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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gini-rl llunlclpll d. Cldloelm do MIG-cu
Gabinsm dos Vsrsedores

&

GABINETE DO JUSCELINO RODRIGUES DE BARCELOS

Cammiras de Macau:, 06 de JULHO de 2020.

"Ciª

Assumo: Solicitação (hz)

Exuslemlssimo Senhor FresideuIe.

Venho à pmsença de Vossa Exmlenda. encªfuiuhar Balanoele

d!

Prestação de Contas relsrenle à Verba Indemzalórla dIsponibilizaúa ao
vereador.

segue em anexo os respectivos mpvovnmes de
pagamentos e demais dowmamos pemnema d: aceda com o previsto na
Outrossim,

Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.
Carlo do amdlmsnlu do pmsenbe. qua um se fªz necessária. dava

meus mulatos de elevada “uma

&

disIIma cºnsideração.

Atenciosamente,

JUSCELINO R0

DE BARCELOS

Vereador

!

«>

mADO DO RIO DE JANEIRO

«

Clmln llunlclpll dl Modul do MM"
Gabinm dos Madama

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZAO DA
ATIVIDADE INERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR

Ao Presidente da Cúmum Munla'pel de Cachoeiras de Macacu:

Nos (efrnos da «sedução nº 22, ao 25 de Junho de 2019. opressor/o & V.Sa.. a

presisçào de miss reisiive às cespe-es reduzidas em razão de aiivioaoe
rrrererrrs ao mandam periameniar, esmo-dns no Quadro nemonmiiva do

mªs em referencia, anexo a uma inlegmmie oesie requerimsmo. Para ramo.
assuma imeirs responsabilidade pela veracidade das imomiações prestadas.
peis autenticidade e pela legitimidade da documemaças apreeerriaoa e
ATESTO que:
1

- nos

foi

adquirido material penuanerria. assim considerado o de vma útil

superior a dois anos;
2

- não ini contratado serviço da oorrsuiroris, asssssovín. pesquisa ou wahdi-o

(scalon com servroor nu empregam da aorrrrmsir—aeao pública da Cámara
Municipal de soareeirss de Macacu;

-

sumos, limpeza.
conservação. higienização, sisxems de segurança : isieiorriss me e movei são
relativas a esaiiório de represanisçâo poiiiimarismemsr mantido num(a)

3

as despesas de condumlnlo.

IPTU. água, energia

vereeoma);
4

- as despesas com eorrrbusiiveis e Iubrificanme são ielallvas a veimios de

minha propriedade ou utilizados no exercicio das eiividadea inerentes

so

mandato periarrrerriar duma) vereadona);
5

- as despesas emu

commo "mado

com o obieio da

locação de bens móveis foram realizadas menisme

wu pessas

Imac

lundlcz |:qu alli/idade economia a mmpauvei

e sem dáuuuhas que oorriiourem leasing, lºcação

a

NADO DO RIO DE JANEIRO

':

Elm-rl Iunllzlpll dI cmo-III! d! "mtu

Gabinem dm Vunedoms

A

nuamim,

erram—mania

possibilite

; sua aquisição;

G

-

mesmu

as despesas reíativas

parlamentar e

:;

modalidade que

dlvulgação de atividades e ações do manaam

:;

moçãº

ou qualquer (uma

de svemos

lnereules ao mend-m num(a)
oamnerizem mmpunhl ou

Marema às ações parlamentares

“mudam

e não contêm gnsms que

mºema ulnilnml;

7

—

ª aquisição de mmn'ais

& &

mau
Rusuhôu nª

de Servlços foam r-allzadas de

acordo cum 35 ragras dlnpoe'as na
9

- não foram locado:

bens ou
a)

bens imoveis. móveis e equipamentos nem aduuiridos

mamas sumiço: de:

mui-Jg.

ou

oonsang'ulneo ou

mmpanheima) deste(s) magnum) ou de parente

em até o termlro grau: ou

n) de eráprexa em que

sua(s) vereadoda) ou uma previs'a na alínea ":“

deste item sela nodo-propriemrlo.
1a

22. de 25 de Junho de 2019:

- os serviços foram

mimada ou dlreaor,

mutans

e os bens foram recebidos, es'andu os

preços de acordo Bom as prúnado: no mundo;

Wr-

do menu, lll

Jum hmmm
Vc.-w

|!”qu dl mu.

