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GABINETEDO JUSCELINO RODRIGUES DE BARCELOS

Camociras de Macau:. 28 de MMO da 2020.

Assunto; Soçmm (vaz) amu nun. :, uma:
PROC. N:

Exoeleullssimo Senhor Pmsíden'a.

Venha à matança de Vusua Exceléncia. encaminhar Balanco“ da
Prestação d: Conus referente à Verbª lndelllzamrla dlsponlbllízada an
vefeadnr.

outrossim, 59qu em anaxn os respectivos wmvmvanles de

pagamentos e demais chamamos peninemes de mm com o previstº na
Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

Cana de ulsndlmsnln do "mula. que ora se faz necessário. eleva

meus protestos de almdu estima e dinima consideração.

Atenciosamente.

.)
JUSCEIJNORO IGUEEDE BARCELOS

Voltado!



. — FSTADO DO RIODE JANEIRO
Cln-rl llunlcl nl do encho-Iru doMie-cu
Gabinels dos Virnadoras

PRESTAÇÃO DE CONTASDE VERBA INDENIZATÓRIA EMMD DA

AYMDADE INERENTEA0 MANDATO PARLAMENTAR

Ao Presidente de Câmara Munidpul de Cadlneírus da Maxmen:

Nos termos da Resºlução nº 22. de 25 ao Junho de 2019, apmaunw : V.Sa., a
prestªção de wma! relativa à: despesas realizada em razão de atividade

inerema ao mandam penemamar. espedâoadas na Quadra Demsuam do

mês em referencia, anexo e pena Integrante neue requedmentn. F'ln: tamo,
assumo inteira responsatúlldade pela vuacldldl das Informações prestadas.
pela aummloidade e pela lethmidade da documentação ªpmlentada a
ATESTO que'
1 — nao' foi adquirido material penuanema, ussim considerado o da vida mal

superiora dois anos:

2 _ não loi eur-travado serviço de consultoria, ssaessovia, pesquisa ou trabalho
Lécmon com servidor ou empregado da administração pública da Câmun!

Municipalde Camocim; de Macacu;

: - as despesas de condomíniº. IPTU, água. energia elétrica. limpeza,

conservação. higienização. szsmma de sagumnca e «elefanias 6x3 e móvel sãº
relalivas a amir/afin de raprasemnção pomioapauamamar mantido por este(s)
vereador(a);

4 - as despesas com mmbusnvule e Iubmkantsx são relativas a veículos de
mlnha propriedade ou wllzedos no exercício des anvxdedee Instantes ao
mandala panamanw duma) vereadma);
5 - as despesas com locação de bens móveis forum realizndas mediam
Conn-am vim—ano wu pessoa iurldíca cuja atividade economica é mmpauvel
com a objeto da locação e sem clausulas quo configurem leasing, lºcação

áª



' , ESTADO DO RIODE JANEDIO
Dimur- Hunlclpll dIWoolf“ li.um

,( G&hlnetedos Versadorea

nuanoeim, amndamemo mmm ou qualquer uma modahdade que
possibilile a sua aqulsição;
& - as despesas reiallvas a dlvuloaçãn de athades e ações da mudam
parlamentar e à prºmoção de eventos rºdarem-ee às açõu panmmms
ineremgs ao mnndam deusa) vereadora) e não comem gsm: que
summerizemcampanha ou prop-ganda eleilomlz

7 — B aqulslçh de "IMEI! e B mmao de !swlços foram manadas de
acordo em» as mgras dlsposlas na Resolução nº 22, da 25 da Junho de 2019:

9 — não (Nam locadns bem imóvaiu. móveis e oqulpammms nem adquiridos
bens ou metades serviws de:
a) cAujugg ou mmpanhelm(a) num(a) varas-ima) ou de parem
oonsangulueo ou aum até o mroaíro gmu; ou

b) da arf-mma em que este(s) vemedcrm ou pessoa previna na alínea "a'

deste item seia sócio-prºprietário. commlador ou diretor:

10 - os semws forum gravadºs e os bens lotam recebidos. estando os

preços de uma com os praticados no mercado:

Cimo-hl dl III:-W. ZI dl "Ilo «zum.

