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. "QQ"; -|_: Municipal de Cachoeiras de Macacu , É“na dos Vereadores
' >

“E no DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO

Cachoeiras de Macacu, 08 de Outubro de 2019.

—mtíaz)“ Senhor Presidente,

_ im de Vossa Excelência, encaminhar Balancete de_ - ªs referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao

—
_. age em anexo os respectivos comprovantes de

—cum documentos pertinentes de acordo com o previsto namtõ de Junho de 2019.

_- .úruento do presente, que ora se faz necessário, elevo__-“ estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

., XA
—sou ANTÓNIO BEIRO MONTEIRO

Vereador— DEM

ªm,;mã-ipai de Cati ºeiras cf: Macacu
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W DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA

ATNIJADE INERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR

k:Mate da Câmara Municipal de Cachoeiras de 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
nerente ao mandato parlamentar, especificadas no Quadro Demonstrativo do
me: Setembro / 2019, anexo e parte integrante deste requerimento. Para tanto,
assumo inteira responsabilidade pela veracidade das infomações 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 Cachoeiras de 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 político-parlamentar mantido por este(a)
vereador(a);

4 — as despesas com combustíveis e lubrificantes são relativas a veículos de
minha propriedade ou utilizados no exercicio das atividades inerentes ao
mandato parlamentar deste(a) vereador(a);
5 — as despesas com locação de bens móveis foram realizadas mediante
contrato firmado com pessoa juridica cuja atividade econômica é compativel

_

a)!“ o objeto da locação e sem cláusulas que configurem leasing, locação/
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financeira, arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade que

possibilite a sua aquisição;

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 contratados serviços de:

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

oonsanguineo ou 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, 08 de Outubro de 2019.

(à)-OW;
DENILSON ANTÓNIO RIBEIRO MONTEIRO

Vereador- DEM
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BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(RESOLUÇÃO Nº 22 DE 25 DE JUNHO DE 2019)

_

05473019 DATA DO RECEBIMENTO 12/09/2019

m 5 DEMILSON ANTÓNIOIRIBEIRO MONTEIRO

ªlº : De 12/09/2019 à 11/10/2019

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS

“_Qu— RS 5.000,00 (cinco mII reais)

: -— ªs conforme comprovantes anexos,__.— 01 até 02

l-"Fbmpeus R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

“à“ R$ 0.00

RELATÓRIO ANALÍTICO

'I: RAZÃO SOCIAL_ NOME FANTASIA
CNPJ ! CFF VALOR

.! | 1—1! FÁBIO LUCIANO AMARAL PEREIRA 005.689,017-62 3.500,00

_! ' _?” GILMAR PEREIRA 134.802.737-60 1.500,00

TOTAL 5.000,00

Cachoeiras de Macacu, 00 de Outubro de 2019.

Í .DEILSON ANTONIO RIBEIROMONTEIRO

Vereador- DEM
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ÇQNTRATQ DE PREãTAÍÃg DE ãERVIÉãÉ DE ASSESEQRIA E

CONTRATANTE: DEMILSON ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO, brasileiro,
Vereador do Município de Cachoeiras de Macacu, inscrito no CPF sob o nº
422.879.447-53 residente e domiciliado na Rua Luiza Reis, 26, casa, Ganguri,
Cachoeiras de Macacu/RJ.

CONTRATADO: Dr. FÁBIO LUCIANO AMARAL PEREIRA, brasileiro,
casado, Advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 167.166 e no CPF sob o nº
005.689.017—62, com endereço profissional na Av. Lord Baden Powel, 54,
Centro, Cachoeiras de Macacu/RJ.

Na melhor forma de direito ajustam e contratam a prestação de serviços
profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica, nos termos da legislação civil
em vigor e com observância as cláusulas abaixo consignadas:WO objeto do presente consiste na prestação de serviços, pela
CONTRATADO, de Consultoria e Assessoria Jurídica na esfera extrajudicial de
apoio, no âmbito da atividade parlamentar desenvolvida pelo CONTRATANTE.

|' | Se und —DAEXE u Ãoo ERVI 5

Os serviços serão executados nas dependências do estabelecimento do
CONTRATADO, sendo que toda a documentação indispensável para o
desempenho dos serviços arrolados na cláusula primeira será fornecida pelo
CONTRATANTE.

