
« ESTADODORIODEJANEIRO, .

Cin-rl Munlcipll da Cuhoelru d. MIME“
Gªbinete dos Vereadores

GABINETE DO EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Cachoeiras deMacacu. 28 de MAIO de 2020.

Assunto: Solicitação (liz) RECEBIDO

Excelentíssimo Senhor Presidente.
Rum DO nl miam

Venha à presença de Vossa Exo-alema. encaminhar Balancete da

Pvemação de Cªmas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao

vereador.

Dun—assim, segue em anexo os respectivos comprovantes de

pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o ptevism na

Resºlução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

Cºnn do atendimento do preseule. que ora se faz necessário. eleve

meus prolemos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDNALDOÉDE
SOUZA

Vereador— PEN



« ESTADODO RIO DE JANEIRO
Cln-nn Municipal da Clchoelm de Id:-eaw
Gabinete dos Vereadºres

PRESTACAODE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZAO DA

ATIVIDADEINERENTE A0 MANDATOPARLAMENTAR

Ao Pmsidenm dª CámaraMunicipal de Cachoeiras de Macacu:

Nºs termos da Resolução nº 22. de 25 de Junhu de 2019, apresenw a V.Sa., a
prestação de camas relativa às despesas realizadas em razão de atividade

lnelenle aa mandem padamsnlar. especãioadas no Quadro Demonstrativo de
mês em referéuu'a, anlxu ; parte integrante deste requerimento. Para tanto,
assumo ima'na mpousabilidade pela veracidade das infm'mações pesadas.
pela autenticidade e pela legitimidade da documentação apresentada e
ATESTO que:

1 — não fºi adquirido material pennanente, assim considerada u de vida útil

superior a dois anos;

2 — não foi emu-atado serviço de cºnsultoria, assumiria. pesquisa ou trabalho
técnico com sefvidor ou empregado da administração pública da Câmara

Municipal 119 Cachoeiras deMacacu:

3 - as despesas do condomínio. IPTU. água, energia elétrica, limpeza.

conservação. higienização. sistema de segurança & [elelonlas fixa e móvel são
relarivas a escritório de repfesemsção político-pedamnlar mantido por este(s)
vemador(a);

4 « as despesas com combustíveis e Iubrmeanles são relalivas a veículos de

minha propriedade ou utilizados no exercício das aliviúedes inerentes ao
mandem parlamentar deste(a) vereadoqa);

5 — as despesas com locação de bens móveis foram realizadas mediam;
contrato irmado com pessoa jurídica cuja atividaue econômica é compatível

com a objeto da locação e som cláusulas que conúgurem leasing. lmçãn



ESTADODO RIO DE JANEIRQV .
ClmlrlMunicip-I de Clchoelm de Mun-cu
Gabinete dos Vereadofes

financeira. arrendamento mercaulíl ou qualquer outra modalidade que
possibilite a sua aquisição;

a _ as despesas miam/aê à divulgação de atividades e ações do mandato

parlamentar a à promoção de eventos referem-se às ações parlamenQares
inerentes ao mandato deste(a) vereadma) e não contém gastos que
caracterizam campanha ou propaganda sleiml;
7 - e aquisição de material: e a contratação de serviçns (olam realizadas de
acordo com as regras disposoas na Resoluçãn nª 22. de 25 de Junho de 2019;

9 — não foram Iocados bens Imóveis. móveis e equlpamemos nem adquiridos
bens ou contratados serviços de:

a) odniuge ou oompanheivoqa) deste(s) versado“) ou de parente
oonssngulnoo ou em até olerOeIro grau; ou

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

deste item seia emo-proprietário.oommlador ou dlrelor.

1D — os serviços foram prestados e os bens lotam recebidos, estando os
preços de acordo com os praticados no mercado;

Club-ocm: dn Inclui. 2! de Milo do 2020._LEDIVALDO PEREIRADEMU
Wu - PEN
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ANEXO 01



- &“ dum nunc.mtuu055 '.Lºà mmaº! 36 pela

ªº?“ ”