Juscimomami!DE BARCELOS

Vam
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CIM!!! Muulclpll dlCIM": do "tutu
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BALANCETEDE PRESTAÇÃO DE CONTAS

manuelª Nºnne is as mmm os um
PROCESSO Mm BAÍA DD REGEBIEIITD mmm
VEREADOR JUSCELIID RODRIGUESDE BARCELOS

PEHDDD DeWMI! :mmm

RELATORIOSNTÉTICODE DESPESAS

í-Vl—Tmlm “QMÍÚNMIVÚI
! « Dm"! MMM WWes m, DIMMmunm
x-v-hrmlpnnl-úq-u MEW'HMWÍIMK)

I-Sllúuvilmdo R$“

RELAYÓRIO ANALI'HCD

.. “gg, um ªlgm umª» mm

., w,“.- wwa- mmmmmmu "uma uma
TOTAL SMMI

mun—ua. «mun-zm

.)]
mm.—umaum
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ANEXO 01



Mmumcwqm
][ '

com-ro n:memo ul:Amudvn D:mum .

mumumao commo n: vncuwu um, devidament: incauto no CNPJ'
31 162 9491000140, com sede ª Ru. mundo de Abreu, n' sz, Puque Sum Luiz.. Ccchoeinl de

m fm. nem: um mpreoenuda pelo seu meioAm nomeou» emu. pan-dor do CPF n'
3-4“! 7677

UCATÁRIO:JumaRom Dl mmm, Inscnln no CPF lah n' 5716705274",
«(uml' mado na Rua João Luiz siquarn, n' 3:53 em] — Sin ancilco de Auil — Cm)-mim. de M-ucu »
r r

m— pnrlej mumu Menu/Fadas mm, em&',st e acertadaum som de Lomcán de
amu/Np: dr Pmmpe.-mmao, me se regem pelº: ddzuulns seg'lmus, osmm nos uma. nas

. uh An HQSDaCódiao me'l apelºs mndíoóesdmmzs"apresente
1 no aummoomro
mum- l'. o prevent: mun-m um |:an cum . lot-Alcindº Hummm um CHEVROLET.
LHEX 'SPIN ! EL AT ACT7. [U”/GÁSOL. mo 2018/2019. m Brancª,. phcl ºlª—7810, Rznlv-m
DE l74|D1420, Chª!!! ÚBGJK'ISZOKEiãlWªJ.d: prometi-de “LOCADORA.

cm.-uu v, 2 - o chl-nte. om hmm deem nem: um. que » london “1qu o veiculc rum o
«.. um- de combustivel & abu'eccr. devzndn o mmm rem'tuir qu fu.—mir o vacuna m manu:
. .“ "Mix:: _ .

Cliusuh l'. 3 —— A Imelda“ dmponzmlimrá seu veículo dele:-ho ml Clin-ul. X', pelº modo de L“ de
“.um de 2070 a n de Dezembrº um. para o uw na direçãº Exclusivª ao cliente. m um locºmoção,
, » mdadrs prºfissionªis. em!/ami: e/oumeu:-nl
Clix-nuh r. 4 Ficuv amd-dn anne .; pum:moon :mmm vmmm n Il5.ooo.oo (cuco um um). a um" seri png: por uma d: hmmm: bumiril pm o Blum amam», S/A.
m m ,, zusu — Cam's 00302556. um vcndmunum' a ai. ao de muda men,

c nuh “ 5 - o theme obngp-oe . efetuar . devolução do vácum na dh. hºra : lou] upecil'mado,um que adevoluçãn do veículo em hem-ip um no ne.-mim da din-i.. não implica em qualquer
;rmuwenm do preço e deverá devolver

u nun-movel em perfeita: cond: . a: um, mupundendn pelol um» ou prejuimu cªnudo: de icordn
mm ; llgxslacâu agent:. u hmmm Emimmúvd pel. mmumnçsu do vclculo me. a retirada do».qu da me me º momento vin enm do veículo (Término da muinto).

u - m. APROPRIAÇÃOmoura
cun-uh 1- - o sua” na damª» do vticulu mnngum-seaula!-"miami“: lpmprlnçâo indébita.

'lúuzuh zu - furrclenzuda . aprºpriação indébi'a, e chame [it'm ”uma é.: nnçóel permiti (' em,
» =(» n :; dewmm sendo cmo ainda que a locadora snmem: recmhecm o encanamento dn hum'.v d a e um. do Melim dc ºcorrenciª, indbpzndentemlmª a. dnu : hum do regis MGIorrõ'masera Cubradu pela [mm-.m, iam pniuím dl rupcnnbllidude do (da) clima pelos dungª—x=.au cªusa nos termos du an. 575 un Código mm.

m » n:: uso

Cliunlll J'. 0 aulomâvtl. abit"! dª!" contr-to, um uu'hudu (xcluuivnlnenle pelo ll) chame. min
«v. :: ;vcrnmda (: seu msn po: urrnws sob pm de rescisão cvm'alua] e o pªgamento dn mym





