
ESTADODO RIO DE JANEIRQ, .-
ClmlrlMunicipalde Cnchoelru de Mie-cu
Gabinete dos Vereadores

GABINETE DO EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Assunto: Solici'açio (faz)

Cachºeiras deMacacu, 26 de FEVEREIRO de 2020.

RECEBIDO

m .!8 ( cá “cºm
Excelentíssimo Senhor Presidente, +nuamno mu mmm

Venho à presença de Vossa Excelência. encaminhar Balancete de

Prestação de Camas Mercante à Verba Indenizatória dlsponlblllzada ao
vereador.

Outrossim, segue em anexa os respectivos comprovantes de

pªgamentos e demais dowmentos pertinentes de acordo com o previsto na

Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019,

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

Atenciosamente.

EDIVALDOPÉ SOUZA
Vereador — PEN



ri “UNL w _AEUum. '« ESTADODORIODEJANFJRQ, .-
ClmlrlMuuldpll de Clchoilrll doMic-cu
Gabinete dos Vereadores

PRESTAÇÃODE CONYAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZAO DA

ATIVIDADEINERENTE A0 MANDATOPARLAMENTAR

Ao Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macªm:

Nos termos da Resolução nº 22. de 25 de Junho de 2019. apresento a V.Sa., e
pveslação de contas relativa às despesas realizadas em razão de atividade

inerente ao mandato parlamentar. especiiicadas no Quadro Demonsualivo do

mês em referência, anexo e parte inmmnle deste requerimento. Para vamo,

assumo inteira responsabilidade pela veracidade das Informações prestadas.
pela autenticidade e pela legitimidade da documemaçãu apresentada &

ATESTO que:

1 — não foi adquirida material permanente. assim considerada o de vida útil

superior a dois anos;

2 — não loi contratada serviço de consultºria, assessoria. pesquisa ou trabalho
técnico com sewidor ou empregado da ªdministração pública da Camara

Municipal de Cachoeiras de Macacu;

& - as despesas de wndomínio. IPTU. água, energia elétrica, iimpaza.

conservação. higienização. sistema de segurança & iaieiunias fixa e móvel são
relailvas & escritório de representação polítimanammar mantido pnr este(s)
vereadnda);

4 — as despesas com combustíveis e Iubriicanles são relativas a veículos 69

minha propriedade ou utilizados no exercício das atividades inerentes ao
mandato parlamentaf deste(a) vereadoria);

5 - as despaas com locação de bens móveis lui-am realizadas mediante
contrato nrmadn com pessoa jurídica cuja atividade econºmia e compatível

com o objetº da lavação & sem cláusulas que configurem leasing. locaçãº



- « ESTADODO RIO DE JANEIRQ ( .
eim-r- Municipalde c::hoelru d- Mlucu
Gabinete dos Vereadores

Enanceira, mandamento mercanlil ou qualquer outra modalidade que
possibilite a sua aquisição;

6 — as despesas relativaá à divulgação de atividades e ações do mandato

parlamemar e à pvomoçào de eventos referem-se às ações panamenures
inerentes ao mandato deaeua) vereadora) e não 00an game que
caracterizam campanha ou propagandaeieitoral;

7 — a aquisição de maieriais : a mnhamção de senlíços lol—am realizadas de

surdo com as regras dlsposus na Resolução nª 22, de 25 de Junho de 2019;

9 — não foram laudos bens imavsls, móveis & equipamamos nam adquiridos

bens ou contatados serviços de:

a) Dónjuga uu mpanheim(a) cama(s) mundana) ou de parente

consangulneonu aim até o terceirº grau: ou

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

deste um seia sódo—pmprietárin. mmmladnr ou direlor,

1D — os serviços fomm “estados e os bens foram recebidos, estande ns

preços de acordo com os praticados no mercado;

CIMM: dlMim. 28 á:Fm do 1020,ÁEDIVALDO PERSIA DE SMA
Vor-Idol - PEN
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BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(RESOLUCAO «— 22 DE stE Junun ns zum

PROCESSO Wiz/zm DATADO RECEIHENTO hmmm
VEREADOR EDNALDO PEREIRADE SOUZA

PERÍODO D. 31/01/2020 & IMZ/2020

RELATORIO SINTÉTICO DE DESPESAS

nham-lm ”Wmldummílm)

I-m—nmhmmm. mmmmmm :num.
hummm-uma.“..- nammummum)
! -Siúo uhM R$U,!"

RELATÓRIO ANALÍTICO

TIO lmMAL"' M) DATA "& FWAIIA CII-I [ CPF VALOR

.. m.: "um "“Mªmmª-nªmº" ..,-mmm sm.»

