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GABINETE DO EDNALDO PEREIRA DE SOUZA

Cachnelras de Macacu. 24 de MARÇO de 2020.

Assumo: Solicitação (faz)
REÇEBIDQ

Exoelemlssimo Senhor Pvesídeme,

nuluunonl mmao !

___———
Venha à presença de Vossa Excelência. encaminhar Balancete da

Prestação de Contas referente à Verbs Indenizatória disponibilizada ao
vereador.

Oulmsslm. segue em anexº os respectivos cºmprovantes de

pagamentos e demais doeumenlos pertinentes de ama com o prevism na

Rwlução nº 22 de 25 de .Iunhn de 2019.

Geno do atendimento do presenw. que ora se Íaz necessário. Elevo

meus protestos de elevada eslima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDNALDOPEREIRADE SOUZA
Vereador — PEN
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mli jPRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATORIA EM RAZÃO DA

ATIVIDADEINERENTE AO MANDATOPARLAMENTAR

Aa Presidente da CâmaraMunicipal de (lamechas de Macacu:

Nos termos da Resoluçaa nª 22. de 25 de Junho de 2019. apresenta a V.Sa.» a

preslação de col-lia: relativa às despesas realizadas em razão de atividade

inerente ao mandam parlamentar. espenincadas no Quadro Demonstrelivo do

mês em referência, anexo e pena integrante deste requerimentº. Para tanto.
assumo ínteím responsabilldade pela veracidade das infomações prestadas.
pela autenticidade e pela legin'lnidads da dowmancação apresentada &

ATESTO que:

1 — há!: lei adquirido material penueueme, sssxm considerada o de vida útil

superior a dois anos:
2 — nãn 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, agua, energia elétrica. limpeza.

conservação, higienizagfm, sistema de segurança :: lelefonlas nxa e móvel são
relativas & escritório de represenlação paulina—parlamentar mentido poreste(a)
vemadoda);

4 — as despcsas com combustíveis e lubrificantes são relativas a veículos de
minha pmpnsdade ou utilizados no exercício das atividaúes !nerenles ao
mandam pariamemardeme(a] versado“);

5 — ªs despesas com locação de bens móveis lorem realizadas medlanle

centram «mado com pessoa jurídica cuja atividade econômica é compatível

com o calam da locação e sem cláusulas que wnngurem leasing, locação
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nnanoeíra. anendamenw mercantil ou qualquer omra modaidade que
possibilite a sua aquisição;

a - as despesas relativas” à divulgação de atividades a ações da mandam

parlamentar e à promoção de eventos “afetem—se às 356% panamenlarss
inerentes ao mandem deste(s) vereadona) e não mantém gastas que
camcterizem campanha ou propagandaeleitoral:

7 — a aquisição de materiais e ª Dontrahção de serviços foram reallzedas de
acordo com as regras dispostas na Resduão n' 22. de 25 de Junho de 2019;
9 - não foram locado: bens imóveis. móveis e equipamentos nem adquiridos

bens ou contratados serviços de:

a) cônjuge uu mmpanneimm deste(a) vereadma) ou de parente
consanguíneo ou aim até o terceiro grau; ou

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

deste Item seja sócio-proprietário. controlªdor ou dlremr;

10 - os serviçºs falam prestados e os bens foram recebidos. Bsàndo os

preços de acordo com os praticados na mercado;

Clrhmiru rh "lªw. 74 6- Illw dl 2010.ÁEWALDO PEREIRADE SOUZ!

Wu“ - PEN
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BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(hmmm: n' :: neme JUNHO DEmm

PROCESSO mmm DATADo RECEBIIENTO woman
VEREADOR EDNALDO PEREIRADE SMZA

PERIºBº o.mmm :mos/zm

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS

I-V-Ior I'm-|m. :: sm.— (ummil nds)

ZADmmmW-Mm, mmmmhmzdu . rum.
J-wwmlmhw RSIMIIMIWW muy-.|.)

4 -mau nãomiudo R$um

RELATÓRIO ANALÍTICO

”' &, um ªm um rcrf vma

.. an mm mmewmmm mm.-mma um.»