!DCADOIA: DMX COMERCIO E suvloos DE CACHOEIRAS LTDA. emma: devidamente ima-na na mr.! wb
nª 10.383,583/0001—67, uam sede | RmMmMui: con. 53 — mw: Suu: Luiza - Cachoeins &: mmm-RJ,
nome de Fantasia DAVIDVEICULOS um: no lendomuda pelo na:W 0 Sr.mmsmasRODRIGUES DE MOURA. bruílzim. mado empluárin, peludo: da &ndn rb [mama: nº 13430.0954; (IPP-
RJ) e CPFnº 3115996574»

umcommoESERVIÇOS “E

wcA'rAmo: EDIVALDOmmm DE SOUZA,pomdordl cmgin (k ldeuddad: nº msma“ (IFP-lu). (rn-' nºmann“ : em nª (mmm, domiáindu lu Av, mana, s/nº - Boa Vum , údlodna dz Maucu— lu,
TL! (mW—9660

A: pena: nim idmliâudutêm. entre .Um; emmao omano: Ganham deMu de Auwmôvelque se umpeuuuum neguinmsepdnx wnâiçàuducritumpmn.

l.cLAusuunmEBA-Doom,nmznso
m. A lDCADDRAdedam ser : ledúm: posiuidm e/m: proprietária duvdwloTOYOTA muxM SIL Diesel,
ann zona/2013. em-mm. placamano,RznmmWe. Chau!Hummm. em perfeitoumd/a e
qumulveu dú-lo em Indo .o mcxrAluo, pelo pam de o: de Jlneim de 2020 à 31 de Dizembrode zum.

u.; Findo pam adm 635)“th, o mm no podzrl ler mmao mm d: mim nu oulm mmm-m
centram] u vem:)?um ser devºlvido :mm na mama- mama em que emu quandº o mhz-l. ou
sejª,em permita:wmooudem,mªndem peludznuuu plejulm aun-dm.

1.1.5. em anÁRIDniomm o aummóvv] m dammipulzda,deverá paar,mquznmdzúvu Em seu pod“.
o mar dª lesão que o mma-urinar, e mpoudm pelo dum qua :: automóvel vznllz a sofrer mesmo se
plvvenimre deme fnnuhu.

1.1.3. e bm laudo tomar: um de.-rimas. . um exclusiva dnmútuo.
1.1.4. 0 bem Ima ªpena poduí ter dinádn pelomumu.
:. cumsuusumm- novmx
“.o IDCATÁUO”dum:Htulodzbaçlnovdmmmzldemúimmilmmw
mh m vencimznmneo última dh um demd: mg. .::-avenuemmm.ma.-um» .a lima da Brun S/A,
Aguri:macau-z: maq/43.
1.1.1.0lmmmplpmmhudoxcnldod:&nmhadmamsejamulhdzsãimuoupurmmnjumdex'Jáúnnpor
DENIMMÉH.

a.CLAleULAmmA—ms:):qu
“ :) mcnmo um um o mano em perfeitº muda de anual-ndo. rk mann mod:-in. ºwnªfunihriu : pneu). devendnmmr, mm omim do amam, o veínúu :m documentado .moon nal
mumumndlqõa em queMabe“.

3.2. E &: inlzin [espumabllidzde da uxm'Auo os dAbims dz qllllqllzr nau-nn, nem deu ch minah-n do
pmenh: mmm : me a um da uma, sq.... de mumu de uma, qulilquer dznnu maca-ms alan pumzix
mundo: pelomumu ou umplmgdms,mn nu omissãºmm.-mmunck.



çcuusuuovmn-mun-omo ;;>“-
4.1. ()wan/mo. dude ji numrin :mumu.mulmjumc no DETRAN—IJ« timido do veículo seja:. dz
multaem

5. CLÁUSULAQUINTA — BAme
&; A mun, ama dn venal-num WMI. por mm: de mulqwer du plnu sem .u- pmundn de
nou'icuúomesnmmmmm mlninu fumam) din: aun-. pum
5.9.OWmmder-sdúmnlawpmdawmmmmazjmlmáúodmhmummmen
devidopagamento demu, pel:pm. inadimpleme no vllor a: 39: (eu pormm) do valºr cºmum.
6. cLAusuusmA —mshummmGERAIS

6.1. A IDCADOIAe wcATARIOaumm qquwlum-uuin um: :mpufeimmdicàadeuw. lu dm da
asilnnun dnMB hmmm. mediam:vinm'iz.
(..:. A: pm:. mnh-numa degem a Em demma de Matam-RJ, pan dirimir qualquume oriundx dum
cor-um.

E por mnmjum e mun-andºu, ulilum a pauta“: inmumeum em o; (dua-) viu da ígml w e
forma, nammao: (duasjmununhumimum

CudloeimdeMlacu-RJ, / a: gunªº dezozn.

cz) :“ Vac?»
[A

meusAmummm lm MOURA___Lmenino
EDIVALDOmm DE sem

“41,5; ª.