TOTAL SMC,"

MMMDMUQFWNM.ÁEIWAIMPEREIADEM
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pal de Cachoeira: de Macacu

» »« ESTADODO RIO DE JANEIROcâmara Munlcl
Gªbinete dos Vereadores

ANEXO 01



menino: EDNALDOPEREIRA DE SOUZA, pnmdor d: Clne'im de Identidade nº 105521843 (Hmm), CPFnº
0684744044 : CNH nªcam dºmiciliadº na Av. Boqueirão, unº - BuVIII — Mocha. de Mzucll — |U.
Tel (avisam
Aa parmadllu idmliãmdx tlm.mmm-um emenda uthouuzmdemau deAummóveIque-ampelucláulululwúntuepduwndiçõeuimita napiamve.

acumulam“Doom.mmzuso
u. ALOCADORA «munurl legumemiam z/aumma doMallummm FDLUXcom sn mm,
em ema/zm; earn-m, pmmg:-9,Mªvalamsm, Chu-ím::esneoogase, empe&im uma"
que ruolvm dá-Inem locado»wanna, pela pam dzm de Janeím de 2030 à cu de bumbum de 2020.

mas, o mama ua poda-ã m-mm mm de zdiúvu ou autm imxmmenln

1.1.1. mao mm adm udpnam-mma! (: veíuup dm ler dzvulvidn .moon nu mesmu condições zm qu: emm quando omha], ou
sejªm:. partam mndlçõel de nu,mandam: pda!uma euprªinha amam,
º valor da lonão que o mmnubmu, e lapundexá pelo dm que n “mumu vam a me: mmc se'
pnwenienre de 1210 (um;-im.

[.L3. 0 bem locado"mall: nenMudº. um 53de dawanmo.
“...om: Ioudnzpanumdaámdirigidopdnlmumo.

3.2. É de initln “amabilidªde do IDPATÁRIO ol Wim de qlulqua uma:, mm da da ªuínnlun do
law-lente mmm e até . dar: &. Mda, sejam de multa: de ªin—“hu, quªisquer um. mtm'ail e/ou peso-iu
caudal pelo lOCATARIO oumapas—“dim. ldnºuunindº u'iminun pnlíudl.



+ CLÁUSULAqumA-m AUTOIIYAÇÃO

4.1. o wCATANo, dudejá aum-in :mm.mm mun: un DmAN—lu . limaº dnMallu m'nm &:
multa em

5» cLÁUsuLAQuINTA —nAlBsclsÃo

S..; A mm, anta rk: mdmmlo mmm-1, por mm de qullquerm pam dem-ú ur mundiªl de
hehhe-vão arplu: comummima: 30 (mm:)diuacom ,um.

“. o dummpdmenm demama-- dAuulllpoqnn: dummunlu amam a mail-Iaum hmmmmm : a
devidaWyman!) de "lulu. pull pm: [rudimphmzna win: de 3% (mpºr unto)dowhrmun-lnnl.

6. (rumam sux-m — munumcolsGM
6.1.AlDCADORAeIDCATÁHDúmmqu:umhuámdomuquemwrfzihlwudiqõadgm,mdzhda
ummnmmmmmmmmmumm.
o.; .u pm. mumunlu gum n em de Czdmáru d: menu:-IJ, pm dirimir qm... não oriunda den:
muinto.

E por mm juno : mundo:, ullnnm :) plug“! hummm em 02 (dua) viu de igual teor :
(arma.u prana deo: (dm)hsumunhuabuixoum

Camocim demu./_ a:_âM_deme.
ªme/Mmªap-
maosmasmmmDE noun_Lmimommmpm DE som



REPÚBLICA FEDERATIVA no ppm;".& CADASTRONACIONAL DA PESSOAJURIDICA

Mum WEWEEW “'ª'-"'-m—ma cu: m" unu-
ma.-ummm:—mumlm
mmm-Enem umwww .memumm“&CIJG-m-“hm—l—h—
.MMMW—m&!!dM-D—úl—Ú—l—“O—l—D—CIM—m—WI—ÚuT—IQ-w-“C—I—h—I-II—Ú""—“ -MI—*h—l—b——-—I——-nm-w—a—uuw—pi..le Al—TLNM-HII—l—mm

wuwnmmDBZ—”NI.—
uma m munam-num - _.
e num- .. nús |!M “MAI-IIA uau—«sum IJm mMWM.-c-
.ªu—mmm
mudam un.-WWAIM ,“mªma;-nik



