o

0

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Clmn Municip-| d. cachoelvu dl M-ucu
Gabinete dos Vereadores

GABINETE DO EDNALDO PEREIRA DE SOUZA
Cachoeiras de Maman. 07 de AGOSTO de 2020.
Assumo: solicitação (faz)

Exoalºmíssimo Senhor Presidente.
RUBRICA no

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 de
com :: provism na
Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

me

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

Atenciosafnsnu,

EDNALDO

&
Vemador

SOUZA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

»

Clmlrl Municip-I de encho—Iru de Mmc"

Gabinele dos Vereadores

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATORIA EM RAZAO DA
ATIVIDADE INERENTE

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 politimenomenmr mantido 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

w

—
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,
.

mercanul ou quªlquer miha modªlidade que

financeira. arrendamento
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 propaganda eleitoral:
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.
os serviços foram meshdos & os bens hmm remendos, eslando os
preços de awrdo com os praticados no manada;
10

—
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Tru-ferem

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
Agêncil. 01688

hummm -Thllnmhde Diferenu
mmm-(Doc em»

Nm: do Banu? BANCO

DO BRASIL S.A.
Nmm: dl Agencix: CACHOERAS DE MACACU RJ

Coll“ : Dlgih): WZOSÍWB

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

Eu, EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA,

residente

à Rua

í

ª

'

Antônio

Valadares, nº 76, Fundos, Várzea, Bairro Boa Vista, Cachoeiras

de Macacu
FINS

—

RJ, CEP

28.680-00, DECLARO PARA TODOS OS

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

—

através da Súmula

STF

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

Resolução nº 22 desta Casa Legislativa.
Cachoeiras de Macacu,QS_ de %

n,,

EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Vereador PEN
—

de 2020.

—

da

“l

Salud!) de Cnululh n' 195 - Coli:

lm-

I4 de oulubm de 2014

Fromm

[mr-sudo
CNPJ/CPF
ASSUNTO: OanAÇDES ACESSOIIAS

locação a: bens moveu, Comprovação de receiu. Impossibilidade de
missão de nau 5;an
o Inferimemo de receius pells pessoas jurídicas. quando desobrigadas on
impossibiliudzs de emissão de nou isca] ou documcnlo equíulmce. em
ruin a. não—autorização pm 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
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.
A

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

2

que

ruliu

Fundnmumu

:

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 Summa Tribuull Federal julgam inconstitucionªl n cobnnça do lnrposro

o
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Wlhl o mm lega venda).

Dinnle disso, vários municipios impedinm a emissãn de nuns fiscais
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