
o 0 ESTADODO RIO DE JANEIRO
ClmnMunicip-| d. cachoelvu dlM-ucu
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GABINETE DO EDNALDO PEREIRA DE SOUZA

Cachoeiras deMaman. 07 de AGOSTO de 2020.

Assumo: solicitação (faz)

Exoalºmíssimo Senhor Presidente.

RUBRICAno

Venha à presença de Vossa Excelência, encamlnhar Balancete de
Prestação de Camas referente à Verba Indenizatófia disponibilizada ao
vereador.

Oulmsslm. segue em anexo os respeaivos compravam de
pagamentos e demais documenms pertinentes deme com :: provism na
Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

Curto do ulnmíimemo do presente, que ora se faz necessário. eleva
meus protestos de elevada esu'ma e distinla consideração.

Atenciosafnsnu,

EDNALDO& SOUZA
Vemador
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PRESTAÇÃODE CONTAS DE VERBA INDENIZATORIA EM RAZAO DA

ATIVIDADEINERENTE A0 MANDATO PARLAMENTAR

A0 Presidente da Câmara Municipal de Camwiras dª Macacu:

Nos lermos da Rssoluçãu nª 22. de 25 de Junho de 2019. apresenta & V.Sa.. a

presiªçãu de camas relativa às despesas realizadas em razão de atividade
inemnm ao mandato parlamentar. espeomcadas nu Quadro Demonstrativo úo
mês em referência. anexo e parte Integrante deste requerimento. Para tanto.

assuma inteira responsabilidade pela unicidade das iniomlaçõcs plantadas.
pela aufemicidade e peb: legitimidade da dooumemaçéo apresentada &

ATESTO que:

1 — não fui adquirido material permanente. assim considerado o de vida mn

superior a dois anos:
2 — não (oi contratado serviço de consultoria. assessoria. pESqIJÍSa ou trabalho

técnico cum servidor ou empregado da administração públinl da Cámara

Municipal de Cachoeiras de Menem;

3 - as despesas de mndnmlnio, IPTU. água, energiª elém—, limpeza.

cmservaçãn. nlgienização. sistema de segurança e telefonias «xs e móvel seo
relativas e escritório de represemaçâo politimenomenmrmantido por este(s)
veneziana);

4 — as despesas com mwalveis e lubrificantes são relativas a veículos de
minha propriedade ou utlllzados no exercício das atividades inerentes ao
mandato pariamenhr deste(a) versador(a);

5 — as despesas com locação de bens móveis foram realizadas medianle
contrato armado com pessoa lurídica cuia atividade econômica é compatível

ocm o objetº da locação e sem dáusulas que wngurum leasing. locação
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financeira. arrendamento mercanul ou quªlquer miha modªlidade que
possibilite a sua aquisição;

& - as despesas relativas à divulgação de atividades e ações do mandato

parlamentar a à promoção de eventos referem-se às ações parlamentares
inerentes ao mandato deste(s) vereador“) e não contém gastos que
caracterizam campanha uu propagandaeleitoral:

7 - a aquisição de maieriais e a oomraraçâo de serviços foram realizadas de
acordo com as regras dispostas na Resolução nº 22. de 25 de Junho de 2019:

º — não foram lavados bens imóveis, móveis e equipamsnlos riem adquiridos
bens ou contratados servlçm de:

a) cônjuge ou oompanheimia) deste(s) versam-iria) ou de parente

consanguineo ou siim ate o terceiro grau; ou

b) de empresa em que este(s) veleidade) ou peasoa previsia na alínea “a"

deãla item seia sócio-proprietário, controlador ou diretor.

10 — os serviços foram meshdos & os bens hmm remendos, eslando os
preços de awrdo com os praticados no manada;

cachoolmdc "ln-ul. 07“um dl 2020._;LEDIVALDO PEREIRAE SOUZA

W
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BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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ANEXO 01
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mamou DMX commo z suwoosmznenemLTDA. emma:mm:: [uniu nu em! mb
nº 10,3836Qz/0m1â7, com [edumumm.-. um:musa - Pululu sm. uniu - admin. d:Mum-m.
nome de huuziamwmmemos. nen: no laudºmus. pelo neuWu D s:,mcos Alm-Dm
17.0»memz MOURA. baniram ando, empmárin. portador a. cmgin d: xmas nª 134309354; (m-
nu) e um nº 1115595799.

mumu: EDIVALDOPEREIRA DE SOUZA, pon-IdordlCamila de Identidade nª 1115521843 (IFP-IU),CPF nº
atuam-u : CNH nº 0425546415 domicílindu lu Av, Boquzina, x/nª » um Vu!: — Cldloeiru deMim“ — RJ,
Tel (2097544560