DE

Imeem!

»

FSTADO DO RIO DE JANEIRO

Clin-rl uunlclpll Ih Clnhmlru do MW
Gabinek do! Vereadores

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mucho manaus mmo nEnm
mann/zm

PROCESSO

mmm:

um no «tºmam

mmm

Juscmuo Room-s os menos

mmo-mmm

Pillºw

I-Wímlm

nsurom

amo ne naspesu

Nãmn(àzamllndnl

"“"
z-anmmmm.
Nm "um
.
l-Vúlrldllpnlll—l4

mau.—(mmm)

”m

- hilo Mn «um

RELATORK)ANALITIco
u-

$.)

um

"

Inu-,“.-

llmn:

Mn mL

,“!me

&
WWMWLNLM

úmumu%um,
mmm-um nus-mxm
v..”

GIP-HUF

won

nmuunmol

Lm

TOTAL

Em

BTADO DO RIO DE JANEIRO

Cãmlrl Municip-I dn Clchnolris do Mia-cn
Gabinete dos

denms

ANEXO 01

Mwum
][

comic Dl mmm n: Amém Dl

m

'
_

pompom.— lnumºo commo nn vllcums LTDA. devidamente inlcrito no CNPJ:
31,152 949/0001-30, cºm net!: & Run num-ido de Abreu. nª 62, Puqu: Suma Luiz.. Cachoeiml de
,. u [RJ. nen: am
representadª pelº seu lócio
bomm- DA coin. pºndo! do CPF n'
'

Ml

_

549 757.72:

me um: lm,

mscrím no CPF sob n' 9157052737.
D!
ucnmo:
”da na Run João Luiz 5v-1'ICÍXB,II' 3:53 c/ol , san Frmcilcn de Anis , Cachoeirªs dz Muucu -

mmm

AS

parte.. amu:

umm- (as zen-, crm-e ajusta: : mm uma Comum de Loonçdo de

Mommy! de Prom Defmlnuda, que na

121.

«

De

"sampa“ cláusulas seg—vim,, as dispostas m um'qcs.

1195DoChlàquxml.pgllumndwõesdgwmsmpwsenw.

Av“!

1188

uma no commo
uma : Modo

cun-ul.

1'. o presente comum (em como
“móvel uurvl CHEVRULÉT.
IRL AT ACT'I, Anri/caso)., ano ams/zum, our Brunnª. pllu ºps-7510. Rmuv-m
o: l7ªl01420, Chnsu gaGJK'rázoyauuna, de pmpfkdnde d.

(HEX

rst

poem

:

, nuaul; 1-. - o cliente, ara mmm. Heel-n. nene um, que a locªdora entregou o veicula nªum o
“me de combustivel & am ccer, devendo o locªtário mmm ou ressarcir o veículº nas mesmu:
md“ Jc:
«

«

“

cun-u:- v. :. _ A |.“an disponzuilíanrà meu veículº demi-ko euu—uia 1-, pelº período uz de
“W.. dr me a JI de nenem—m zum. par. o um nn dizem exclunlvl do climtc. na uu. hmmm.
múades pmnninnlia. elmº mis e/ou parúculnu.

.

r. 4

:

vm um n

pnnel LOCADORA Lou-Mmc:
n:
por meio &: mnnfcren baum p.:- o Banco Bridª—ªu S/A.
mm),
pm
zum , Coma 0030255—6,m<1vcucimemaue o a]. ao de and. mei

CXAuluh

chm sumindo eme

5.000 ou (cinco lm.
«w no“,

.

a.—

o

qu. sem

-

s- o cliente nbrw .; : eletuu & dgvolueio do v'icum no dia, han : lou] upec endo,
admluçãu do veicula zm horário mario: an término di diária nlo meliel em quªlquer

(“Jiu-ul- 1Mu nue

.umnm

a

do pneu e devem devolve-r

nuh-mine! em perfeitas condiçiex ::: nm. mpundendo pelos danos uu pmi-mw cnuladol de «corda
Iocatànu Henri mmm-ml
mutençin do veículo ups; retiradª da
.r-xrulu da me. me 0 momcnln .a»
do veículo (Término do mnh-(o).