TOTAL AWD
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ANEXO 01



Mmcm“ ||- 0 ª 56 (zana

DMX COMERCIOESERVIÇOS

mmm DMX commo & salvam DEmumuum. empm: devidamenteum no cup.) sob
n“ 10.383,683/0001—67,mmna: .muMwm MarlaComm- hmm sm. Luiu —C:ch02inl a:Maxon-IU,
nome demm.mm VEICUIDS,nem um semRpmhdi pda nu%Gawne » Sr.mcos umamamºnas mz noun. bruileím. ando. empxuàrlo. pªrtido: a. and.-. de ldenddªrk nª 1343mo$9m-leCPl-“nª “55935799-

wcA'rmo: FDD/ALDOmmm! SOUZA. pen.-dor rh (“Armin ck Identidad:nº 105521843 (IPP-RJ), cm: nº
Www-24: CNH nº 002554605, dºmiciliado na Av, Banido, s/nª - BoaVm » CIrhoeiru deMam » lu.
Ta.! (2097593660

A: pum:nim: idmúâudaa têm, entre sLjum e amanda n pne-gm: Column; de laudodzAulnmóvel quen ruga-à
puxam“: seguinte: epau wndiwas«um nommm
n.cLAusvunmmA—Douumu,mmxuso
1.1. A IDCADORA dzdm lem legitima po-uirlnn e/ou pmrprlenáa dn vamlomommuxcom SK nie-el.
ano 2013/2013. emmm. plau LDLsng, Rum-mW, ChantMac—sm. em perlem atado :
que malveu dá-In em laudozamumu, pelo para dem de Jlndmde nom & 3x deBambu;d: 2020.

1.1.1. Findo prum :u'mx mun-147,0 mumu rua poem m- mondo uma dº nim ou num num-memo
mnmluzl o vdmlg deverá a: devºlvida .moon na mama .»..qu em que um: quandº o .um, oumª,empzmlmwnd1çoudzmmpummmmmmmmuum.
1.1.3. um amen-Amonhmúmlr o aummóvelm dana sup-und..deverápax,mmmmim em um poder,
0 valºr a. luaáo que u WCADOlein-u, e mmm pelº dano que o Imomóvel venha . nuker mmo se
pmenienmdemo muito.

1.1.3.0 bem laudorumammá amandª . um exclusiva dammo.
1.1.4. 0 bem loodo Ipen»: poduá ser dirigem palamem-Amo.

:. cuvsm SEGUNDA — vovmn
2.1. o men-Amo mm .ommm «uma a: longa (: wlar mm»! deum (dum mil luix)pm'
mk, commammmm último di: ou] demd: mg, Imªn-mmm. múmjunlo un B.)-nm dama sm.
Agencia 1688—8,(lonu: mma.
:.u.oummmmmmdozmdndzamhndmnMmma5%(dnwwrmm)zpmknx(umwr
mumhndh.

& cumuumcmn -msOIIIGAÇÓE
:» om'rAmom mmwdmloempsfelmmdzmmaa.ammmm.; um,funíhrh e pum, devendn eum. com o v&mlno da mmm, «) veicula e um Mul-auch .moon nu
mesmamamae-em que Imbe».

3.2. E de num mmmbilldndg dn LOWÁIIO o- mm: dz q-mlqw mmm, mm dm :L- nuhumn do
pmeme cvnlrno : né .| dm rh md». ajam de muhu demm, quiiquer dum mmm. e/w minunam pelomºm“pesam aan nunmíslommm» pmúadn.
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_*“mmb
É
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4.1. O ImTARIO. desde ]6 autoriza & LOCADORA.Dmmllhr juum lo DETRAN—RJ : limão doMal» n'pm de
Mulh! etc.

4.mumuQumA-nAAu'mmçAo

5.mmm aum-m -nAlmcmlo
5.1.A man. mm da vznn'mmln mmm-hu]. por aum»,- de qualquer da para demi ur pluma. de
nmaowmmmmdmdmmimdnoMnnMimwhp-m
5.2. O dummprimmm dg qullq'uerdu dimu!“ porpin: dmmmm“ ensejará-mc'ulndªte ínmummm ao
devido mamutede multa,peh pam imdimplum no mim' de 396 (na pºr culto)dowhrmmnmal.

6. cLAlmrusxxn—Dunmloomcmm
s.; Amumu: mTÁRIDAmmq-ne aveia-low luldnunrepwem pedeitzlmudiçõa de um, m um da
“imm:-: dnpmi: hmmm. Indunmvlmrh.
um As vina minimumm om de Motim: de "nual-RJ. pm emm qualquu ação oriunda dur:
emm-alo.

Epmammmjnme«amam.-dnamopmnmhuuumemmmwumviuduguzxwg
íomumzplwqadzmúudummmhulbuhoudnuh.

