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Cachoeiras de Macacu, DE de Outuhru de 2019.

Assunto: Solicitação (vaz)

Exoelemlssimo Senhor Presidente.

Venho à presença de Vossa Excelência. encaminhar Balancete de
Pvestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ªº
Vereadur.

Outrossim, segue em anexo os rsspeaivos mpmvantes de

pagamentos & demals documentos pertinentes do amido com o previsto na
Resolução n“ 22 de 25 de Junho de 2019.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessária, eleva
meus protestos de elevada estima e distinta consiáavaçãn.

Menciosameule.
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PROC Nº

FLS Nº

PRESTAÇÃODE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZAO DA

ATIVIDADEINERENTE A0 MANDATOPARLAMENTAR

Ao Presidente da Cªmara Municipal de Cachoeiras de Macacu:

Nus termos de Resolução nº 22. da 25 de Junho de 2019. apresento & V.Sa., &

prestação de contas relativa às despesas realizadas em razão de atividade

instante ao mandato parlamentar. espeuiâcadas no Quadro Demonstrativo dº
mês Setembro ! 2019. anexo e pane integrante deste requerimento, Para tanto.
eseumo inteira responsabilidade pelo veracidade das infomações prestadas.
pela autemlcldade e pela legitimidade da documentação apresentada e
ATESTO que:

1 — não foi adquirida material pemanªma. assim oonsidemdo o da vida útil

superior a dois anos:

2 — não foi mnhatado serviçº de consultoria. assussmia. pesquisa ou trabalha
técnico com servidor ou empregado da administração pública de Câmara

Municipal de Cachoeimsde Macacu;

3 - as despesas de condominio, iPTU, àgua. enefgia elétrím. limpeza.

conservação. higienização. sistema de segurança e telefonias ixa e móvel sãº
relativas e escritófio de representação politiwpariemautar mantido por este(s)
vereadodª):

4 — as despesas com combustíveis e luhrifmantes são relativas a veÍculos de
minha propriedade ou ulllizªdos no exercicio das atividades inerentes ao
mandato parlamentar deste(a) vereadona):

5 — as despesas com locação de bens móveis foram realizadas mediante
contrato "mado oem pessoa Jurídica cuia atividade econômica é oempeuvel

oem u objeto da locação e sem cláusulas que oomigurem leasing, locação

CÁMARA MUNL MACACU
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hnanueina. arrendamento mercantil ou qualquer numa modalidade que
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possibilite a sua aquisiçãº:

s - a: despesas relativas à divulgação de atividades e ações do marmelo

parlamamzr e à prumoção de eventos referem-se às ações parlamentares
Inereniss ao mandato deste(s) vareaduria) e nãu contêm gastos que
caracterizam campanha ou propaganda eleiwral:

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

9 - não furam locado: bens imóveis. móveis : squipammos nem adquiridos
bens ou mnh-arado; serviços de:

a) cônjuge ou oompanheima) dSllB(ª) vereadoria) ou de parente
oonsanguineeou allm até o terceiro grau; ou

b) da empresa em que este(s) vereadoda) ou pessoa prevista na alínea “a"

dama nem seja sóciopmprietàrio.enunciador uu dimu:
1D — os aarviços forum prestados e os bens foram recebidos, estando os
preços de acordo com os prah'eedos na marcada;

(2le do“um. ll! dl º bro 4. 2010.
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ANEXO 01

(commo DE LOCAÇÃO, coupnovmmDE PAGAMENTOE NOTA

FISCAL)
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SUBLOCADOR: GENECV DA SILVA ARAÚJO 0191377032,
pessoa jurídica de direito e capital privados, inscrito no CNPJ com
o nº 27.020.752/0001-70, com sede na Rua Reginaldo José da
Silva, nº 21, Salas 01/02, Ganguri de Cima, Cachoeiras de
Macacu/RJ, - CEP.: 28.680-000 - Telefones (021) 2649—4191,
empresa de titularidade do proprletário GENECY DA SILVA
ARAUJO, brasileiro, solteiro, contador, portador do RG nº
08666000, expedida pelo CRC/RJ, CPF sob o nº 019.137.747-32,
residente neste Municipio/RJ.