..»

mn E legsluçlo “3th. u

“|.

enm

.

“ . m unopmcm mun-A

cumu- a- - o mm na am;-no do veiculo ronflgun-ne numnmúcamenie
Cliuluh 2',1

npmprinslo uma

”um:

— (urtáerimda &
wpmprilçãº indébitª, cliente 52": lujtitn Al
penmxi (' ci
u «wa
sendo cmo
que lou-don Ion-nem: mem-mm o mean-amento d.
a, «a = hora do anula... dr Deonénna. inumamzemm—
dm. hum de regiãº Mda
«u'urri' mama calm-dn neh locadum, sem
du naponubilidaáe do (um cliente pelo.

dmmm

—

»

'.

(“gusa nos

m-bauso
euu-un
_»

::

;m

sua.

.

mmm

mas do um 575 uu CJdigo Clvll.

º

c.

:

:

heim

“um“:

É

o ªutomóvel ohyc'u drum contrato, será uuhuuo (mluiivnmente pela [a) clirnu, m.,
nda a m usa po. lc'r'u'rs sua penª de rescisão cumalual : (] pagamcnlº dh mun;

um“

a.
o Veículo. : que, apol xe-ln
perfeíml condiçoes de um, cmpmmzmdo-se q mmm:
Vºadora, no mesmo
comum.
: mndicões que recebeu, ane no máJdmo no termo
Concorda ainda o (n) div.-nl: elemur um. nuv- Víltbril no um dn devoluclo do veiculº junhme'me com a
locadora, e que não (Mendo, cnncurda que n
(oria neri mliuda exclui-hummm pela mªgnum nio
podendo o cliente que-«imm- Wal-mm:: & “nm-i. recuada.
Clin-ru].

um

A

o

CLi-.um

da lan. neste am. que recebeu

mamada, íman-amem: zquipu'lo

e em

cun-uu sn: - o

: reconhece qudee condição :nmncinl pm Imºla

um

chame dcdnru

:

Mda

um

de
ini-de
hnbílimçâo, pm conduz o veiculo fumado no
um.» e [meg-ul responsável pela que decºrre do mu um ou
objeto do cnnuaw. de=)-rindo aind.u>o indevido dº veiculo, pmblzmna mecânicos (puma oiein- mecânica = múluirú peçªs] pela tempo
em quz o mmm estiver um m. num-umanº A pum a..
da mesmo pel- lomdum e um a
sua :lehvn : validª devolução, indepzndenlemmtede prum de vllidlde dum contr-m.
vnlnvma de Zl (vinte e um)

mol, w lu ca.-uh

me

chu-uu aas

mm

» () unem flua vtd-dn de conduzzr nu veiculº. contatando. descªminho, gnnlmn,
rxplucwo ou qunlquer lubauncu proibida em
legislnçãopátria.
xv—

DA

mmm»:

un. 4'

nA

bomm

um

denn-n a: seu uem-ivo ditadº, poderá nuªm o veículº um nu (na) crm-ne
solicitado devidnmente mix-da e em mndjçõu de um um sun documcnmáo
períeuªmente em ordem.
——

A

loudm.

dt,-seje. Cam o veiculo

v- DA

mmm”): no em

cm.-...:. 5' —5m przjuím de qualqunr num-a obrigam do [da] cliemr. comidn
Mada em lei. este (a) se ubi-im

&:

Cliululn S'.

nat: mmm—.o e/ou

1 < Conduzir :) vaculn com cªutela! nvnnLiQ. excludvumenle cia-nm do mnilôl'io
brasileiro msgeiumdo a múmia, o Código de'Trinuim
ou
».
Mumtlpml. nn permitindo que outrª pensou cunduu u vemulo lee-do, u: mupnmbuinndo pelu
cumunmcnm de todu
aqui mntidu.