Camamu._lá:-H—dum
ªªzãmíapf- RA

mmmlsRomanas DE MOURA_Lmimommm)rmnzsom
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REPÚBLICA FEDERA'IWADº BRASI.

MMO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

““““—”W mnmznm “ªªª-"ª«“Mi—l' mm a.—
umnum-mumu.“mmm—mmmmm
mewmmm—uLuªu—WIWB—I——o—l——u
mem-uouwww&“W—º—hlwh“——c—mucM-Mn-v—núnu—mq-W-WC—u—m—n—mwu-m-w-—-—ú——————-nm-mmu—u-a—qh-puNum-munuca-a”."...—
emu-AMM“.um—u_u.— “ mtmn—Am u: —-

a m ª [a—x—c— WMI-IIA mumuWBuu—«Mm

"nuam Ulm-nuvemum
mmol-nm. mumu—u
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Cnnsulu Quadro de Sócios eMmlnlmldoves - BSA

nou: noun-Ismaum mmimmmmMunal.: mmmW ulla—)

ommdesomemmmmmd-mmmhcmmhàmld-mm(mlnnpm:
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DECLARAÇÃO
'

:«L <]

Eu, EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA, residente à Rua Antônio

Valadares, nº 76, Fundos, Várzea, 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 à solução da ”Consulta nº 295 - Cosit" feita à RFB —

Receita Federal (Vide anexo).

Cachoeiras de Macacu,&, de mªg (>; de 2020,

%
EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Vereador — PEN



Soluçin de Cunmll- n' 195 . ciun
um 14 de nhmbm de um
Prouni!
[internada
CNPJ/CPF

Assumo:OBIIGAL'OISAcusonus
Laudº «: bells móveis. Compmvlçio de receita. Impossibilind de
emissão de nu!-u mm
o nuícrimenioa: recem: pells pessoas jurídicas, quandº desobriglihs ou
mposibiliudu de emissão de uma Escul ou dimimmto equivaleria em
ruin «. mural-incio pm impmâo pelo órgãº Campolim“. deve ser
comprovado cum dºcumentºs dz indiscutível idoneidade : comeúdu
miami" 4.5 omaha ; que se refil-nn, Dis como recibºs. livros de
ngiami. cona-nos etc, desde que a lei nan imponharom.. especial.

thodtiwukglll: ui n“ 3.846. de 1994. an, I'.

Rel-tório
A interessªdª em epigafc. ncroendu :: que prevê . Lei nª 9,430, de 27 de

dezembro de 1996, m. 4x. (: mumu“ & lusn'uçin Normativa ima nª i.:ys, de lá dr:
s:!nnbm d: ZDB, com um». ms 2' e 3ª. afirma que tem como atlvidld: . locação de
bens móveis e que, no município que a jurisdicionn. há lchslxçio proibindo :music de nou
fiscal a: serviço na nufzrímenm dzquell recaiu. por nio se mm de prestação de serviço.

2. Comu & wnuibuinlz a: uibulos fedunis, question: se, em vez de novas Escnis,
pm: num flnlns ou recibºs, ª qual :lzbnrw um modelº. Cumendº us Vilares das operações
que realm.

Fund-mentos
sv o Presidml: da chúblicx vnml o item am da [Em a: scrvlços ii. ui
Complemmw nª na. de 31 de julho de 1003. concemcm: à [meiu de bens móveis. sob :
juskifícau'vz d: que o Supmnu Tribunªl Padua] julgam incomiimciunai a cobrança da lmpnsw



sauna-Mum—

& .

Sobre Serviços «1: QlulquerNum ass; rellúvmwnte àqucln auviduááa'."
362. diz 1003. que :cmnpanlu (:mm lem! vendo).

4. Dian-nc disso. vários mun os impediram a emissãº de nous Esc-i: d:
serviços naquelas (menções, pois não um.m prestaçãou. [onu-in d: coins.

s Observe-ac que n me de & Cºmmun: não ser uhrigzdl um mesmo cam
impossibiliudn de emisin a: m nm: na locação de bens móveis, de (m. alguma .
dmbng-d: expedir documcnurio Esca! pm Em de subsidia & Hmm-cin do Imposto Sobre .
Rands : Frm/mtos de Quim-er Nahum, de cºmpetência d; uma». e dos uulms kibulns
Maus. A as:mu,, mim dispõe . ui nº 8.846. d: Zl dei-neira dª W» (mmm:

m l'Amma:m 6M,mcibu unam-mm equivxlzmg, rel-nv» & vem. a;
mudaria.mundo a:mms m. «menções&mmm a; hms móveis. dzvzn'
wmmefámdlkgishdndnimwnbnlrendlepmvmmdcqulqw
mm:,mm «.Muchrlz-W,
eu-oammuúgoummnm:
:).-dezbmnnóvciscimziz;
b) qui-qua «mu his-cães rulimdu com btus : semçns, pnúcldzs por pesa-ns
“ . m. , ,

52' o Munn na andl aninha-rf. pm atum e. legsuçin u.. [mmm
um . md- e pmvenhi de qulquzr "um:. o: documznlos :quivllcnlu i
umM ou flúor—induamuHuqu-ndu o- cuz-num:amd“.
An. 2“ (hmm-in cmi-dn demin. ml dz múmia-ms, inclusive gmina. de “,:qu
mzlúthm-mdlnmnwsdequdquammmcmcol-HW mei-ix, invadem:um 0 hum : n hummm, | wu d: alusão d.
umM, mdbo oumm :quivlknu. nommm th :feuvlçio das audições
. que se Mw n uu'!» uniu. um mm a nu aukin com Vilar Inferior » da

Wº-
[..

An. 6' Vuiõcudn pu indício: . «mim a.mein, .mandam mbuún'. poderá. pm
Acim d:mm da hun cálculo nljziu : inadlncum impoms [edulis :
mamae: nem-. «bim . meiu do muibdnw, mundº por bus: .: muitu
lpundu em procedimznmaun, Bmw-Idema .» mvimmlo diírio du vmdu» «:
pruutjndesuviwxcdzqulisquermm: WV
[ .]

6. Snlicnlo-s: qu, né o presume. :) Ministro da Fuzendl nio ediwu qunlquel Ilo
que meça ou Minami :quiv-lenles n uau Em] ou recibº, como reclamª a
supmunscriux 5 2' dom. lº dl Lá nª 8.846.016 1994.

7. Apa" disw, essa Cmmmuaml dc Tributação (cm.) esclareceu. por
mem do Pucca cum/Dun n' m, de 12 de num de um, que, no caso de djspmsl «:
missãº de um nm de presuçio de serviços. ! peso- jurídicx deverá comprava: o
mferimmm de reunir-ns cum dºcumentos de pmz, ms cama recibºs, livros de registros,

1



Mum—..::»

contratos eu, desde que a lei não impunha form. espeein, e u
pcrfci'ammle e npmçin . que se ,em.
&. Pur fim. e imperioso deem-i que as pessoas jurídicas devem mumu
:saímncãn Mm em conformidade com :; leis (mais e mudei; e que nin compete i
Receita Fedmi regular a emissão de masMs. ou su.dim no uso emme, em ee
efeitos 4. legisuçsn do ISS.

Cnnelusín

9. o .ufenmemo de reagiu; pel-e pesso-s jul-Mims, quandº dembrigadu ou
impossibiliuiiee de emissão d: nou recai w mumu-lo :quivnlenle, em um da me
aumriuçin pm impmssin pela órgão eompclmlc, deve ser mmpruvndo com ducummws de
indmmtível Hamid-de e wnlei'vdn esclarecedor das vpeflçãei . que se refiram. uis emm
recibos, livms d: regim,meme em, desde qu: n ie. nin impmllu form- especial.

IO Amunida-eso superior.

mam diminuem
CARLOS FREDERICOANTUNES NUNB

AudilobFiunld. RFB

11. De mm. Euclnúnhe-se à Coordmadnm da Coordenaçãode Tributos Sobre :
Rend., Pauímõnin e Opençõel Finnnuzin: (Com).

min-dn diminuemsua. CRISTINA DE ouvem GONZAGA
Audilm-Fisul a. RFB . Chefe da Disim

iz. Demldn. Ao Comunicador—Geral a. Cusií pm apmvaçin.

Aliinulodig'hlmznl:
CLÁUDIALUCIA PIMENTELMARTINSDA SILVA

Allªm-Filed da RFB - Coordenadoradn Cºlir

Ordem de lnthuçio
u. Apmvn . saludº de Consulta. Publique-s: e divugue—semsme: dom. 27
411]anNun-mdwm .=- i.;96. de 2013. DH: ciêncíl ee imeressado.

Asi-imdiziam::
FERNANDO MOMBELLI

Auditor—Find eum - Coordzmdnr-Gcml dl Casi!