SUBLOCATÃRIO: LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de Identidade
R.G. nº 12.584.250-0, expedida pelo IFP/RJ, e Inscrito no CPF/MF
nº 099.029.397.16, residente e domiciliado na Rua Adalberto José
da Silva, nº 69, Ganguri de Cima, Cachoeiras de Macacu/RJ —

CEP.: 28680-000;

As partes acima ldentllicadas acordam com o
presente Contrato de Sublocação Comercial, que se regerá pelas
cláusulas segulntes:

DO OBJEYO DO CONTRATO

Cláusula 1'. O OBJEI'O do presente contrato é o imóvel
comercial, situado na Rua Reginaldo José da Silva, nº 21, Salas
02, Ganguri de Cima, Cachoelras de Macacu/RJ, livre de qualquer
ônus, que será utilizado para atendimento público, como escritório
de apoio para atividades parlamentares.

Parágrafo primeiro. O imóvel sublocado tem área total de 40
metros quadrados e sãº compostas de 01 (uma) sala de
atendimento, com 02 (duas) mesas, 03 (três) cadeiras, 01 (um)
arquivo com 04 gavetas e telefone; 01 (uma) recepção, composta
por (01) um computador, (01) um bebedouro, (01) um sofá e (01)
uma televisão, bem como, 01 (um) banheiro social.

DO IMÓVEL E DAS BENFEITORIAS

Cláusula 2ª. Fica obrigado ao SUBLOCATÁRIO, ao término do
presente contrato de sublocação, devolver o imóvel no estado em
que o recebeu, conforme consta no termo de vistoria em anexo.
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Parágrafo prlmelro. Não e' permitido ao SUBLOCATÁRIO, realizar
qualquer obra que altere a estrutura ou fachada do imóvel objeto
deste instrumento.

Parágrafo segundo. Somente será permitido ao SUBLOCATÁRIO
realizar obras necessárias para a manutenção do imóvel ora
sublocado, não sendo ressarcido por estas. ” _“A [. “wc—«EU

DO VALOR DO ALUGUEL . r .

Cláusula 3'. O SUBLOCATÁRIO pagará ao
SUBLOCADORfewíol—ILÉÍ

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reals), a título de aluguel,
'

que será pago em depósito bancário por meio de identificação
eletrônica ou transferência bancárla com destinatário identincado
no Banco Bradesco, Agência nº 2050—8, Conta Corrente nº 26,223-
4 de titularidade do SUBLOCADOR,

Parágrafo primeiro. O presente contrato será reajustado
anualmente de acordo com a variação do índice (Indice) vigente
na data do reajuste.

Parágrafo segundo. Será pago pelo SUBLOCATÁRIO o valor do
aluguel até o dia 15 de cada mês, ou no primeiro dia útll após o
vencimento.

Parágrafo tercelro. Após o venclmento, o valor do aluguel será
pago pelo SUBLOCATARIO com multa de mora de 01% diária, e
juros de 02% sobre o valor da mensalldade por mês de atraso.

DOS TRIBUTOS E DESPESAS

cláusula 4ª.0 SUBLOCADOR pagará os tributos que recaem
sobre 0 Imóvel, bem como os valores de água, energia elétrica, ªinternet e televisão a cabo, devendo ser pagas nas datas de º!
vencimento conforme constarem nos boletos. N
Parágrafo único. Serão prestadas contas pelo SUBLOCADOR ao vSUBLOCATÁRIO dos pagamentos das contas relacionadas na
cláusula 4ª do presente contrato] sendo considerada infração
contratual o atraso, bem como, o não pagamento de qualquer ;?N
delas. ' o,
Cláusula 5ª. Procedendo—se o devido registro do presente &contrato, as despesas ficarão a encardo do SUBLOCADOR. Q&DA RESCISÃO E MULTA



Cláusula 6ª.A violação de qualquer cláuéula disposta neste
presente instrumento, rescinde autºmaticamente o presente
Instrumento, sendo imposta multa contratual no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), Independente do lapso temporal do
contrato firmado & parte que deu causa.