Aa pam .um idenúiudn cem, emmmm :uma» oMu comu: de laudodeA..-mmm que» lega-l
pela: cláuxulzlnglúmu epah:Gºndimduchas lm pre-um

l.clAvsuumnlmA—noomo,mzoxuso
:.:. AmCADORAdedlnurzhgúma munida-a e/ou prometida amlnmAmmmsn.Mano 2013/2013,cormu, phamsm. Run-vammassas. ChauíWWMQSG. emperfeitoman :
quemm xh—lo emuma nommao, penapum de o; d: Jlneim a: zona A 3; deDanubiº deme.
LLL Findo pum acima ellipuhdn, :» mumu não podeli nr mluvudo uma de num ou outm inn-unam
cmu-nnmlcvâmlçdzveúurdewlvaaszADDRAmme-mzumndjçaaemquemuqmdnnmbemw
maj-,emperaimmndioasdemmmndnpelmdznmmpnjmuunm.
1.1.3. cm nmcxrmonãomin-k o nummôw] na dava udp-«han, dgveúpw, mquzum(Miva em leu poder,
o valor d. load» que ommm, e mpandm pelo dano que a mama venha : me: Willa le
prºveniente deum fonuiln.

1.1.3.0 bemmudo amem: xm dutimdn: um ::dus'm dnLou-rum.

Lu. Obem loudnlpeuupodeú nrdirig'dopela IDCATÁNO.

:. CIAÚHUIASBGUNDA— »ovAmn
:.:.0manmon—xnomlamAndglomçluonlmma-mdewãnmmi] reais);»:
mls, mmvmdmenmall |: último diª mil de ada mb, zmvb demnuletnáz bunúrh junio» Benea dnBull] S/A,
Mer-ui: naus.Com:: mem-s.
2.1.1.0atrasonopagan-lentodºnald!)dªdÁusuh:dmemejlmuhde5%(dnmpormm)ejumdu!6(umpor
sentohoªia.

& CLAÍISULATEICBIIA—momcwõu
9.1.0IDGATÁRIOWmlnumemwhomaamdmúmmmmm
funiluia : pneus. devendo enm, com o termino do mmm, 0 velado : nu hmmm .mmm na:
mesmamansa um quemun.
3,1. E de inteiu mpomabilídm do mou—Amo o. débito: dº qndqua mmm, mm da: «: animmn do
pm.: mmm e m . am e. mºídº. Jejum de mumu de «uma, quam-=: ªnno: mzhu'izi: uaumi.canudos pelowanna ou umWM, «dº um omissão china: praticam.
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4.1.0 [DCATARIQdad: ji aum-iu .mmm. oonlulhrjunmm DETRAN-lu . drums do vdulln leiam de
mim etc.

5. CLÁUSULAQUINTA — nAmio
5.1. A meião, uma do múmia uol-mma]. por inldnlivl de qualquer du pina deverá ler pmedidl de
nnúúmaumm comMein mlnimzde 30 (mu) din :mm pum

5.2. o dummprimmm dz qullq'un' dal cm.-umpmpane do.era-mmm :nnjlrí . luddo dm: inmunulm : o
devido pagamenmdemim pah pan: hudimplenm nn Vilarde as (na pormto) do vahrmmnhul.
6. CLÁUSULASEXTA — Ius»):meGM
(LLAmmm:mCATARmm-umguevamhuumdommmpemwmdemmhu «.
“íman-.dopmi:hmmm. medium vlmrin,

(..:. As pana oonmtznm elegem o Em) de Mozila de Maman-w, pam diflmir qualquer aún ari-md: dum
mmm,

e pºr axa-em junn n mmudm, .um-m oMr: inmumenw tm em (dual) viu de um mor :
Samu, namãe 02 (dm) lengmxmhu abaixomiludu.

aaa-adm d:mam-lu, /_ deW;.— deme.

ªzarãº/MMía; »' EmeusmasLamimDE MOURA_LmcnmoEDIVALDOPMA DE som



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. CADASTROmm:. DA PESSOA JURIDICA
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MEMMMWWm1.m-e-——.wam——_.Mm-ulM-m—u—h—l-u—muva:-w.w——._—ummm—__-uva-m-w—mcm—hu—nmmHM-Mv—hl—h—M-Fisum-mn-n.“-om-L—çn-nmmm
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Consult: Ouldro de Sócios :Mmlmstrldofes - USA

“|: “Lªin/MPUum umcom smms uemmm um.
mumu.» assumammmm)

:) Quadradºme minimum-(ask) num—unmma-duncan". run—mud-Pei-umau (mw)!num:

lt.-n—m.: MJMEnnisw: «Mao—mmm
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lencluhmul . Imprulio dm Compmmlc.
mem.uúlízelopvhdeinmuindownbmww.