&

WVRHNMWIWMIWDAWIMWM
clánªulª sl - A london não & nupunuávul civilmente, cºnforme a lei civil bmxiln'r'n, dimu oulndlretamtnle

uy Por qualsquer dn:-los muer'uiii e/ou pcm muudoe pelo (3) fJ-Imlc e/ou pnmgeimu e/ousofridos pelo uliemª e/nu seusmútua, mi por forçª de seul proprios ato..
b: Por quªisquer danos mªtei-iªi» e/nu peunaíl causado! por um. ao (.) cliente ou ,eu;pªungeirºm
r) PAV hun! ou nim-eª drimlnu vm vnríruln;
dy Por qualquer um nu missªo crimino—pnumiu pelo dim-lll e/ou pumçims;

Clin-uh 6.1' — Pelo presente, n cliente cai-imd- que e exclusivamente naponuávzl por qunísquel'dann: e/cu pmjuims decºrra-itu de Midani: nummubilíslim envolvendo o veículo, 0 matariªm
adlcmnal : quuuquu terceiros. Aªuim u (ª) cliente, dade jª, wncordn pmi-unem indeniza.
“ªpmwahdvmpse e manter u locadora u salvo de qualquzr respensªbilidnd: pda pagamento dc
qualquer indtmªçikl. dll-ml mun-l., e/ou mar-ii, deupzm. (zu-m emim- .Avmiiªion, qu:por venmr- minª u lomdnrl ler (Espana-md- por um do [da] cliente, lendo tºdos as nim-,dzspçus.

clÁn-uh sua — A lomdªm não reconhece em quulquer upou-e : condiçªo o (a] cliente Domo leu
gem- ou prepºstº

euu-uiª exa - o «a; cliente ªunmnia que . :u- uuinntur- nª mmm impll'm ciêncín e
».»nscnnmemo por n. seus herdm'ml e/au .um-.um . respeita dª- euu-uh: do mmminstrumento, às quai; (eve ampla um» e cºnhecimento.

Cin'ului- em - (; pruenle mumimemo col-mimi . initg'lllnªde do que im mmm enm an penca»subsmumdoquaisquerenundimenm ou ªmidos unlzfiml entre uu panel.

cuum. sas - Todos as valeu!. d::pel-l = cnurgol da [magia conumuum dimu-s xiquiiiuu : oem.pm pagamento à vlsu. panini: demmmmumu
M.Amm
Cllluull 1'. E uªugnmdo &: partel 1- Racing du PNM» commo & quªlquer moment», dende quehªjª comunicaçãº & entr: pam com uniªmdeuciumínimª de 01 (um) dm.
cun-ui. 7.1-. () dmumpi-immiª de quªlquer da clluuulns por pune ann «vv-mmm" envjnrá u
reszlsao deste Instrumenta : o dzvldo menu: de multª. peu pune inªdimplmle no vilar de as
mas] . nª de Vilarmipulªau ame menu-ªm.

V'm—DONRO

Guima; E', Parª dirimir quaisquer cnnuovónizc oriunda. do CONTRATO, .; pai-inn elegem u (um dn
Comarca de Cuchoeiras de Maunªwlu;

Por estarem nuimimm- inn-mau:.Em A: presente inner-memo, Em duª. viu de igunl «ªux.
janu-meme com 02 [du-1] «ªnªmuqhª

uVRJ. 1 d: ”.:“er 2020.4/ '

hummm:



DECLARAÇÃO

Eu, JUSCELINO RODRIGUES BARCELOS, residente à Rua João

Luiz Siqueira, nº 333 - C/01 » São Francisco de Assis »

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 Sª, 539 da

Resolução nº 22 desta Casa Legislativa.

Cachoeiras de Macacu, ªde dªn. de 2020.

JUSCELINO RODRIGUES BARCELOS

Vereador
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. Bum Ihú - con-mmm. a. TED c
uma» numm m TEDmms

Dndul a. tuna «uma:
m.. mmmmamuzsmeansmu em com.mm:. mm“

D-du e. naumman-m:
um. dem numa: cmmcm nz vacums

cvmnw vwmw
“MWM-mw, Bgªn - BANCO BRADESCO“ -

10541 . CACHOEIKAS DEª“ “' MACACU
comm- 0000003011: .5
wma. ven R$ 5.000,00

ol - CREDITOEM CONTA""”” com
mwmmM—muumm.
AW:Mmsweuorwmonmuzermwnws

PgI/l
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CmboehsdeMm—RJJWmhmwmih—inmiwodu
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