DO PRAZO E DO REGISTRO

Cláusula 7'. Tem como prazo este contrato 15 meses, com início
na data da assinatura e termino em 15/12/2020.

DO FORO
Cláusula 8'. As partes elegem o foro da comarca de Cachoeiras
de Macacu/RJ, para dirimir quaisquer controvérslas oriundas do
CONTRATO.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam
o presente Instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente
com 02 (duas) testemunhas.

Cachoeiras de Ma , 15 de Setembro de 2019.

SVBLOCADOR

LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SUBLOCATARIO

W1ª)Ass. %/ ªff 12%
RG: ') ,

W.
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Recibo de Pagamento

Através deste documento. dedaro, para todos os fins e quem possa interessar,
que recebi de Leandro de Oliveira Telxeire. solteiro, bmsiseim, carteira de
ídenlidade nº 12534254“), expedida pelo IFP/RJ, CPF n' 099029397-15.
residente na Rua Adalberto José da Silva, nª 69, Ganguri de Cima. a quantia
de R$ 2500.00 (dois mil e quinhentos reais), mês de samira/2019. ve'erente
a:

. Eiplço camomiil, líblldo Ill Rui Riqlnlldo Jºvi dl SIIVI. 21, all
02 - Glnuurl de Cima, Clchºill'll doMlaculRJ,

Por ser verdade, assina o presente.

Cachoeiras deMacacu/Rimde setembrode 2019.



Recomendlmun . lmpnuiu demComprnvlnle.
Pun tamo, uúuze . apçin de impulsão dewu browser.

”,.“ Endesa) Cºmprou-m «. T..-nm..“-
Datª: 18/09/2019 Hom: 13:16:13

Debiudoa. Conn—concluí: de LEANDRO mz ouvemmxm“
Agêncil e conta do dbbim: 1050 C. Comme: 10740-3
Agência e com» dn crédilo: 2050 C. Col-lente: 251234
Flvmecido:GENECY DA SILVA ARAUJO
Valºr. 2.500,00 N“ de Documento: 205005!

Dill do débitº: 18/09/2019

AUTENTICAÇÃO

bozmvx rvmnwz "ann: uuyexw pzuyaxk 'zssazlu KKXeAallx xuxanv
suvlvs: mame; urskwu nquvan JkSne7K9 “mun Sãnlzztz kmuau
guwvsc “sum amam :ULyzlbt SyZQdmtº svaTAJN usamos; 20005999
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ANEXO 02
(CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMPROVANTEDE

PAGAMENTO E NOTA FISCAL)



CONTRATADO: R. T. R. de Oliveira Serviços Contábels,
pessoa jurídica de direito e capital privados, inscrito no CNPJ com
o nº 29.828.749/0001-03, com sede na Avenida dos Ferroviários,
407, Loja 3, Jardim Ouro Preto, Nova Friburgo/R], empresa de
titularidade do proprietário RAFAEL THADEU R. DE OLIVEIRA,
brasileiro, solteiro, contador, portador do RG nº 24877650-2,
expedida pelo DIC/RJ, CPF sol: o nº 160.065.397-99, residente
neste Município/R].

CONTRATANTE: LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, brasileiro,
solteiro, advogado, portador da cédula de identidade R.G. nº
12554150-0, expedida pelo IFP/RJ, e Inscrito no CPF/MF nº
099.029.397.16, residente e domiciliado na Rua Adalberto José da
Silva, nº 69, Ganguri de Cima, Cachoeiras de Macacu/R] — CEP.:
28680-000;

As partes acima identificadas acordam com O

presente Contrato de Prestação de Serviço, que se regerá pelas
cláusulas seguintes:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula l'. 0 OBJETO do presente contrato e a prestação de
serviços no escritório do contratante, de segunda a sexta, na Rua
Reginaldo Jose' da Silva, nº 21, Salas 02, Gangurl de Cima,
Cachoeiras de Macacu/RJ.

