnmmmommmmmmmoz (dm)viudei5ual muM.Mpmçdeuz (duullutzmunhubahnuxímdax.

amam.—awnl,—ª_ôgma—demo.

Zªg &ª mim ,WRAmacasAlaDEs RODRIGUES DE MOURA_LIDCATÁIIOEDNALDO mmmm:som

WMM



REPÚBLICA FEDERATIVA no BRASIL « vº " ' ”ª
& CADASTRONACIONAL DA PESSOA JURIDICA
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mswmmmmlllm-wn—Úh—I—“o—h—Mimwmwmucmm-m-vu—a—u—u-n—nu-u-Mwmvmn—nú—uva-m-a-p—n—h—u-l—h—wman.—n.. n—n—u—n—u—nm-WW—a—u-w-pin."-m na.rmlu ”hM—nun—
nu.—Luh;—W umu_u—mmm — —-
m! m ªim:." vma-num una-unem |:mm Wmtu—«nm
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mmm—mmm

.um-pm mmm—Inu



Consult: Quadra de Sócios eAdmlulmdons - GSA

um: vejam/mula”Em mmsmmnemmmuniam»; mmm(M uma.)

ommumcummm—(Mmhh—ehmhcmwametmau—um:
Indl—nm msmamulho— Wurm
hum—w mmammmNin-dm Mwm-4a
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Rumanian“ . Ill-pmi»um emprmm,pu. mun. utilize « opçio de implosãº dn seu hmm.

Tuuínrlnd- [lm-neki. -TilullrldldcDum »6ms” Dum:Bucal (DOC : TED)
Dm: 07/04/2020
Blum: 137 Agência de Débitº: 02050
Cliente; EDNALDO PEREIRA DE SOUZA
Banco Destinatário: 00l Nome do Blum: BANCO DO BRASIL S.A.
Agêuuil: 01688 Nome d- Agêuc ACHOEIRAS DE MACACU RJ
Couu : Digitº: 0000000208073
Tlpn d: Coma CONTA—CORRENTEINDIVIDUAL
Finalidadc: CREDlTO EM CONTA
Tipo demm TED
Favorecido:: Hml vcnm CPF/CNP]: I0.383.683/0001-67
annr dx Tnmfuênci ' 5.000,00 Vllorda Tlrifx: [0,45
ValarTom]: 5.010,05 N' a. TnnsfeúncíxInterbuncáríl: 7435414

AUTENTICAÇÃO

M..—ssa "wc-rm mumu rkngfcz mmm autuyxu IqIBnJSS saaaoihfnunca“ IJHEÃM uznzxm casinid agroduh zknuwux Zzzgvlnh afxtnlluqmumu bkipaju "num 'Bukn' zum": Huanqu'r umsgv onauasu
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DECLARAÇÃO

Eu, EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA, residente à Rua Antônio

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).

Cachoeiras de Macacu, QL de (352 II de 2020.

??
EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Vereador — PEN



Sºlução d: Cem-nmn' 295 - Colli
Blu N 1.150an deZDIÁ

Prousm
lutemudn
CNPJ/CPF

Amparo:OBRIGACOES Acassóuus
Loc-cio de bm móvcu. Comprovzcãn de receia. lmposxihilidld: de
emissão de unia fiscal.

o nufcrimmm de receius pclu pessºªs jurídicas. quando desobnpdu ou
impossibiliudas da emish a: nau fm: m. down-naun cquivnlcnlc. em
ruiu &. nio—«mudança: pm impressão pelo órgão cun-palma» dm ser
wmprvvadn com domms de indiscutivel idmmdxd: : conteúdo
:::|-remªr das operações a que se ref-ram. tals comu recibºs, livros de
regatas.wmmms :|:, úesd: que . m nin imponha fm'mu especial.

Dlxpodlivm 14.15:ng 8.546. de l994, art,

Relntórlo

A mumu em eplgmfc. amandº D que prevê a Lei nº 9,430, a: 17 de
dczcmlmz de 1996, un.. 43. : muda-do 5 numa; Nnmulivu RFB nº 1.396. de 16 dº
membro de 2013» com illa-Ações, uns. 2' c 3“, [Em que [un como atividade a lotação de
bens móveis e que. no município que ; jurisdicionl, há legisllçio pmlbindo a “msm de nu!:
nw: a: serviço no auferimcnwdique]! mmm, por não se um de prestaçãº da szrviço.

: Comn e wnuíbuinlc a: túbulos (edcms, quuúmu sg, em va amus nmis,
pode :miur (ums ou memos, : qua] elxbomu um modcln. cºntendo os vnlones das opel-14:43“
qu:mun,

Fundamentos

] 0 Presidmlc da Rzpúblíu vamu o itau 3.0I da lista de serviços d: Lm

Cnmplmmur nª 116, de 31 de julho de 2003, canmmzmc & lancia d: bms móvcii. sob a

justificau'vu d: que o SupremoTnbunzl Fedgnljulgxu incunslitucional & cohrallcz do Imposto



(; ici?
Wawun'ns ,, “?ª M.« , nu,:

. _ &

siim Sewiçni a: Quilquzr Nlnugza (155) relativameniz àquel amu?! em nª
362. de 2003. que acompanhx n imo legal vetada).

4. Dianne disso, várias municipios impedinm . :miseiio de naus ngm; de
serviços naquelas operações. pois nin hlvil sua msm,—aam locaçãode coisa.

