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GABINETE DO EDIVALDOPEREIRA DE SOUZA

Cachoeiras de Macacu. 11 de NOVEMBRO de 2019.

Assunto: solicitação (faz) Men_ªLJJª—IÁ'L'AExcelentíssimo Senhor Presidente.
,Mm numiuxo'

Venho & presençª de Vossa Excelência, encaminhar Balancete dePrestação de Contas relerente à Verba Indenlzatória disponibilizada aovereador.

Outrosslm. segue em anexo os respectivos comprovantes depagamentos e demais dowmentos pertinentes de acordo com o previsto naResolução nº 22 de 25 de Junho de 20I9.

Certo do atendimento do presente. que ora se faz necessária. elevameus protestos de elevadamm:: e distinta ºonslderaçào.

Atenciosamente,

EDNALDOPEREIRA DE SOUZA
Veleedar— PEN
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PRESTAÇÃODE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZAO DA

ATIVIDADEINERENTE AO MANDATOPARLAMENTAR

An Presidente da Cámara Municipal de Cachoeiras de Macacu:

Nos lermos da Resolução nº 22. de 25 de Junho de 2019. apresenta a V.Sa., a
prestação de pontas relativa às despesas realizadas em razão de atividade

inerente an mudam parlamentar, nspedicudas no Quadro Demunslrªlivo do

mês Setembro / 201 3, anexo e pena lulagmms dem requerimento. Para tantu.

assumo inteira responsabllldade pela veracldade das Informações presvadas.

pela aulentlddude e para legitimidade da duwmemaçâo apresen'ada e
ATESTO que:

1 — não Foi adquirida material permanente. assim considerado o de vida mil

superior a dois anos;
2 — não foi contratado serviço da consultoria. assessoria. pesquisa au «abelha
técnlw com servida ou empregada da adminisuaão pública dª Cªmªra
Municipalde Cachneiras de Macacu;

3 — as despesas de oondumlnlo, IPTU. água, energla elétrica. limpeza.

conservação. hlglenlzaçân. sistema de segurança e lelehmlus fixa e móvel são
relallvas & esumãríu de representação pdftico—padamenlar mantido por este(s)
vernadma);

4 —- as despesas com combustlvels e iubrmçanles sãu relativas a veículos de
minha prºpriedade ou utilizados no exercício das atividades inemmes ªº
mandam parlamentar deste(s) vemedurts);

'

5 — as despesas cum Iocaçâu de bens móveis furam reallzadas madlante

contrato irmªdu com pessoa jurídica cuja amam acenam-rca é mparlveq
com o objeto da luxação e sem dáusulas que mmgurem leasing. Inn-çâo
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«nanoeira. arrendamento mumanlil ou qualquer outra modalidads que
possibilite a sua aquisiâo;
& - as despesas relativas" à dlvnlgeçào ue atividades e ações do mandala
panamemar & à promoção de sumos referem-se às açóes parlamemares
inerentes ao mandam deste(s) vereadorte) e não contém gastos que
caracterizem Cªmpªnhã ou propaganda elelloral:

7 - a aquislção de maíerlais . & conhahção de serviços levam realizadas de
acordº com as regras dispostas na Resolução nº 22. de 25 de Junho de 2019;

9 — nâa foram locado; bens |Mais. móveis e equipamentos nem adquiridos
bens ou contratados serviços da:

&) cºnjuga ou wupanheim(a) destas) vereadora) ou de parente

msangulneo ou enm até o terceiro grau; ou

b) de empresa em que este(s)Mªdona) ou pessoa prevista na alínea "a'
deals iram seja sócio—proprietário. oommlador ou dlmor,

10 - os serviços foram prestados e os bens (mam recebidos. amando os
preços de acordo com os graduados no mercado;

Mod!" dl "um. 11 BI Nov—Dhm dl 2013.

af
EDIVALDO FERERADE MIA

Vander-PEN
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BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mum u-u ne :! DE autom ns zum

PROCESSO 0750001! DATA DO REOEBIEIITO mom»
VEREADW EDIVALDOPEREIRADE SOUZA

PERÍODO nczmrmwnmmm

RELATOR”SINTÉTICO DE DESPESAS
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RELATÓRIO ANALÍTICO
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CDNYIIATD DE chçÁo DE AUTO—WH. con Pano DErEliHlNADo

t,;neii

LocADuRA: "mmao COMERCIO Dl VEÍCULOS LTDA-HE, devidamente inscrito no CNPJ:
21.252349/0001-30, com sede a Rua Maurício de Abreu, s/nº, Parque VEnEnl, Cachoeiras de Macacu/RJ,
neste ato representada pelo seu sócio Amu DO:—maos DA casu, brasileira, casado, empresário,
portador da CPF nº 819.549,767—72, residente e domiciliado na Rua Ary Coelho de FrEItas, nº 176, bairro
Campo do Prado, Cep.18.580.000, cidade Cachoelras de Macªcu, no Estado do Rio de )anelm/R];

LocATÁiuo: EDNALDO PEREXRA DE souzA Portador da carteira de Identidade 105521843, CPF:

usa.474.117—24 CNH Nº 0412554595, Domiciliado na Av wquERÃo, sNª BOA VISTA, CACHOEIRAS DE

MACACU-R] tel. cel.: 21—975543660

As partes acima identihcadas têm, entre sl, justas e aceitadº o presente contrato de Lºtação de
Automóvel de Prazo Determinado, que se regerá pelas cláusulas seguintes, as dlsposms nos artigos. 1155
A 1215, Art. 1195 Do Código Civil e pelas condições descritas no presente.

1 - Do ODEIO Do CONTRATO

cláu-uia nª. o presente oontrato tem como OBJETO a Imo do automóvel mara CHEVROLET, modelo
510 L'lz DDM ano 2014/2014,CorCINZA, olaa: ovnsi01, Chassi: 936148MKOECM3284Nº do RENAVAM
01001761801,de propriedade da LOCADORA.

Cláulull lª. 2 — o (a) cliente, em locªtário, declara, neste ato, que a locadora entregou o veículo com o
tanque de combustivel a abasieeer, devendo o iocatáno restituir ou resumir o veiculo nas mesmas
condições

CláinuIa 1'. :— Aloadm dlspunlblllnrá seu veiculo descrito na cláusula 1-, por 121 (dla/dias), para 0
uso na direção exclusiva do (a) cliente, na sua locomoção, para atividades profissionais, elelwmls e/uu
particulares, na data de 01/09/2019 no horario de B:00 com entrega para a data de 31/12/1019, às 5: no
noras, ouso ultrapasse ot (UMA HORA), na devolução do lummóval, será incluído as horas extras até a
data e hora da devnlução, acrescido

euu-ul: 1- 4 Flmu ªcordado entre as partes LocADolA E quÁuo: VAmlt MENSAL D! no
s.uoo,uo(t.1uconn.MAIS) o qui! será pago pelo cliente,mvés de instituido nanrána, o payment» devera ser
efetuam ate o méslmd dia subsequente . dm do cone-um

cuusuie 1'. 5 -o (a) :Ilenle obriga—se a efetuar a devolução do veículo no dla, hora e local especificada,
sendo que adevoluçso do veiculo em horário anterior ao término de dinamite Implica em qualquer
abatimenm do preço e deverá devolver
oautomovel em perfeitas cºndições de uso, mpdndendo pelos danos ou pmjulms causados de acordo com
a legislªçãº vigente. 0 Iotzláno fiu-rá responsável pelamanutenção do veiculo BPM & retirada do veículo
da lºjª ate o momento da entrega do veiculo (TérmInD do contrato)

|: — IIA Anovmçio nine-ru
CIMI-ul: » :) atraso na devolução do Veímlomnnqura-se automaticamente apropriação indébita.