I'usula Ter ir -D DEVERE DO N RATAD

O CONTRATADO desempenhará os serviços elencados na Cláusula
Primeira com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação
vigente, resguardando os interesses do CONTRATANTE, desde que, a seu
critério, isso não prejudique a dignidade e independência profissional da
Advocacia, observadas as normas do Código de Ética Profissional do Advogado,
aprovado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Wº£

).
rr

W“MW“
OW" 367.166

jlvzm'd'a Lord'Mn (Pau/25 54. Centm. Cachoeiras dêMacacu/R7
TBI : 2649-3634
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Parágrªfo lº:

O CONTRATADO fornecerá ao CONTRATANTE, todas as informaçõespertinentes ao serviço ora contratado, bem como responsabilizar-se-á portodos os documentos a ele entregues pelo CONTRATANTE, enquantopermanecerem sob sua guarda para a execução dos serviços pactuados.
Pªrágrªfo 2º:

O CONTRATADO não assume nenhuma responsabilidade pelasconsequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ouincompletas que porventura lhe forem apresentadas, bem como por omissõespróprias do CONTRATANTE, ou decorrentes do desrespeito à orientaçãoprestada.

QLA SULA QUARTA - nºs DEVERES Dº ÇQNTRATANTE
O CONTRATANTE deve fornecer ao CONTRATADO todos os documentos einformações necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados,em tempo hábil, sendo certo que o CONTRATANTE se responsabilizará pelosdanos causados/sofridos pela entrega intempestiva de documentos einformações ao CONTRATADO.

QLÁUSULAQQINTA - Dº VALQR CONTRATUAL

Pela prestação dos serviços constantes da cláusula la, o CONTRATADOreceberá a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), comvencimento até o quinto dia útil do mês subsequente ao da execução dosserviços.mO pagamento será efetuado mediante a expedição/aperesentação deRecibo de Pagamento emitido pelo CONTRATADO.

QLÁUguLA SEXTA - DA VIGENQIA

O presente contrato se iniciará no dia 07 de agosto de 2019 e terminaráno dia 31 de dezembro de 2019.

CLÁUSULASÉTIMA - DA Resglsíxo çºNTªATUAL
O presente contrato será rescindido de pleno direito, independentemençede notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer das parti?!“

CONTRATANTES venham a infringir quaisquer das cláusulas oraconvencionadas.
,

(?jlvenúúz Lordeaden (Powel; j4. Centro. Cac/ioeiras d'e Macacu/R]
“TB/:: 2649-3634
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causºu QITAVA - nº FQRQ
As partes elegem o Foro da cidade Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio

de Janeiro, para dirimirem quaisquer dúvidas referentes ao presente Contrato,
na preferência de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando em perfeito acordo, assinam o presente em três vias de igual
teor.

Cachoeiras de Macacu, 07/08/2019.

Contratante:% (1 (? ;

ÍX '
,

=) %Contratado: X bwk . l

bªlª &"); fªmªnº
CPF. 555 env-l -a>
Ágil 1,3 % «je Ámmã
“F 4% 91'01454—976

'

%
Ãwm'd'a LWJMn (Powel; 54. Centro. Cachoeiras dê Macacu/Qi]

'Iêf: 2649-3634
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Aprendo peu INIRFB n' 7392007
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' MINISTÉRIO DA FAZENDA ºº “ªmºººmmªº/ªº m
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL no BRASIL 63 NÚMERODo CP] 0“ cm;] ""'

30/09/2019

Documento de Arrecadação de Receitas Federais __ 005 689 01762

DARF
' 04 CODIGO DA RECEHAÚ—

0190
,

(rl—mmm“ W, , — *_*—_ 05 EMERGBEREFERENCIA ? 7 W ' *_*
_ FABIO LUCIANO AMARAL PEREIRA 06. DAM
:;

DE VENCIMENTO

_ 31/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido r '
11 5

Dºmmm dº
pª a pagamentoate 31/10/2019 08 VALOR DA MULTA 54

CACHOEIRAS DE IIIIACAcu
300

. 0 VALORDOS JUROS
'

NAO RECEBER com RASURAS
9

ENCARGOS ºL- ' ºãªgu % 00
Aum Almovusàoscssssgxs main! ()ll versão“ 10 VALOR TOTAL

“,

85680000001-5 12450064930-4 40005689017-3 62001909273-8
1 âAS
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Cálculo de Contribuições - Guia da Previdência Social

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somemenas 1' e Zºª-ias)
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ggNTRA'rQ DE PREsTAçÃo DE sEszçgs DE DzngAGAgÃº DA
ATIVIDADE PARLAMENTAR

CONTRATANTE: DEMILSON ANTÓNIO RIBEIRO MONTEIRO,
brasileiro, Vereador do Município de Cachoeiras de Macacu, inscrito no
CPF sob o nº 422.879.447-53 residente e domiciliado na Rua Luiza Reis,
26, casa, Ganguri, Cachoeiras de Macacu/RJ.