5, Observe-Qe qiie 0 [am ii: ; cºmiam nin m abrigadn nu mesmo estar
impossibilitar]: a: music» d: um fiscal na loaçin de bens móveis, de [um ulguml .
dmobrigpde expedir mei-minuano ami pm fui, de subsídio i "mmo dn Impusm Sobre .
Raid] : Prºventºs de Qiulqua uma., a: wmpnlêucin a. um», : dos aiii-ms «ibm»
Mam. A anemuito. lssim dispõe . ui nº 3.345, de 2! de jineiro de 1994 (gritou—xe]:

An. 1' A conluiode mu fim-1, recibo ml doculnculoequivilme, reluivo & vend: d:
uma; muda de serviçºs mimas de ªnulªçãº ile bau mi'weic. duvmi
mmmcfaad-lcgidwiominmwmmnacmmsdeqmlqm
uMnommdnfgiiv-p'ndnpmçin.
H'Odilpmommigoumbém [lançar
.)nlouoioaebaumiszimàvm;
ii) mama mms mis-uaumim com bau .: unimºs, pmiudxs pormufísica! oujuridim.
& 2- o Mllhn ih Fuxmh eua-mí. pm erum d- Iedlluh d. lmpoilo
mh" . mia. » primam de qnlquer uni-rm ol anime-im :quluhula i
um um: Ml "dim polllnlin mus-|n- qundnmmau-rdann—lim.
An. 2' Curumin omiisio de meiu mi de midilncnloi. inclusiv: ganhas ii: upilzl
pm claro do Impoiln sobre . mid: : pmmm ii.: qualquer ...um e du
cºmunica; mciiis. incidznrcl sable » him : n fluir-mmm. . lulu d: amam dn
um iiml, recibe ou amavam cquivllenie. im mmm a:Mwm dns opel-leões
. qm: se Mer: & "ligo muda, bem com . siu mumia com valor inferior no dx
upando.
[.,.1

An. &' Venham por indícios .mm d.meiu. : .uma-dc liÁnB podm'. pm
Mem de Munn-au a: bue cálculo suje-u i imíldincll dn: ímpoi'oi fgdaaí: :
muibuições socil'u. .rbiuu - xaxim du contribuinte,mundi) por bue u rec/eim,
lplu'ldli zm mudimmm fun-L :mupundmlcs .o rmvimmln diin'o dumm a.
Maxwwsedemuiwmmopmm.
[..].

&. Salimwse que. um :: prf-sanz, o Minim a. Fnzund: nin :dimu qualqucr um
que ai..-heim os docummms equivalentes a mm mm ou recibo, como mcllnu n

supnmnscrilo 5 2" dom !" a; [A nºum: 1994.

7. Apm! chan, uu Coordnução—Gml dc Tributação (Casi!) esclªreceu, pºr
meio do Parecer Calil/Díli: nº SSI, da 12 de numa de 1993, que, no em de dispmsu dc
míssil; de num 65411] de prestigio de serviços, : pmm jurídica dev/ni cnlnpmvlr n
auferimmlo de muchas com documcnlos de puxe, vais como recibos, Iivms dc mgishns.

:



Wúmu—n'm

mmm ele, dude que : le: .a» imponhu fomu smi-|. : um m que ideuliâquem
perfci'ammlc . Upcruçin x que se refunm.

& Por fm e imperioso mun! que as pzssnas jurídicªs devem mama
swim-ncia (au m. confunnidzde com .; leis Emis : comerem: e que nin compete &

km;“ Fedznl lem-In . missãº dem mªis, ou sua dimu no casu zm Exame, para os
efeitº! da leg'slwin do [ss.

Cºncluiu
9. o mmm a: root.—ius pela mas jurídicas. quandº amam-s ou
imposú linda de um a: um: Bial ou documento equivalente, em min a: m-
umu-ça, pinW pela órgão rªmal:. dm ser wmpmvndo com dominunlm de
ínfhscuúvel idwídme : mumu acl-nm»: das optar-ções n qm: sc mam", tªis como
recibos, livro: a: regina],mmm ele, um; qm . lei não impºnha fon-u especial.
II). A comida-ao superior.

Aisin-do diliulmmkcams FREDERICOANTUNESNUNES
AuúínxkFiscal da RFB

II. De lwnio. Enc-minhª“ à Coorduladom dl Cmrúcnnção de Tributos Sobre :
Rank. Flu-imõniu : o,;mms Finnnecims (Colir).

Anima, djplxlmm:
ISABELCRISTINA DE OLIVEIRAGONZAGA

AuditorrFisul da RFB - Chefe dlDisk!”

II. De mºrdo. Ao Coordcnndm-GemldnCosirpm Ipmviçin.

min.-in digamCLÁUDIA LUCIA HMENTEL MARTINSDA SILVA
Amim-Fiscal da RFB - Cochim-dor: da Can't

Ordem de Inlimlçin
13. Apmvn : Soluçin de Cnnxulu. Publique-se e divulgar,—se nos lem-Aos Ato In. 17
da Instrução NormllivªRFB nº 1.396. 6: 2013. Bªse ciência an inmsudu.

Aum-An digiulmu
FERNANDOMOM'BELLI

Audim—Fisuldn RFB - Coordznulor-Geml da Cusil