ª REPÚBLICA FEDERA'INA DO BRASIL

CADASTRONACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
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Consul“ Gumm de Sócios eMmlnlmúoras - DSA
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ô EoÃnmíún dl "mam—u;
Tun-mm::- Inu'rlunclm -hmmm:Difere-IA' brªdescº OnmuBlum (DOC e TED)

Dm: 06/05/1020
.

Ban-:D: 737 Agênci: de Débito: 02050
Clienm: EDNALDO PEREIRA DE SOUZA
Banco Desúnauriuz um Nome do Blum: BANCO DO BRASIL S.A.

Agéncia (“688 Nnme dl Agêncil:CACHOEIRAS DE MACACU R1

Couu : Digi“): 0000000208078
Tipo da Conn: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Fmalldldt: CREDITO EM CONTA
Tipo demigram: TED
Flvorccidns:Hole! venez- CP'F/CNPJ: 0383.683/0001—67
Vllur da Tnnsfcrêncu: 5.000,00 VnIor dn Tui ICMS

310.45 N' da Tnnsfelencil Inlcrblnciril: 8044255
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DECLARAÇÃO '

Eu, EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA, residente à Rua Antônio

Valadares, nª 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 nª 295 — Cosit" feita à RFB -

Receita Federal (Vide anexo).

Cachoeiras de Macacu, DE de MA de 2020.

%
EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Vereador - PEN



Solução d: Coumh: n' 195 - CDI“
Dm [4 de oumbm de ZON

Plum
lnurelndo
CNPJ/CPF

Assumo:OBRIGACÓIS Acusouus
boemia d: bens móveis. Compmvlção de meiu, !mposslbllidide de
misxíb dc nota fiscal.
o “ferimentº de receitas pelas pesmas jurídicas, quandº desobrigndls ou
imposxibílíudu dc missão de uma (um vu doquuullo cqulvnlullc, em
ruiu a. nin-wrvrinção pin xmpmsão pelo mªs», :umpclzníe, dw: ser
com-pmvaún com dncumzmos de indiscumsl idoneidade : wnlzúdo
esclarecedor das operaçõa a que se fºrm. tais como recibos, um de
mgmmx, coulmmsem, desde que . lei não imponhª (arma especial.
Dispuhfuu Leglh: Lei nº 8.346. de 1994, an.

Relnórlo
A inmssldx :m epígufc, exercendo o que me . Lei ..º 9.430, de 27 de

«membro de 1996. m. 4x. : lumdmdn 1 [uma Normauvu RFB nº 1.396. de lá de
senaum ck zum. com uma, uns 2- e aº. aum que (em comommm . loclpio de
bens móveis e que, no mumciploqu zmmm“ na legisllçiu pmibindn : emissio de um:
Gscnl de serviço no “ferimento daquela receita, por não se um d: prestação de serviço.

2 Como e mm'buims de lábums Memes, question s:. em vez de num fiscais,
pod:mlurmms ou recibos, .| qu: subam um modelº, contenda os Vilares das opaivâcs
que ruhzu.

Fuudnmentns
3 O Presidente d: República vcwu (: ilml 3 0! da Ima de serviços da bai
Complementar uª lló. de SI de julhn de 2003, concern-mm à locação de bcns móvexs, sob a

jusliãcmva de que o Supremo Tribunal Fedcmljulgm iucnnwlucimlal & cobrançada Impostº

AJC,



Mum—runs “

Sobn Serviços ris Qulquer anumz: assi mlln'vlmcut: iquelu uti

as:, ds 2003. que acompanhao textº legªl vendo),

4. Din—ile disso, vários municípios impsdimu . miss-io de umas «mis de
serviços ".quem Americª:, pois não havil sua pnsuçhus locuçãº de coins.

sv Obama—se que o rm d: . suuuuisuns não ser obrigud: ou mesmu gsm
impossibiiimi. de mussi:) de num fiscal na locuçin de bens móveis, de form. algum: .
mmm.d: expedir documsmrio Exul pm fins de subsidio i tributação do impusm Sobre :
Rend. : vamms dl: Qullqucr Num de cºmpetência a. uma», c dm wrms mbumi
Maus. Amempeiw, mim dispõe . Lei "'um. ds 11 de jmzim de 1994 (grifuu—se):

ML l' A :nlíiiio dc um 69:11,de oumm equivnlznk, rel-nv» :mªs a:
"Marin. pmi-Icio de sia-viene ou apt-1955 & .iiuuçin dz um «Mais. mm
memmsfeimuisgsmu daMM .miuepmveumda qmlqucr