&
ciiucula 2'.1 - lhranerluúa a apmpneção indébita, o cllente ficara sujeita às sil/1963 penais e civis que
dela decorrem sendo certo ainda que a locadora somenbe reconhecerá e encerramento da locação na data
e hora do Boletim de ocorrência, independentementede data e hor-e de registro da oconendaserá ccbrldu
pela I dora sem prejuizo da resnonsabilidede do (da) cliente pelos danos que der causa nos termos do



.*Iáuiula a-. o automóvel, objeto deste Dermato, será utilizado exclusivamente pelo (o) cliente, não sendo
permitido o seu uso por terceirossoo pena de rescisãocontratual e o pagamento da multa prevista no valor
de a: (três) vezes da diária estipulado.
Clíulull au - o (a) diente declara, nat: ano, que recebeu da Locadora o Veiculo, e que, após te-lu
vistunadonnreiramente equipado e em perfeitas oondiçdes de uso, mmvmmetendd-se a devolver a
locadora, no mesmo emdo e cnndldªes que recebeu, ate no máximo no termo final do contrato. concorda' ainda o (a) cliente efetuar uma nova vistoria no ato da devolução do veiculo lunromente earn a Iuwdnra, e
que não Fazendo, concorda que a visouria sere reallzada exclusivamentepela locadora, não podendo o (a)
cliente questionar posteriormente a vismria malhada.

Cláusula 3-. z , o (a)::llente deaura e reconhece que é condição essencial para lou-eso de tenha idade
minima de zx (vinte e um) anos, possua arteira de naoliitaçao, para conduzir o veiculo indicado no objem
do contrato, declarando ainda como único e integral responsável pelo que decorre da mau uso ou uso
.ndevrdo do veiculo, problemas mednlcos (pegar-á ofia'na modulm e restituire peças) pelo tempo em que
o mesmo estiver sou sua responsabilidade à partir da entrega do mesmo pela locadora e ate a sua efetiva
e vailda devoiuoso, independenurnente de prazo de validade deste centram. ___...—ciáu-uio 3ª. a - o (a) cliente rico vedado de oonduzlr no veículo, eontraparldd,Mmmwae'olina,
exploslvn ou qualquersutisiencia proibida em nossa Ieglslação pátria «_i uma notª

: $xv- ou nesronsuxuonoe DAmumu «» iª

Clámullu - A locadora, dentro de seu excluslvo criterio, poderá alugar o vein—dª;) cliente
deseja. Com o veiculo solicitado devidamente revisado e em mndlções de uso com sua documentação
peneitarnente em ordern.

v-n RESPONSABILIDADEDo CLIENTE

euu-uia 5- —sem prejuízo de qualquer outra dongaoso do (da) cliente, contida neste instrumento e/ou
nxada em lei, este (a) se obriga a:

cláusula sº. 1 - conduzir o veímlo noi-n cautelas nonnais, exclusivamentedentro do território brasileiro,
respeitando a Iqlslação, o código de Tlánshn Brasileiro, as Iegilaçõssmduels ou Municipais, não
permitindo que outra pessoa conduza o veiculo lomdº, se responsauliixandd pelo cumprimento de dadas as
obrigações aqu: contidas.

Cláusula sl. zr Reembolsur iuoeqrairnente a Idadme das imponenmas cobradas referentes a quaisquer
multas, taxas e/ou despesas, inclusive despesas com guinchos emdles, geradas por Infrações cometidos
pelo (a) cliente às normas de

Trânsito em vigor, ocorridas dede ; assinatura deste Instrumento, até a efetlva devolução do veiculo e
locadora.Esta cobrem poderá ser realizada pela locadora, a qualquer tempo.

Purim-ale lº - o pagamento do reembolso a que se refere a cláusula G'J, deverá ser realizado
integralmentepelo (a) cliente até a data do vencimento da respectiva muita. Este pagamentodeverá ocorrer
mesmo que o (o) cliente interponna recurso Junto aos órgãos de transito. No caso de interposição de recurso
e de seu deferimento pelas autoridades competentes, o valor da multa, o locadora de acordo com esta
clausula será devolvido ao cliente no prazo de 07 (sete) dias, após e comprovação do respectivo deferimento
do recu rso.

Parágrllo zº- o (a) cliente nomeia e constitui sua bastante procuradora a locadorª para o um específico
para atender à Resolução 149/2003 do Cotran e nos termos do art 257, parágrafo 70 e sº do código de
Trânsito Brasileiro, Nando a locadora autorizada a passar os pontos e a assinar, em nome ao (a) dlenre,o
campo correspondente à assinatura do condutor Infmmr, no fomulánode ldentllloaçlo em caso de multªs

, de infrações às normas de trânsito em vigor no território brasileiro.