Consul“ Ouldm de Sócios e Mmlnlnrldotes - GSA

Giu: umª:/munum mxmtmuwmMum mmMun-n)

emmaMeWWth—uu—mmmmMuriªe-(mpniuqm:
nun—W MAME
hill-dm «mm-w

n.“-w mmammnnzmwcun—n









/RECIBO Lm—mm- u_u ERE"? uz SOUZ/Nf,,AWA-M—JL
me. LVbUEL we uex'aJLo

hnnubrdim'kmow—m.__LMÃUL—LL.“ FSK/626 0 “na
W ZZW Piazza“,
muºTEL UEA/EgA CPF/|E 3 3683000

,/l



cª JN c, ,.cu

, , 0%;le
DECLARAÇÃO ªff] ; -|

Eu, EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA, residente à Rua Antônio

Valadares, nª 76, Fundos, Va'rlea, Bairro Boa Vista, Cachoeiras

de Macacu - RJ, CEP 28.680—00, DECLARO PARA TODOS OS

FINS que a locação do automóvel encontra-se dispensada de

apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços dado

que a não incidência do ISS sobre a locação de bens móveis

decorre do veto presidencial ao subitem 3.01 da lista anexa à

Lei Complementar nº 116/2003, que também foi confirmado

pelo Supremo Tribunal Federal - STF através da Súmula

Vinculante nº 31, bem como realizada nos moldes da

resposta a solução da ”Consulta nª 295 — Cosit" feita à RFB -

Receita Federal (Vide anexo).

Cachoeiras de Macacu,& de Zªgo,—As de 2020.

%
EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Vereador - PEN



Salªda de Cnlllulm II" 295 - Coll!
Diu H de ouíubm d: 2014

Proctsm
lntzruudo
CNPJ/CPF

ASSUNTO: OBRIGACOES ACBSÓRIAS

mun de bmx móveis. Compwv
emissão de um fiscal.

o d: meiu. Impossibilidlde de

o nulerímenm de macias pelas pesso“ jurídicas. quando desobrigadªs eu
impossibxliudusde misio de um fusca] ou docummm equivalculc, em
ruin a; não-annuiznún pm impressão pelo órgão cumpclcnw. deve ser
comprovada com ducummlos ae múscuxível idoneidnde » mmm
esclarecedºr das ("Aparições » qu: se «num, mis como renibos, livms de
regxsuns. cona-mos em, aaa: que ! lni nin imponhn fmrlm especial.

WDMÍIÍVM Leg.-h: Lei n“ 3.545. d: 1994. an.

Reluório
A interessada em epígrafe. :xzromdo () que pmê & Lei n' 9.430, de 27 de

dczcmbro Ac 1995, m. 43, : atendendº à lnsmwio Normativa um nº me, a: na ck

mmm de 2013, em durações. ms, 2' e 3', .um que um comommm a locação «:
bens móveis : que. no municipin que : jurisdlclom. M Iegilhçãn pmlbmdo : míssil: de "ou
fiscal de sampa un Inferimenlo diquzla recaiu. pur nio se um de prestaçãode serviçº.

2 Como e conmbuinlc «: «ib-nus federais, quesum se, na Vel a: novas "suis,
pode emitir (am.-u ou recibos. a quªl elabºrºu um mudclo, comem os valores das opençõã
qu:mann

Fundnmentos

3. () Pmidcru: d.- República vexuu (» ilzm 3,01 da hsm «: serviços 4. Le:
Complemenur nª na, de al a» ,uma de zona, cuuwmeme & locaçãº de bens móveis, sob :
Jusnfmativn «: que n SupremoTribunal Federal Julgm mcanslilucinnal ! cnhruuçz do Imposto



auch cum-uma

Sobre Serviços a: Qullquzr Nllunu (155) rel.:ivnmzme iquell aliviam: (cf, M .ªº-i. nª
362, de zona. que acompanha0 uma legal vcudo).

4. Dime dum. vms nmap-oa impedínm . mmao de nova usam de
serviçosumuells cpmçm poi: não um. sua prcsmçio na locaçãode coisu.

s. Obmve-se qu: o (m de « consulente nin ser obfiguh ou mestre em!
impossibiliudx d: emissin de mu nm: a. locuçãº de bum móveis, de [uma alguma .
maxip de expedir documentárioin:! para nas de subsidia & uibuuçin do Imposlo Sobre :
Rend. : vamm a: QuzlqumNum-, de cumpnênciu da uma, e dos "um tributºs
fada-is. Ame respeito, usim dispõe a Lei n' 8.846.11911 dejmeim de 1994 (viram:):