Parágrafo primeiro. As atividades de prestação de serviço
contratadas são de assessoria/suporte contábil (levantamento de
certidões negativas, pendenclas perante a prefeitura, Iegallzações
de empresas, dentre outras), atendimento de publico dentro do
horário comercial quando o contratante estiver fora do escritório,
correção ortográfica de projetos de lei e suporte na abertura de
processos eletrônicos.

DO VALOR

Cláusula ?. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente ao mês
trabalhado, que será pago em depósito bancário por meio de
ldentiâcação eletrônica ou transferência bancária corn destlnatário
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identinoado no Banco Caixa Econômica Federal, Agência nº 2061,
Operação 013, Conta Poupança nº 18621—0 de titularidade do
CONTRATADO.

Parágrafo primeiro. 0 presente contrato será reajustado
anualmente de acordo com a variação do índice (Indice) vigente
na data do reajuste.

Parágrafo segundo. será pago pelo CONTRATANTE o valor dos
serviços até o dia 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil após o
vencimento.

Parágrafo terceiro. Após o vencimento, o valor do aluguel será
pago pelo CONTRATANTE com multa de mora de 01% diária, e
juros de 02% sobre o valor da mensalidade por mês de atrg o.

l “» (.ªnas DESPESAS ' , *asaru»
Cláusula 3'. Procedendo—se o devido registro do ,presente ª '

contrato, as despesas ªcarão a encardo do CONTRATANTE. * > 1

DA RESCISÃO E MULTA

Cláusula 4ª.A violação de qualquer cláusula disposta neste
presente instrumento, rescinde automaticamente o presente
instrumento, sendo imposta multa contratual no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), independente do lapso temporal do
contrato firmado a parte que deu causa.

DO PRAZO E DO REGISTRO

Cláusula 5'. Tem como prazo este contrato 15 meses, com início
na data da assinatura e termino em 15/12/2020.

DO FORO

Cláusula 6'. As partes elegem o foro da comarca de Cachoeiras
de Macacu/RJ, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do
CONTRATO.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam
o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente
com 02 (duas) testemunhas.
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Cachoeims de Mªcacu/RJ, 15 “de'Setembro de 2019.

”,a , cz Qm
RAFAELT ADEU R. DE OLIVEIRA

CONTRATADO

< :“ anno 5

LEANDRO DE OLIVEIRATEIXEIRA
CONTRATANTE
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Rmmenúlmx . ImprwloMComvnvlmz.
Pm uma, ..qu ; npçin de impressão «»mbmwm. ,&.

6 , Tnnn'erhchmumu-an. . Tlluhrhhdehumm' brªdescº cum:hum (DOC e TED)

Dm: mmo/zm
Bmw: 237 Agência d: Déli : 02050
Cliznle: LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Banco Dzsuuamio: IM Nome da Buncnt CAIXA ECONOMICA FEDERAL
'

Agência: ozosl Num: d.- Agêncu. CACHOELRAS DE MACACU

Coma : DIg . 0000000186210

Tipº da Coma: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

“ualidade: CREDITO EM CONTA-CORRENTE

Tipo dz mfefenciz: DOC
Fuvumidos:Mul “ladenRodrigues de uIivein CPF/CN'PI' 160.065,397-99

Valor da Tuathª-min: 1.200,00 Vxlm da Tarifa: 0.00

Valvr Tou]: 1.100,00 N' da Tnnsíerencu Inmbmcária: 3657394

AUTENTICAÇÃO
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ANEXO 03
(COMPROVANTEDE PAGAMENTOE NOTA FISCAL)
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kmmad-mm . lmprmio de... Comprovante.Pm uma. uriliz: ! upçh de imp-mio a: seu bmwnr.

ô bradesco Caulim-nh de Tun-mend.
Dm:30/09u019 Hum: 12:20:10

chíhdo da cana—cum“ de LEANDRO DE ouvmm TEIXEIRA
Agéncia : mun do débito: 2050 C. Cam's: 20740-3
Agência : emu do crédito: 2050 C, Comic: 20774-8
anmecido:KAMI'LEDOS REIS PERON 0885554574
Valor. 1.300,00 N“ deDocumnm: 1050077
Dm- do débito: 30/09/2019

AUTENTICAÇÃO
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