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GABINETEDO JUSCELINO RODRIGUES DE BARCELOS

Cachoeira de Macau:, 06 de AGOSTO da 2020.

Assumo: Solicitação (hz) RECEBIDO

MAL!
ExmlemlsslmnSenhor Presidsms.

um no (Maio

Venho à presença na Vossa Excelênda, encaminhar Balancete de
Presvaçan de Contas referente à Verba Indanlzalóda dlsponlhllizada ia
vereador.

Outrosslm. segue em anexo os respectivos oompvmnles de

pagamentos e demais documentos penimms de acordo mm o previam na
Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

Cem) do atendimento do presente. que me se Iaz necesaária. eleva
meus protestos de nlevada“um e distinta consideração.

Alendosamemev

JUSCELINO ROD UES DE BARCELOS
Vereador
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZAYÓRIA EM RAZAO DA

AYIVIDADE INERENTEA0 MANDATO PARLAMENTAR

Ao Presidente de Câmara Municipalda Camosinls de Macacu:

Nos temos na Remlueân nº 22. de 25 66 Junho de 2019, ªpresentº & V.Sa., &
presvaçâu de Dunas relativa às despesas maiizadas em razão de atividade

inerente ao mandam penumnmal. espuniieudas no Quadro Dumonsmvu eu

mªs em mÍerenda, ªnexo : Dane integrªm dem requsnmanm. Para lama.

asumo inteirn rsspansabmdade pelª vºracidade das Immnações prestadas,

pela autenticidade e pa: legitimidade a. dommenução ªpmumada e
ATESTO que:
1 — nãD'íai adquirido material permanenlg. ªssim considerado D de vidª (ml

superior a mls anºs;
2 - não foi contratado serviço de consultoria, ªssume.Mui“ ou trabalho

mmm com servido! ou &"me aa ndmmlslmção pública dª Câmara

Mumcipal de Cachoeiras de Macacu:

: - as despesas da oorudmulnin. IPTU, égua. energia elétrica. limpeza.

conservação, higienização. síslema de segurança e lslefoniasGxa e móvel são
relativas : sumiu de representação polfliwpadnmemar mantido normas)
vereador(a);

.: - as dsspusas com combustíveis e mhnneanus são «clama: a um»: de
mmm; pvwrlednde ou utilizados no cxefdcio das nºvidades lnerentes eu
mandava parlamentar deste(s) «mudam;
5 - as despesas com locação de bens mais lorem manadas mesma
mmralo «mado com pessoa ]urídlca wla almada económim & mmpauvel

com o objeto da locução e sem uãusulae que :nnfígurem leªsing, locação
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Nnanueim. arrendamento mem-mm ou qualquer outra mudalldudu que
possibilite a sua aquisiçãº;

a - as despesas relativas à divulgaçãº de atividaoes & ações da mandam

parlamentar e à promoção de mmm migram-se às ações parlamemares
Inerenles ao mandato «sua(s) vereadnrfa) e não comem gastos que
caramerizsm campanha ou propaganda olsiuwei:

7 - a aquisiçao de mauruiz e : mmmçáo de serviços leram realizadas de

ama com as regras dispostas na Resolução nº 22. de 25 de Junho de 2019;
9 _ não «eram Ioeedns bens imóveis, móveis e equipamentos nem adquivwos

bens ou comandos serviços de:

a) cônjuge ou campanha!":(a) deste(s) vereaduma) ou de pareme
conasngulneo ou um em a (creche grau; ou

b) de erêupresa em que sala(s) vereadora!) ou pessas prevista na alínea 'a'
deste Item selamwmpdelárlo. controlador ou diretor,
ou _ os serviços foram plantadas e os bens for-m mudos, emma os
preços de acordomn as prntioados no mercado;

asma-ummmmunm.

J E! DEmeansm
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' Gabinete dos Vereadores

BALANCETEDE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(much: rune" os Juuno namt)

PROCESSO mmm DAVAno neem—ann mmm
VEREADOR JUSCELINO RODRIGUESDE BARCELOS

PERIODO DI MNT/1020 |mmm
RELATÓRIOsluTE'nco DE DESPEMS

l-wmímm II ÃWJNÍÚWIMIIHI]

mmm—ªªmWª" '"º" m««
hmmm,-chap— numpummlv—l
I- SING nic lábio II Im

RELATÓRIOAmanco
n- um mmm awa;woM noumin-A

um,“
m

. «um-a _mcnmmmmnm nW—w mm
mn

mal-aum“ nun-m

JII nin-scam



”' ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Chuin Munlclpul dc c-choelr-s &.Mima
Gahlnsle das Vereadores