...m no umnznloa. efetivaçãou.W.
êl'Odmmmgulxmbhnllcmz
.) : lmãode bai;más: imóveis;
b) muilqua rmns mus-qm rulindu com bens e serviços. ;)!-M pºr ,muu
mxmmjuddicu.
; 2— 0 mumu «. rum. mnhelxerí, pm efdlo «.mg.. uu umanbr: . ruin : prive-m de qunqusr unir-rm. nl dn:-muto: eqululm'u &

um um: um mdbu mumu.- dlrpmú-Iol qu-udu M rounds": «sussa-sms.
ML :- cmsrin olniuão de receia ml de mndirmnlm. inclusive ganhos de clpiul
pln eram do 'mposm mbr: ; mi. : prwemos d: quuiqusr uma e du
conmbuicõgs wc is. iusiumms um _, lucro e o (nur-mento, . ruiu ue emm-u da
um mal, recibº mlmmm equivllcnw, nauma «: erguia-m dnsW. qui: :: «fere a migo mlzriov. bm com . .illl mímica com why: infzrim la da

Wo.
(,.,1

An. 6' Vanini: por indlciol . ulnliiio dameiu . uma.“ muuu- podzri, pm
cfeilo de dum-ima dl bue cálculo n|j=iln A mania. dos impmm fcdcms c
wuribm'cãcs sos-isis, nim . russia dn muilluiuu. Immudn pur bue :: mozila.
lpmndu emmúmia mui mmmdsuus » nwvimmlo anno du vmdu. 4:
Meio ds serviços ;a quaisqueronu-ls umas:
[.. ].

6. Scheme-u qus, até o Frantz. » Miuisrm a. ruma. nin atirou qunlquer no
que estabelm os mini-aum equivllemes . nou ãsêul ou recibo, comº recllml .;
supnmssrim g ? dn sn. l'a Lei II"uma um.
7, Apesar disso, as: CooMenAçioccnl ds Tributação (Cosik) esclareceu. por
meio du Pm Cash/Dim ..» ssi, de 22 de marçn de um, qus, no ano de dispcnu de

missãº de nou riso.: de mªmãº rir smíçns. : pessoa jurídica dcvcrú com". »
nufcrimcntn de mins com mins-rms de puxe» uis sumo rrcibqs. livros de registros.



Mam-n:...

contratos etc, desde que a lei não imponha form. especiul, e mt:
cz—quádendãzquem

perfeíumcntc . upençin . que se nTn-am.
& Pur Em. 5 mm dum que us pzssmls jurídicas dcvml mumu
escrimnçin feiu em conformidade enm as Icis (mais e comerciais = que nin compare A

uma Fudeu! negam a missão de nous casais, au au dimu no caso em uma pm ºs
em». «. legislxçin do ISS.

Conehuio
9. o mmm dz mmm pulls pessoas )un'dim, qumdo desobrigldu ou
mpouibiliudu de músico a: um. um: ou documento equivalenle. em um da não-

.m-imi» pin implasio pelo órgãº commmll. dzv:mWML» com documentos de
indiscutivel woman: e mmm “clareador das ºperações a que se reflux". uz; wma
recibos, livros a: "gsm mmm ele, desde qu: & lei um impmúu rom mmm,

m, A consiúzrlçiv mperior.

Anil-dn digam-:
CARLOSFREDERICOANTUNES NUNES

Auditºr-Filed«. RFB
1 1. De acordo. Eucaminllbse & Coordnnadnm da Coordenaçãode Tributos Subm :
Renda. Pmimânio : OpençãesFíunuins (Emir).

Animdn dlmulmenlk
ISABELcmsmu DE OLIVEIRAGONZAGA

Audjwn-Fisml d. RFB . Chefe da DisitM

12. D: acºrdo. An Caudal-durªm] da Compm lpmvlcãn.

Animar. digiuInwm:
(D.AUDIALUCIA PIMENTELMARTINSDA SILVA

Amim—Fiscal dª RFB — Coordenadorada Cout

Ordem de [mim.-cin

Aprºvo . saludo de Comum. Publique-se : divuugue-s: nos mox dn m. 27
dn Instrução NmaúvxRFB nº [396.919 2013.1311: ciência ªo Manuais).

Anil—dn «mmm
FERNANDOMOMBELLI

Auditor—Fiscal d. RFB - erdmldm—Gull m Casi:


