
Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras deMacacu

Ao : Exmo. Sr. Célio de Carvalho Maciel

MD. Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Do: Gabinete do Vereador Liésse de Sá

Assunto : documentos envia.

Segue em anexo balancete de prestação de contas referente a verba
indenizatória disponibilizada para vereador e utilizada no periodo de 03 — 11 —

2019 a 04 — 12 — 2019.

Aproveitamos também para anexar comprovantes de pagamentos e demais
documentos pertinentes conforme cláusulas pressupostas na resolução Nº 22
de 25 de junho de 2019

Cachoeirasde Macacu, 04 de Dezembro de 2019

Liésse de Sá — Vereador PSB
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPALDE CACHOEIRASDE MACACU

PODER LEGISLATIVO

ANEXO I

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM

RAZAO DA ATIVIDADEINERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR

Vereador. Lígõge pe Sa'

REFERENCIA: [% 120 55

A Presidência da CâmaraMunicipal de Cachoeirasde Macacu:

Nos termos da Resolução nº 3% , de ªí deM degºla,

SOLICITO a verba para custeio das despesas realizadas
em razão de atividade

inerente ao mandato parlamentar especiiicadas. AUTORIZO. ainda, na

hipótese de aplicação do disposto no artigo 2º à 1 º do mesmo artigo da

Resolução nº 92, , de& de dem o desconto em

minha folha de pagamento de ráter remuneratório. dos valores

correspondentes a eventual ressarcimento à Câmara Municipal de Cachoeiras

de Macacu da verba indenizatória de que trata a resolução
em referência.

Cachoeirasde Macacu, DÁ de ôãemª wo de 2013 .
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ES_TADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRASDE MACACU

a_n,» PODER LEGISLATIVO

ANEXO II

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM

RAZAO DA ATIVIDADEINERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR

Vereador: %W &&;
REFERENCIA: /201 3
A Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu:

Nos termos da Resolução nº Za?) , de 42,5 de ªmº,—3219 de 2ª I 9,

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 :n'agàemgºtwº/Zoª anexo e parte integrante

deste requerimento. Para tanto, assumo inteira responsabilidade pela

veracidade das informações prestadas, pela autenticidade e pela legitimidade

da documentaçãoapresentada 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, lPTU, água, energia elétrica, limpeza,

conservação, higienização, sistema de segurança e telefonias lixa e móvel são

relativas a escritório de representação político-parlamentar mantido por este(a)

vereador(a);



Estado do Rio de Janeirozª Camara Munic-pal de Cachoeiras deMacacu

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VERBA INDENIZATÓRIA

PROCESSO DATA DA 04—12—2019
ENTREGA

VEREADOR Liésse de Sá

PERÍODODE
APLICAÇÃO

DE03—11—2019A04—12-2019

HISTÓRICO

1 - Valor recebido R$ 5.000,00

2 — Despesas realizadas conforme 01 Até 17
comprovantes anexos, rubricados e
numerados de 1 até

3 — Valor total gastos de despesas . R$ 5.000,00

4 — Saldo não utilizado, recolhido R$ 00
conforme comprovante de depósito
bancário

Liésse de Sá — Vereador PSB
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