ANEXO 01



mwuªmum
][ '

comu-ron:Mons/Amouúvununmmmm ,

mmmmm.Melo Dl vucuwu Lm. devidnmenhe interim no CNPJ:
31 252,949/000140, com rede .- Ru- Mum-leio de Abreu. nº 62, Puque S..-m Lulu, C&chouru de' v. u um nem me mpmlenhdl pelo seu sóciomunBemolm coin. punndor do CPF nº" 349.757,72,

':cnÁRxo:mmaoum na um, mente no CPF sob n' 571,670.527.a7,»mmwnndn na Rua João Luiz 5 eim, n' 333 c/ox *Siu Frmciuo d: Aus-ix Alí-chuan.de Matatu ,
m,— pms cama ídanãm'jus kim, um sLjuslas !mun DPM»: Centrum de Maçã!) deWurm/wl de szn Memnudo, que »:mpela:Manim soy-times Ds Mesmam um. 1 me131,» An : 195110 Códice (rw-1“”Mammªmpmsenu

r-DOOWODOOOII'I'EAN

ClÁulull r. (: present: oonlmm (em coma emm . luanda lulumiwel num CHEVROLET.
CNEN“ SPIN IEL AT AC'I'7. Mª/GKSOL. ann 2015/2019, car anu, pilªs QPSA'IEIO. Rznnvam
O] 174 [Ol420, Chusu QBWK7520FEHÚ753, du pmpriedlrledam
'. .ámuu 1'. : - o une.-ue, ora hmm-io. deck". nm: um. que ! mca-im mmgou o vdeulc «um 0
x 4 uv de mmm-mm a atm zcer. devendo o locatário mumu su mmm » veículo mu mumu:
. _. “ses

ClAusull xª. a - A london: diam-duma nu veiculº dexn'm na euu-uh 1“. pelo período dr- o! deum“ de 2090 a A! de Dmnbm 2020. para n um na dlredo udusilm do cliente, lu nu. kmmroçlo.“ ,dades vmííuulunuis, :lutumis c/nu puncularr

cm.-m. l', 4 mm. mmao um: na me.mmm |: men-Imo: vm: IIIIAI. n: .:smum (cuco un. mm). o qu smi mu pºr mtin a: Mªrgem“ mmm-u pm 0 Burn» Brida“) SIA.
e,," A LUSO , Conn. 00307555. um“ wucimmm ..z e du ao de um, mes,

eu..-ul. r. s - () chame Obrig.»)! u zfeluu & dgvulucin do veículo no din. ham : Im.! «pensado,:rndo que adevoluçãn do veículo Em hun-iria Interior no término da d.!a'n'n nlo implica em qualqueramumemu do prev: : deverl devolver
o nmnmóvel em perfeim: condj'xxss «: uno. mpondmdopelo; duns nu prejuizº:mundº. de acordº
.— m L mmm» mm:. () |.“an Bum relponúvel pel. ma.-mmm do veiculo uma ª 115de do( um da loja até o momentº da entregª do veículo mm:; do comum].

" _ DA APROPRXAÇÁO mmm
euu-uu z' - o nuam na devolvia dn veículo ronâgura—uAutomªtic-mem: apropmçãn indébita»

Cliuluh r.; - (arma-ind. . qpmpriaçáo induziu. o cumemm miam É. num. prnms «: civiA
la ummm sem uma “dª que . IM:-dom aumente rec'mhecerá u cume.-no d- ;mçan« a = hora do mmm dc Ocunmcia. :Wndmtemenlª da dm. e hora do regis Mdnvx'urrv'masera cobmdu pela )ncadum. sem mmm ru responubihdade do (dn) numa pelo! dmc-Qix:«m cªusa nos lermos dom. 575 (m (Indigo Civ-l.

m , no uso %Climlu]. a', () amem-ave., ubíc'n ame wnmto, neri um!) nwlulivnmemc pelº m dimu. rua
_ permmdu 0 <a»: um pa: mw » mb pena de resmas-> mwratual : n pupunenlo du mullu





wmmlmumzmmmmmlmm
CIA-nuh s- » A [nador-n nm e“. rum-Ave) civilmente. cºnforme . lei civil bnlíleirl. dizem ou
mdxreumenu

au Pur quliaquer dnnnl matei-ini: :lou pulo—í: causado- pelo (.) clima e/uu “win-na e/ou
saindo: peb cume e/ou teusWa, ou por forçª zu seus própriº: um.m Per quaisquer dmc: materiais e/ou pela-ix mumu; por te'mzimu .o (=| cliente ou seus
pas-apitou,

