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GABINETE DO VEREADORMÁRCIO DA SILVA RIBEIRO

Cachoeirasde Mawcu, 31 de MAIO de 2020.

Assunto: Solicitação (faz)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência. enwminhar Balancete de
Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao
vereador.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de
pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na
Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo
meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
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PRESTAÇÃO DE CONTASDE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA

ATIVIDADE INERENTE Ao MANDATO PARLAMENTAR

Ao Presidente da CâmaraMunicipal de Cachoeirasde Macacu:

Nos termos da Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019, apresento a V.Sa.. a
prestação de contas relativa às despesas realizadas em razão de atividade
inerente ao mandato parlamentar, especificadas no Quadro Demonstrativo do
mês Setembro I 2019. anexo e parte integrante deste requerimento. Para tanto,
assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas,
pela autenticidade e pela legitimidade da documentação apresentada e
ATESTO que:
1 — não foi adquirido material permanente. assim considerado o de vida útil

superior a dois anos;

2 — não foi contratado serviço de consultoria, assessoria. pesquisa ou trabalho
técnico com servidor ou empregado da administração pública da Câmara

Municipal de Cachoeirasde Macacu;

3 — as despesas de condomínio, IPTU, água, energia elétrica, limpeza,

conservação, higienização. sistema de segurança e telefonias fixa e móvel são
relativas a escritório de representação politico—parlamentar mantido por este(a)
vereador(a);

4 — as despesas com combustíveis e lubriãcantes são relativas a veículos de
minha propriedade ou utilizados no exercício das atividades inerentes ao
mandato parlamentar deste(a) vereador(a);

5 - as despesas com locação de bens móveis foram realizadas mediante
contrato fln'nado com pessoa jurídica cuja atividade econômica é compativel

com o objeto da locação e sem cláusulas que configurem leasing, locação
Hnanoeira, arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade que
possibilite a sua aquisição;
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6 — as despesas relativas à divulgação de atividades e ações do mandato

parlamentar e à promoção de eventos referem-se às ações parlamentares
inerentes ao mandato deste(a) vereador(a) e não contêm gastos que
caracterizem campanha ou propaganda eleitoral;

7 — a aquisição de materiais e a contratação de serviços foram realizadas de
acordo com as regras dispostas na Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019;

9 -— não foram Iocados bens imóveis, móveis e equipamentos nem adquiridos
bens ou contratadosserviços de:

a) cônjuge ou companheiro(a) deste(a) vereador(a) ou de parente

consanguíneoou afim até o terceiro grau; ou

b) de empresa em que este(a) vereador(a) ou pessoa prevista na alínea "a"

deste item seja sócio-proprietário, controlador ou diretor,

10 — os serviços foram prestados e os bens foram recebidos, estando os

preços de acordo com os praticados no mercado;

Cachoeiras de Macacu, 31 demio de 2020.

MMÉEIO DA SILVA/RIBEIRO

Vereador
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BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

,

(RESOLUÇÃO Nº 22 DE 25 DE JUNHO DE 2019)

PROCESSO _mzo DATADORECEBIMENTO 3010412020

VEREADOR MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO

Pªª'ººº Deomsmzoà 3110512020

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS

1 -Valor Total Rwebido. R$ 5.000,00 (cincomil reais)

2- Despesas malhada: oonfonne comprovantes anexos, Malú“rubricados e nulmtados.

3-Valortoul mº dedospesas 31712233m35“
4 - Saldo não uiilízado R$ 0.00

5-Saldouluapmdo(pagommwmprúpno') R$71,63me? ::)”ª

RELATÓRIO ANALÍTICO

TIPO RAZAOSOCIALN'
(| . )

DATA "05me CNPJICPF VALOR

01 AM, I «um OOERCIAL IDNICALTDA mom—ts 1.006,40

AM, VI mmm EDITCRAIGG! LTDA unam-12 ZM,”
Ml“, Vl mam CLAROSIA amam-ss 66,29

AM, V um CARLOS HENRIQUEDA SINAmma “.!"an 2.000,00

TOTAL 5.011,69
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ANEXO 01

COMERCIAL MÓNICA LTDA

R$ 1.005,40
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ItaúUniclass
Comprovante de operação

Identificação no extrato:
Duelos da contaMiúda:

Nome:
Agência:

Dados da TED:
Nome do favorecido:

CNPJ:
Banal/Correm:

Agência:
Coma carente:
Valor da TED:

Fmalidme:

MMUMSA

MUN. C N ALACU &ci»
vnoc.WM?Mªº—L &

Transferênciapara outros bancos
lNT TED2372050000MSM

MARCIO DA SILVA RIBEIRO
4843 Conta corrente: 14152 - 6

COMERCIALnounmmm-ns
231-BMCOBRADESCOSA-607m
2050 CACHOEIRASDE IACACU
000000415”
R$ 1.005,40
CREDITOEM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 01/06/2020 às 20:45:01h via Agendamento.CTRL200601000000001.
Mação:
961868687ACBE14BD832F026407EBB70309D81AC

Consultas. infomaçõese serviços lransacionais, acesse itau.eom.brlunidass ou Ilgue 4004 4828 (capitais e regiões
mehopolíuanas)ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias. 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações,cancelamentos & infomaçõesgerais. ligue para o SAC: 0800 728 0128. todos os dias, 24 horas por dia. Se não i—r satisfeito
com a solução apreseniada, de posse do protocolo,oomate a Ouvuoria: 0800 570 0011, emdias úteis. das 9h às 18h. Deiciente
auditivolfala: 0800 722 1722, todos os dias. 24 horas perdia. Ou enm em comam agora mesmo atravésdo Fale conosco, no sitedo Itaú.

hnpszlhntemetph.iinu.oorn.ber1/UNICLA$SIIMGNersaoImpressao.hhn 1/1
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ANEXO 02

EDITORA IGOR LTDA.