Parânrno :ª—o (a) cliente remnhece expresamenle ter conhecimento e ªceitar que, em caso de Infração
por este ou pelo motorista adicional às normas de trânsito em vigor no temtúm brasileiro, na vigencia da
proposta, de acordo com as cláusulas acima especmcods. ?cláusula sl. 4 — Em caso de furto, rouoo, acidente ou dano ao veiculo o (a) cliente devera p dencrar o
registro de ocorrência policial, comendo dados referentes às eventuais testemunhas, numero e cópia do
boletim de ocorrência, repassando tais Informocõs. Imediatomente a locadora. nhriua<se a devolver



.ente se oi,..w ., vlviuuvcl twv: os inclua ou seu “Mute, e “Wi lu Wiriamu uu veiwiu, ymu enm.
,i agrªvamenm dos danos e/ou atos de vandalismos.

ill- REsPoNsAlleABE no cul—re ! lsmçla nA “sm—WMI):nA LOCADORA.

cláusulu 6ª - A locadora não é responsável civilmente, conforme a lei civil brasileira, direto ou
indiretamente.

a) Por quaisquer dªnos materials dou nessoals causados pela (a) dlenhe e/ou passªgeirºs uau
sofridos pelo cliente e/ou seus pªssageiros, ou por força de seus próprios atos.

b) Por quaisquer danos materiais e/nu pessoais musailos por terceiros ao (e) cliente ou seus
passageiros;

c) For bens ou valores deixauos no veículo;
a) Por qualquer si;-.o ou omissão crlmlnosa pmdma pelo cliente em passageiros;

Clillull 6.1. - Pelo presente, 5 cliente com?!“ que é excluswamente responsável WV quaisquer dãnos
e/ºu prejuízos decorrentes de acidente auwmobllfnlw envolvendo :) veículº, O motnnm adlelanui e
quaisquer terceiras. Assim o (ª) cliente, desde já, concºrda prontamente Indanlnr, responsabilizar-se e
manter a locadora a sªlvo de quilquer responsabilidade pala pugumenm de quaisquer Indenludn, danos
malevlais, e/ou morais, desms, custas e hunotárlos advocatícios, que por venturi-: venha a locadora ser
respºnsabilizada por atºs dº (da) cliente, sendo tºdºs os valores, despesas,
cláusula cª.; - A locadora não recºnhece em qualquerhipótese e oonniaa o (a) cliente comu seu agente
ou preposto.

cliuwl- sª.: - o (a) cliente concorda que a sua muuturn na proposta imnllm ciência e consentimento
por si, seus herdeiros e/uu snc-ssores a respeito das cláusulas do presente instrumento, às quais teve
amplo acesso e conhecimento.

cláusula GIA — o presente insuumentn constitui a integralidade da que foi acordado entre as partes,
substlluindu quaisquerentendlmuntnsou acordos anteriors entre as partes.
euu-ui: sms - Todos os valores, despms : enczrgl: oa lotação consume cenas
para pªgamento à vista, passivuis de mbl'ªnça executiva.

i ”'er '
”M,r.“. i ALL;No. *tÉ &vu - A nesclsln

ciiuoui- 7-. É assegurado às partes a resclsão do presente contrªtº a quªlque _que haja
:umumcaçãoà outra parte com antecedenda mlnima de ex (um) mas. r-'- —

cláu'ui- 7.1'. o descumprimentode qualquerdas cláusulas por parte dos contratante: ensejará a rescisão
deste instrumentoe o devido pagamento de multa, pela parte inadimplente no valor de os (nªs) várias do
valor estipulado neste contrata.

vm — DO FORO

cláusuh a'. vara dirimir quaisquer controvérsias oriundas da CONTRATO, as partes elegem u foro da
comarca de cachoeiras de Macau:;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o nresente lnstrumenln, em duªs vias de iguui
teor e forma, juntamente mm 02 (duas). testemunhas.

Cachoeiras em eu A R) de da 2019.
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