c] Por bens ou valor!: deixado. no vdculn;
d) Por qualquer lçlo ou mil-ão eliminamvariada pelo cliente c/ou alugam-;

cu...-|. 6.1' - Pela pmnle, o cliente umeordu que e mluuivnmem: nlponlÁvel por quaiiquer«anos e/ou pmjuiml damn-ente; de acidzntz numobiliuu'm envolvendo o veículo, o momrima
arlmonal e quaisquer ten-Mm Amim o (.) cliente, dude já. concm'dn prvnnmenne inden'mr.
mpmsanmmu : mªnter a locadora &; alvo de qualquer mpunubiud-de pcln mento de
quaisquer indeniuçho. anos manerim'n, z/ou mm:. dem-n,, mm- e honmrlnn“macios, que
por ventura venha . lot-duna ser m-wnubilindn pm' lins do (d.) Cliente. lendo mdol ou valml,
dàspzsas

Clíuzuh r.: — A lºcadora nin reconhece em qualquer hipóteu e condição a (u) eim-m com .eu
agenle ou prepoam.

Gun-uh ena » o (a) cliente cnncnrdu que ! sua nsfinmura nn mm implícu ciência e
consentimentº par a, seus herdam e/ou lucemm & nlpeiw du euu-uu. do presa-mc
msn'umcnm. às quis me amplo ªcesso e mnhccimznto.

mmm & 4 - () preza-n: inltrumenm cmsumi n inlegnudnde da que foi mom-do mu: u puma,subltiluindn quaisquerentendimento! ou nomia:murim- zune .: pune-.
Cuuluh nas :Tndox os mam. despual : mumu a; locaclo conuu'mem dívidas uquidn : cm.-
pm & nagamenlo a msm, wah/ais de come: executiva.
“(Amino
cu.-nu. 7-. E assegurado às pe.-m :: memo do wenn-ne muuito & nu.-[quer mumu-xm, um que
haja wmumcaciu :. num; punemn «nucedénmmínimn de m (um) dia-.

Climb 7,1“. O descumprimento de qualquer das cliululal por parte dm contr-uma miei“ iresvisãv desu Instrumenln : o devidº pug-memo de mnha, pela pane iludimplenwe nn um de os
eréx] Guina! do valor estipulldo nen:mmm.
VIIIVDONRO

Clin-nh n'. Para dim-ni: quªisquer? contmrvérsill mundu do CONTRATO, u pam: dzçm o (um dn
Cºmarca de Canhotiral de Minami-RJ.

Por ”me". mim justas e mundo;, Ennum :) mmm: innmmznm, em duªl via! de igunl teor,
jag-Lumªr": com 02 [du-s] Dçnlemuqhns.

& x
Fu]?

* d M. u-lu. á dc Mmc de 2020.

Tnumunhu:
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DECLARAÇÃO

Eu, JUSCELINO RODRIGUES BARCELOS, residente à Rua João

Luiz Siqueira, nº 333 — C/Ol - 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 nº 295 - Cosit" feita à RFB -

Receita Federal (Vide anexo) e previsto no artigo Bº, 539 da

Resolução nº 22 desta Casa Legislativa,

Cachoeiras de Macacu, DX de gªiª de 2020.

JUSCELINO RODRI ES BARCELOS

Vereador
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Dldu a. com. cun-a.:
Nun- dommo Mwmmmm DE VEICULOS

www uma
IV.-WW "um“ , âmªmcoBRADESCOS.A ,

zosn - CACHOEIRASDE”""” MACACU

cw- umm. mmanw - &

vmm-YED R$ 5.000,00
o! - CREDITO EM CONTA“"”““ comum;

mau.—mvmmhulnmm
Ammann:mummnsrammosmrswummn

Pgl/l



RECIBO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO

KLM

Rccehx dn Sr. JUSCELINO RODRIGUES DE BARCELOS. inscrito no (IPF
mm nª 571 671) 527-87. domiciliadº na Rua João Luiz Siqueira, nª 333 C/Ol - Sãº Francisco de Aseis ,( .whueiras de Macacu, R] n imponência supra de R!Em 00 (cincomil mais). relulívos à locação do
emm: CH ' SPIN |.8L AT ACT7. ALC/CASO!“ ano 2018/2019. cor Branca, placª mªs-7510.
Ilmamm O] lªr-J lºl-120. Chim VBGJK7. 3103138783. referem: ao mês de Abril de 2020.

ona VEICULOS LrDA
RunMuun'eíndeAbnu, 62 , Pq Siª LuisaCnehndnu deMacacu-RJ

CNPJ: 21,262-949/0001-30 '