Mum

» ohm-

I — Reembolmr mleg'llme'n'e & locadormultas,
mas a/ou dum—s, includv:
:malsquer
mhames comendas pela (a) cum-c &: normu de
mun-u.- 5'.

mmm-mm-

dll impvnánciul cobndnl ráemnlel

mas

n

com guincho: e esmdial. gerada: por

fransllo em vigor, ocorrida. dudu n num-tun dem innrumenm. né a efetiv- dmmclo do vnirulu n
Em cobrança voam m
peh Ice-dum, & qunlquer umpo,

md.

Joe.—mora

1' . o pagamento do reembolso . que se refere ª cláusula 6'3, deverá ser realizado
mun“
mtegnalmenu pelº [nl chame um . dm dn vmnmenm da mupectivu mun-. E»: pavimento um
ocorrª mesmo que o m cliente interpanhn mm junio ». omo» de muito. No cam de
interposição de fauna e de ru deferimenm pel.- nutundldel mmpeltnlzu, n vnlur dl mnha, É

locadora dz acºrdo Nm em dáulula seni dzvuhridn no cliente na
comprovação do respecnvo de(erimenlb do recum.

pum

de 07 (“hel dia), após a
,

.

() criem nomei: : mumu. su. munir. procumdm london pam o Em elpedãco
7— e a- do Códigp «:=
Resoluçao
da m, 257.
1
para uma“
"9/2003 da Com e nn.
Tnínsi'o Emlileuo. imdb IBC-dum uuwrimdn ; pum o. pontua e a assinar, um nºme do (I]
rhrmc, e campo correupondenle & assinaturª do mnduwr mmm no (nl-mulúrio de idenúõcuçàn em
CASO de multas de inlrnções às nnl'llus de Wii") Em vigor no território bmúlcirv,

Puig-[n 2ª

l

mas

me)

a'. o client: reconhza expmlsament: m cnnhccunenm : miar
muto
pm' me ou pelo mmm-«a adi vma! às normal de trânsito em vxgol' no um

da pmposha. de acorda cºm as

um" acima upeu'ãudns.

ue. em um de infm
brasileiro. nn wigªn

(:

cun-nuh s-. 4 - Em ::.-so de rum, mubn, acidente uu duo no veículo o (a) diem: am.-á pmvidencínr
a rugisim de ºcºrrência pulidnlv molhando dudu: “fuentes AI mutuá- testemunhu, numem : uipiª
uu hultum de ocorrência, (apagando mls mfnrmnçm, imediatamente n mudam obrigar“ a devolver
mtegràlmenze a mu'nuçio do valor do veículo (“mimº peu: Knbell Pipe). um não ocm, «
recuperava) do mesmo pela, aularidªdu wupezznm no pulo de :o (uma;
em uso de qullqu'er
nbr-ina

m,

,

W

w-Mommmmmlmmmmwmm
humm.
Cliuluh

&'

-

A

lndxmtamcme

london

não

&

mspunúvel civilmente, conforme

. lei dvi]

dix-zm

ou

Weim-

Pur quaisquer danos muleriuíx e/uu pe.-mir mundo: pelo [.| diem: e/ou
e/ou
wfndns pelo cliente e/ou seul
uu por forçª de um próprim nos.
b) Por quaisquer
murm- e/ou
murado. pw
na (.; diem: ou um

a]

Wim
pum

m».

pauugeimv.
(| Por bem ou vulnru deiudul no vzículo:
d) Por qudquer ação ou uma.» aímino—

mim

mm. peln diem: e/nu ps:—mm;

Clin-lll! 6.1' - Pau pruenne. o cliente cenoura. que : mmm—meme mlpornúvel por qunioquzr
nam e/ou pm,-um deem-=. dz acídcme lummobiliuu'co envolvendo o veículo, º mowrilla
adiam“! : quaisquer muitos. Auim II (.| dimu, um: já,
pmi-Aumenta mamar,
e "unter & locadºr. . alvo de qullquzr mumubilidnde pelo pigmento de
«mªmmary
cun.- 9
qumquer indminvºªl. d-no- Negrini-, :lvu mar-i.,
que
por venlurl venh- lou-dan ler nlpmllbílindl pur m. do [dz] cun-ng. lendo unio- n. vlima,

dum

.