Tru-ferem hummm -Thllnmhde Diferenuô brªdescº mmm-(Doc em»
Buu: 09/07/1020
Bªnco: 237 Agªlmíl de Débito: 01050
Com: e Big“) de Débito: 0000000097977
Cliente: EDNALDO PEREIRA DE SOUZA
Banco Destin-titio: 001 Nm: do Banu? BANCO DO BRASIL S.A.
Agêncil. 01688 Nmm: dl Agencix: CACHOERAS DE MACACU RJ

Coll“ : Dlgih):WZOSÍWB
Tipo dl CMI]: CONTA—CORRENTEINDIVIDUAL
“IDEME: CREDITO EM CONTA
Tipo «Ic mferêwi-z TED
Flvmcidmt Hºtel Vamu CPF/CNPJ: 10.381683/DWI-67
Vªlm' da Tnnifgrencím 5.000,00 Valor d: Turim: 10.45
Vllm Tºni: 5.010,45 N' da Tnnsfcrêuniu lnmbiunllil: 4367729

AUTENTICAÇÃO

Gbãsvun r.?adNnd'l .vmvustqk nnxymkvu mumu (Nwtkgêf unam? yHZLoSgL

nypuqy Acvkmvs ;;stqu mlmlonx ywivecyl iuazhejí ummza «saque:
'NUulpm zwuaw hpdplup'! derNQbXs ÉDIAVSyV zlsuzmv szsnussv onuusân
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DECLARAÇÃO

Í
í ' ª “l

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 nª 295 — Cosit" feita à RFB —

Receita Federal (Vide anexo) e previsto no artigo 8º, 5341 da

Resolução nº 22 desta Casa Legislativa.

Cachoeiras de Macacu,QS_ de % n,, de 2020.

EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Vereador — PEN



Salud!) de Cnululh n' 195 - Coli:
lm- I4 de oulubm de 2014

Fromm
[mr-sudo
CNPJ/CPF

ASSUNTO: OanAÇDESACESSOIIAS

locação a: bens moveu, Comprovação de receiu. Impossibilidade de
missão de nau 5;an
o Inferimemo de receius pells pessoasjurídicas. quando desobrigadas on
impossibiliudzs de emissão de nou isca] ou documcnlo equíulmce. em
ruin a. não—autorizaçãopm nnpresuo pelo órgão cºmpetente, deve ser
compmvndo com docummms dr indiscutível idnuzidnle : :unbel'ldo
:sehmwdnr das operações n que se refiram, uia como recibos, livros dg
registros. wumlos ele, desde que a lei não imponha form. especml.

Dllpollávu Leglll: Lei nº 8.846. de l994. an, Iº.

Relatório
A interessada :m epígrafe. exercendo o que prevê : Lei n" 9.430, de 17 d:

dczcmbro a: 1996, nn. 48. e mudando & Instrução Nor-manu RFB nº Lm. de [6 de
setembro de zm, com durações. ms, zº : 3“. .um. que mn como aúvidadz ; locaçio a:
bens móvels : an, no município qu: : Jurisdiciou m logisluio pmibindn . emissão dn um:
fiscal o: serviw no nnlenmerro aquel.mceiu, por nio se rrnrnr & plesuçio dn serviço.

2 Como & contribuinte de tributos (mais. questiona se, em Vez de nulas flsczis,
pode cminr fumus ou reclboi, n qnnx elaborºu um modelo, comendo os valores das opa-mos
que ruliu

Fundnmumu
: o Presidmle du República vetou o ilcm 3.01 a. um de serviços dn Lei
Complrmcnrar nº | 16, d: 31 o: julhn de 1003. concernente & locação de bala moveis. mb .
Jusúfnczúvl de qu: o SummaTribuull Federal julgam inconstitucionªl n cobnnçado lnrposro



Whºa-MUN!”

sim Smiçns a. QualquerNai-nu (ISS) rellúvnmenle àquela arma.-iá &:f. Mmslgem nª
362, a: 2003. queWlhl omm lega venda).

4. Dinnle disso, vários municipios impedinm a emissãn de nuns fiscais «:
smiçns usque!“mãe:, pois não h-vil su. prestaçãou. hmm de mim,

& ºbtuvo—s: que o (nº de a consul-ml: nãº sei obrigadx uu mesmo um
impossibiliud. de emissin de num lisa! ... [ne-çin de bm HIM/eis, a: (um llgulm: .
dmhrigl de expedirMinimun» Gsczl pm fins de subsídio i «Maça: dº lmpºslo Sobre .
Rmdn :: Proventºs d: Qlulquer Numa, de wmpeliucia da Uniãº, : dm wrms tributºs
fedmis. A essemim. assim dispõe . Lei nº 8.846, a: 21 «: jmim de 1994 (girou—se]:

An. 1- A emissio de mu smi. recibo ml dmmmln equivlíellk. rel.-tivo A vem. de
mmdntiu, peluda & unicos MI (menções demmm dg bens móveis. Aguri
scr alum.-,pm do.-im d- Icgisllçin doum tabu: . tend: : pmvcnml 4: .]...qu
mtuu-m.mm a. crm-cui a.W,
9 l' ommmi:migo umbhn llama:
.) . Iiwlçío debut: móvzil : inuávcis;
bpqunqugruuuumwõcuulinduwmbemeunimpnbudupum
mimwjun'dim.
i 2' (- Mhliln'u :. Fux-1h mbdmrí. pan dano d- lea-lui» ik Impono
"br: | rud- : wwe-tm iu qu-lqun "mm, na dum—m eqnlvnlenlu A

um nu.-| n melhoWªldodhv-lHol qundou non-idemdenomina-,
An. :- Cmmin ofnissio de recaiu ou de mudimenm. inclusivemm & upiui
mdnwdolmpwwsobmlmhcymwnmdeqmwammmcdu
cnmribuívõu minis. Ínuiúmln sobr: & Mm : n fimnnunln. ; mm de avi-nio d-
um.- «sal, recibow docummequivllcmg, nnmmm d. :mivlsio du wuwõei
. qu: :: rzfzre (: migo mudar. bem com .m :misio com um ...me In .|.
operam.
[, rl

An. 6' Vnriãendl por indínoi . muio d. recaiu. :minima n-ihuun.pºdrá.pm
:Izim de determinado da bue cncuio sujeil: & incide-wl: do: impunes (cd:-u ::
mníhuioões sm u. nim: . mm'u da mmm-imc, Iam-ndo pm bue u. recaiu,
lwndu ml prºcedimentº (MIL correspondem“ ao novu-imo di'mn du vem. d:
pmsuçio d: ::rvíws : d: qlllilqw «um vpmwões.

o. Saliento—se um. me omu, :) Ministro da Fªzenda nio edilou quimm
que :suheloçl os dmummms equivalem“ 2 null «mi ou recibo. como mima o
supmlmlucriw ; r dºm. lª a. Lei nºamp: 1994,
7. Apm.— dim. em Coordenxçio-Gcnl dn Tribulaçãº (Cash) esclareceu, por
meia dn rm Cash/Dixit n' 351, de 12 de num de 1993. qu no caso de dispensa de
míssil: de um. fiscal de pmuçãn «: smiçns, . passou jun dci/má cnmpmvnx (:

mínima:!» de mim com dºcumenlos a: puxe, tais como recibos. kms de regislms,
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cºntrªtos ac, dad: que . lei nio impomhl form: especial. e um: vez que ldcmiflquem
perfeita-nena» .Wi» a que se rem-am.

x. Pºr Em. & imperiosº deem que as pessoas jurídicas devem mumu
escrituração Mm m confurmidnd: enm as leis Emis : cmi-is : que nin Compex: A

Renila Federal reg-lar & musa: de nous mam, ou suªdim no uso um nunc, pm os
efeitos na legishçin do [ss.

Concluúo
9. o mmm dl:. muitu pells pus/als jurídicas, qundº mmm“ ou
xmpmibumu ae anuais. A: nota fiscal ou doou-Matu equívaleu'z. cm mas da nio-
ammiuçinpm implmsin pda órgãº cmnpnmlc. dw: m wmpmvldn com dºcumentºs de
indiwuúvel idoneidme : amam» “clareador du ºperações . que se mflnm, uis wma
recibos. livros de rugiiflus.mimo: err.m que .m não impmllu fnmu :specíll,

no. A oousidmçin superior,

uma»«ip:-mu;
CARLOSFREDERICOANTUNESNUNES

- Audilor—Fílcll dl RFB

| |. De mordo. Enc-minha & Comun-don da Coordenação dº Tributo! Sobre :
Rendª, Puuímõnio :WS Finmoeins (cum

Anil-dn digiulmaue
ISABELCRISTINADE OLIVEIRAGONZAGA

Autumn-Fiscal deFB - Chefe dlDisilºª
12. D=m. Ao erdmldor—Gai] «. Cnsil |;er lpmvuçiu.

Amr-dn dIgMuw-m
CLÁUDIALUCIA PIMENTELMARTINSDA SILVA

Auditora-Fiscaldl RFB — erdenndnndz Calil

Ordem de [num-cin
13. Apmo n Snluçh a» Oumulu. Publique-se : divulgue-n nos Imune dnm. 17
da [ns-zum Nonmlivam n" 1396. de 1013.1395: cia-ci: zo interessado.

Amman dimulmmlz
FERNANDOMOMBELLI

AudilmªFísnld. RFB - Coardgnlúnr-szl d. Cosil