An. 1“ Amim de um lim-1. recibo ou dºcumentº equivalenle,m1uívo à vem a:
mudara», mundo damim ouWa de llímwiu de busmls. cu.-vert
scr «mun-. pu- efeito a: lcgullâo do íman) 50va . «um : vmventos de qualquer
mumu, nomu» d.:fztíuu'n a.Win.
; 1- oumummigo umbcm'uma:
ul u nomia de busum: :Meu:
b) mim::mm. muw-! mina.; com um = serviços, pune-.as pur passou
fisicas wjurídicu.
& 2' () mmm. «. rum. «tamu, pm ermo «. lega-gh do mmm" . n-Jnh : pune-wl dz qnllquer altura:, .. noun-enm equlvllmlu i
um. um] lu redbu mend» mmm-lm ...-mi.. ul«..erdanada-.
m :* Curumin amiisio de medu- ou de martin-nulos, iunlusive pilhas a: uçiul
pm elmo do mmm nobre | mad. e pm:-m de qualquer mmrm : «»
multihlívõei sociais. incidgnlnm B um : &! (imm:-nn. . m'. d: :miuin «.
nou smi. ncibn oumm equiv-Imrz. nomm 4. efetivado du operações
. qu: :: «rm (: lrligu lnwriu, bem como ª nu :missia mm um inferior » a.
wer-cin.

An 9' Verifmdnpormmm : omiuio a. reach-. . ...-mm:mm- poda-',pu-
mim dr. dmmnimçin da bus: cálculo :ujciu & mnldêncu dos mlpoílus [admin :
wmribuioões soci 5. min: . meiu do comiam“. lnmendn pm bu: “ re::ilzs.
wumhlm pmcbdímmm sua. emp-mmm:m mvimlmlo ami» a» muda a.
pfâaçindewviwszdcmiiqmmmswões.

6. Saliento-se que. né o mmm o Mmísnu a. Fuzznd: nin editml qunqm »»
que uubeleçl os docummms equivnlcnlcs . um. fiscal ou recibo. como tecla-lu o
supmnnscrilo 5 2“ dom. 1" a. Lei n' saum: 1994.

7. Apcslr dlsso, ess.- chmçioaml de Triburzçin (Com) selaram. por
melo do Parecer CoxirlDiúr n" 351. a; 12 de muçn de 1993, que. no caso de dispensa de
emissin de um mm de pmsuçio a: serviam, a ,me. juridica dnved comprovar &)

auferimcnlo de menu com Mum-mms d: puxe, tais com recibos, livrºs de IED-suª!,

:



Maman-u:

mm em um: qm: & [n' nio manh. forma especial, e um. v
Me...-nem:a upmçio ; qu: se nim.
&. Por Em, a imperinso damn que .; pam.“ jundieu devem manter
escritumãn feia au mfnmiúdc cum ns leis Escais e comerciais : que nio compete i
Reccíu Fada-nl mgqu .missa.» de notas Ennis. m.m dispensa, no em em :xumz, pam os
emm nª legislação do Iss.

Conclui!»
9. o Mamma de receitas pela pesso-s jurídicas. quando daobrigm ou
imvwsihiliudn dc emissio de nou: IImI uu doem-Iam) :quivllcnlc, um muro da não—

mm'm pªn impressão pao agia compagnie. deve ser comprando com dmlmmlos dc
indiscuu'vcl idoneidadz : conlzI'ldn anim das maq . que 5: mflnm. vais comu
recibos, Iivms dª regnum, comunas ele. desde que . lei nio imponhl forma«paid,
Io. A comida-çãº Imperia.

Aninldn dig-Inhumª:
CARLOS FREDERICOANTUNESNUNES

Audilvr—Fiscal da RFB

II. De .com. Euuminhe—sc i Cmammmda Coºrdenaçãº de Trihuws Sobre 5

Item, Património: Oper-ções Fin-neem (Cork),

miuda dim-Iman:
ISABELCRISTINAmz OLIVEIRAGONZAGA
Andam-Fm d. RFB . em: d; Dimm

Iz. Demudo. Ao CoordaIzdoI-Genl a. cºm pm lymvaçin.

umadigam»
CLÁUDIALUCIA PIII/LENTE.MARTINSDA SILVA

Amim-Fiscal da RFB - Coordznmdom dl Colir

Ordem de lntiuuçin
13. Aprova a Solução de Consulta PubliquHe : divulgue-se nos lermos do m, 17
a. lnmuçâoNormutivl RFB nº me» de 201 3. De.“ ciêncil ao Imm.

AnimdndigianImls
FERNANDOMOMBELLI

Auditºr-Fiscal da RFB — erdznzdvr-Guul dl Casi!