R$ 2.000,00
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TELEFONE CELULAR

OPERADORA CLARO

R$ 66,29





ltaúUniclass
comprovar-udepagamemº MW

lmmçâomamaw: DACLAROMZMWI

miªm“:Num: IARCIODASIMAUERO
Mudª:M Coma214152—G

Mam-mº: Valor. R$16.25WMWWMMW,MW1
' '

' mtopdimflªª)w0800910

“Zumbmymdosnsdusllhmwdiawpmwmmagemia.Redamaçõos.mncehmm
Wgemisjgue

paraoSAC'omneomJodososdialehomspordia.SenâohwsaWºounasomçãºapfesenmda.depossedopmmwb.wnmea
' '

1emdiªsúbiadasglàs1%.WW1mm1m,mwm24mmspum0ummm
emmagoramrnºmvésdoFalouormcº.mmmmú.

httpsdnmemetph
.mu.omn.brN1NNlCLAsSllMGNe|saonnpmssaº.htm
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'ª “LFS. (' "LNCULDoqmmFinancaro N“ mmm/052030 _,,— »nxnum; ]
r W». : MG?—h—Desaiçio
[ g;. Valor Cobmdo (R$)

A:"Cªfª'f—DS06941135 - Ciara Banca Premium ' ' '

10,00Acima“ Digimis - Claro Vídeo
10,00

[ Vaio:- Total dos Serviços R$ 20,00]
'mmwxmemma-FWW-am

Nota Fiscal de Serviços de Telmiuações N' 036445565/052020

Ch": .); MAncuonASLVAluemo wanna—mw; úniuª“ me., Em“. 42 Bºtªfºgº R. SENADOR ALFREDONEVES 167 Dm de Emisio: 18/06/2020Gªmª" 400 A abdome. m PGSTLUIZA Pm: 18/04/4120317/(5/2020emana/005249 mw-wocmuoamsosmmm CFOP. 5307
ªx—wàcEmma mmm)

CPF/(WH: mmm-54
N'dl Conn: 124165771 M 'º ““=
N. dºaw 117406402 anQMA-mídww

[ PMG Emdual ICMS aan d- Cálwlo (R$): 46.29 Alíquohm: 32,00 Vulof «& 14.81 humo/NaoTW (m -

BmdeGHmIomlCMS VllorICMS bemolNãoTWmS) Vdofuzs)Serviços
Claro Controle568 + Minutos ilimitªdos 16,33 5.22 - 16,33Clara CowdeSGE + Minutas ilimitados —lntomot 49.96 15,97 — 49,96DescontoClaraContido 568 + Minutos ilimitados «20,00 4.40 - -20,00

[ Valor Total da Nota nm: «z; um . 46,27]
ContribuíâopuaoFunmumelOãmbr-osvdaudas—man-Ninwmm.Tnbmm Fada-.*: (PISe COFINS) um.

Autorização para Débito em Conta

AumáxDoDdaimkmnáúmdosuble'ddnsmmãaúwnMpwmdopda%MMWWMW.WxmamuHoamamodiponwp-mavmwmodúbmmmmdmndommdmmeneúdgoúmmDábhohnomkimmáimprmoabzho
_

Código Débito Automático: 124165971Claro RJ/ES Agência:
Nome do Cííente: CPF/CNPJ:
Banco: Data:
Númeroda conta Corrente: Assinatura:

ªâººººººQº-é _! _ ªóãºlSãZºª-ã _I _MSLZHê-í ]. 32312121le
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DIVERSOS
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Câmara Municipal de CachoeirasdeMacacu
Esladodo Rio de Janeiro

Ao Exmo. Senhor Célio de Carvalho Maciel,
Presidenteda Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu.

, mmm—__,

C.
.

“ºg-3154“ 11333

31 de MAIO de 2020.
RELATÓRIO

Venho através deste apresentar a planilha de gastos da Verba Indenizatória referente ao
período de 01 até 31 de MAIO de 2020.

mun-buro—
WWMWJMW“mmm-num ”Lm"mom-mmmoom-w-WMWJ(”JW-12
manu-umha”
mean"mmm“WWW“(Mn—MM)mmummum“wºman-mmm“mama-mamy.“Vdormons-l

”2.000,00

Todas asdamasatão com seus comprovantes de pagamento, sendo que a despesa paga
em cheque possui a cópia do extrato bancário com o devido saque pelo fommdor. O valor
ultrapassado não sem custeadopela Câmara deVereadores.

Aj
"Antigo DÁ sn;,vÃ RIBEIRO

&

'Véreador

DEMOCRATAS

' mma.“ o.):r:
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