despenca

Cláu'uh 0.2 — A [oc-dom rm
agentt ou pregam,

room-mec: em qullq'uer

mm.

mm. mm,

hipóuu :

condição

(:

[.] cliente owna

nu

amam que . lu. mim-rm m prupol'l impH-x ciênci. e
:lou nuvem: n mmm d.. dAunulnl du pre-enm
msrnlmenm. a. quai: leve unplo mm : mmmmm.
emm].

sn::

_

o (.; cliente

.»,nsenumemo por n, seus herdámu

Cllulul- eu - o pre-ente iru-«mmm «mnh-xi & inte-mmm: do que fui lmrdndo enm
sumimmda qumsquzr emendimeum ou mordol unm-iorel entre u pune-,

“ me..

euu-uh sas - Todol m vulm'es, deupunn e encargº: du Iman own-Hmm dividi- liquid-u e cen.)
na! a

pagamento a villa, pulivnis de cnh-Inga

emúm

VII-AMMO
cun-n:.

?. E meg-mao

haja comunimçâu à nun-u

mmc

&. pune! n nani-sn do
cºmum & qullquer
de
01 (um) dia-.
minima
nnlewdêncíl
com
pne

CLíu-uh 7.1'.o deuumpnmento de qullquer
resnsào deste xnstrumemo e o devido
(três] dnúnas dn valºr eltlpulado nelle cºm:-'n,

mmm,

desde que

por pm: ao. onnmnamel anim .
mdeeuu-um
de os
multa.
inndlmplenu no

uma,

pm

m

um

minorono
mund.- s-. Pm dirinur qu-ilquzf cmmnizl miundn do CONTRATO. a! pune. deum o (om
Cumarm de Cachºeira] de Macucu'RJ:
Pur estarem

ªlllm junto.

fªfª“ W
;

d.

mmm-do:. ("mm o Fluente inlu'umenlo. cm uu.- via de igull mor.
hmmm com 02 lduu! lçltemuqhnu.
»

"ªªª"

194188H20

““""-

1941884120

mmmvswmw

DECLARAÇÃO

Eu, JUSCELINO RODRIGUES BARCELOS,
Luiz Siqueira,

nº 333

-

Cachoeiras de Macacu -

residente à Rua João

C/Ol - São Francisco de Assis

«

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) e previsto no artigo 8º, 539 da
Resolução nº 22 desta Casa Legislativa.
Cachoeiras de Macacu,oX_ de

(ª!

JUSCELINO RODRIGUES BARCELOS

Vereador

de 2020,

RECIBO DE PAGAMENTO DE LDCAÇÃº DE VEICULO

W

m

Recebi du sf. JUSCELINO RODRIGUES DE BARCELOS. inscrilo
no CPF
1.570 527417. domiriliudo na Rua Joãº Luiz Siqueira, nª 333
São Francisco de Assk
: achocims dª Muçum RJ :| impºrtância
(cinco mil mais). mmm: & locação do
supra dc
HL
SPIN
m» (
A1 ACT7. ALC/GASOL. ano 2013/2019. em Branca. placa
ops-mu.
«mm m m
uma. ('hassv
.UKBI38783. referem: ao mês de Abril de 2020

,

m

na

1

-

nasua

Run an-idnthbrvu,62—Pq

cm ,

tªum

Cacharbu. de Mamºru—R.!
CNT'J: “462.949/0001-30

'

Pgl/l

du

W

B-neo nua-compram.dn TED ::

mumu.

INTTED

mm a. com: «um:

sunsl

mw NSCEUND Ronmuss means
mms. »

emm

mm nw
mm a. com: emm-;
Nm- .»

mam mmm commo DE VEICULOS

CPF'ÚC'J:

Hummm

um www Mutum! Pam-m mm

BANCO BRADESCO S.A -

º' “

Cum:

mnh:

vw a: rm
uma».

2050 - cncnomus DE
MACACU

mexam - 6

u 5.000,00

rn » CREDITO EM CONTA

cºm“

mmnlmhllm "hmmm

Aum—wu:

wmzmssumvmrmmmerwzs