CONTRATADO: GILMAR PEREIRA, brasileiro, casado, Autônomo,
portador do RG nº 06260107-5 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº
734.802.737-68, residente e domiciliado na Rua Prefeito José da Silva,
nº 169, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu/RJ.

Na melhor forma de direito ajustam e contratam a prestação de
serviços profissionais de Divulgação da Atividade Parlamentar, nos
termos da legislação civil em vigor e com observância as cláusulas
abaixo consignadas:

I -D E

O objeto do presente consiste na prestação de serviços, pelo
CONTRATADO, de Divulgação da Atividade Parlamentar desenvolvida
pelo CONTRATANTE.

LÁ LA E NDA-DA EXECU Aop s ERVI

Os serviços serão executados pelo CONTRATADO de acordo com
as orientações/necessidades do CONTRATANTE.

CLÁUSQLA TERQEIRA - DºS DEVERES Dº gºNTRATADO
O CONTRATADO desempenhará os serviços elencados na Cláusula

Primeira com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação
vigente, resguardando os interesses do CONTRATANTE.
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O CONTRATADO desempenhará a atividade para qual está sendo
contratado, bem como será responsável por todo material fornecido pelo
CONTRATANTE.

P'rf º'
O CONTRATADO não assume nenhuma responsabilidade pelas

consequências de informações, declarações ou documentação lnidôneas
ou incompletas que porventura lhe forem apresentadas, bem como por
omissões próprias do CONTRATANTE.

CLÁ ULA ARTA - D S D VERES D NTRATANT

O CONTRATANTE deve fornecer ao CONTRATADO todo o material

pertinente a divulgação da Atividade Parlamentar, bem como todas as
informações necessárias para o bom desempenho da atividade ora
contratada.

CLÁU LA INTA- VAL R ONTRAT AL

Pela prestação dos serviços constantes da cláusula lª, o

CONTRATADO receberá a importância de R$ 1.500,00 (um mil e

quinhentos reais), com vencimento até o quinto dia útil do mês.
subsequente ao da execução dos serviços.

Parágrªfo únigo:

O pagamento será efetuado mediante a expedição/aperesentação
de Recibo de Pagamento emitido pelo CONTRATADO.

QLÁgsULA SEXTA - DA vxgÉNgA

O presente contrato terá inicio no dia 07 de agosto de 2019 com

seu término no dia 31 de dezembro de 2019.

gLÁusuLA SÉTIMA — DA RESQLSÃQ QQNTEATUAL

O presente contrato será rescindido de pleno direito,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso

qualquer das partes CONTRATANTES venham a infringir quaisquer das
cláusulas ora convencionadas.
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As partes elegem o Foro da cidade Cachoeiras de Macacu, Estado
do Rio de Janeiro, para dirimirem quaisquer dúvidas referentes ao
presente Contrato, na preferência de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato
em três vias de igual teor.

Cachoeiras de Macacu, 07/08/2019.
& »

Contratante:
ªl,/«£! ? ªk .

Contratado: ( Q gºd/lh %Ox

Testemunhas:
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COMPROVANTE DE PAGAMENTO — DPS
Guia da Previdencia Social

.

É

? AGENTE ARRECADADORZ CNC: 341 BANCO ITAU S/A

3 DATA DO PAGAMENTO: OHIO/2019
COMPETENCIA' 69/2619
IDENTIFICADOR' DOOVOZOIZZSOO
CODIGO DE PAGAMENTO: 1473

VALOR DO INSS: R$ 109,78
VL OUTR. ENTIDADES: R$ 0,032

*ATUAL. MDN/JUR/MUL: R$ D.GD

%
VALOR TOTAL: R$ 109.78

AUTENT ICACAD
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MODELO APROVADO PELA SRF «» ADE CONJUNTO

CORAT/COTEC NO 001, DE 2206.

DADOS DO EMITENTE
NOME: GILMAR PEREIRA

&

__CICLO'. B?. . MID 1900434 10464350808992
REALIZADO EM: 02/10/2019 as 11:58:54 ,

11634643 CACHOEIRAS DE MACACU RJ ,

AUTENTICACAU DIGITAL IT U

947123674E5JDA348F2A953FDJOD
0487823!

ilm'HIODZO 484332381 921215 129,78C GPSDIN l

mim..“-

.


