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GABINETE DO VEREADORMÁRCIO DA SILVA RIBEIRO

Cachoeirasde Macacu. 30 de ABRIL de 2020.

Assunto: Solicitação (faz)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Balancete de
Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao
vereador.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de
pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na
Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo
meus protestosde elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MÁR DA 5 RIBEIRO
ereador
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PRESTAÇÃO DE CONTASDE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA

ATIVIDADE INERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR

Ao Presidenteda Câmara Municipal de Cachoeirasde Macacu:

Nos termos da Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019, 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 Setembro / 2019, anexo e parte integrante deste requerimento. Para tanto,
assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas,
pela autenticidade e pela legitimidade da documentação apresentada 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, IPTU, água. energia elétrica, limpeza,
conservação, higienização, sistema de segurança e telefonias fixa e móvel são
relativas a escritório de representação politico-parlamentar mantido por este(a)
vereador(a);

4 — as despesas com combustíveis e lubrificantes são relativas a veículos de
minha propriedade ou utilizados no exercício das atividades inerentes ao
mandato parlamentar deste(a) vereador(a);

5 — as despesas com locação de bens móveis foram realizadas mediante
contrato firmado com pessoa jurídica cuja atividade econômica é compativel
com o objeto da locação e sem cláusulas que configurem leasing, locação
financeira, arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade que
possibilite a sua aquisição;
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6 - as despesas relativas à divulgação de atividades e ações do mandato
parlamentar e à promoção de eventos referem-se às ações parlamentares
inerentes ao mandato deste(a) vereador(a) e não contém gastos que
caracterizem campanha ou propaganda eleitoral;

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

9 - não foram Iocados bens imóveis, móveis e equipamentos nem adquiridos
bens ou contratadosserviços de:

a) cônjuge ou companheiro(a) deste(a) vereador(a) ou de parente
consanguineoou afim até o terceiro grau; ou

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

deste item seja sócio-proprietário, controlador ou diretor;

10 — os serviços foram prestados e os bens foram recebidos, estando os
preços de acordo com os praticados no mercado;

CachoeirasdeMamquOdeabrildezºzo.
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BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(RESOLUÇÃO Nº 22 DE 25 DE JUNHO DE 2019)

PROCESSO _12020 DATADORECEBIMENTO 2510312020

VEREADOR MARCIO DA SILVA RIBEIRO

PER'ººº De 0110412020 à 3010412020

RELATÓRIO SINTÉnco DE DESPESAS

1 —Valor Tah! Recebido. R$ 5.000,00 (cincomilmais)

2 - Despesa mliudas confonne comprovantes anexos,
mbdcadosonunmados. 018%05

R$ 5.211,62 (cincomil, duzentos e
3—Valormalgzmdedespous vintenaisesossenuedois

centavos)

4-Saldonãcutilhado R$0,oo

s-mumapmadomoommumpfúpdo) R$ 220,62 (um e vintemais emm e dois centavos)

RELATÓRIO ANALÍTICO

TIPO RAZAOSOCIALN'
(| I )

DATA
DIOE FANTASIA CNPJ ! CPF VALOR

01 AM'. |: mm comu noun LTDA mmm-as 836,63

02 umVl mm EDITORAIGOR LTDA 00.100.064I0001-12 2.001,00

08 AM, Vl 0510512020 CLARONA uma 64.99

04 mr, V 3010412020 CARLOSMEME DA SILVA JUNIOR mnmmmu 2.000,00

06 Autº,N 2010412020 VIIBIISOINERIEY DEARAIUO 2156123210001-09 319,00

TOTAL 522052
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ANEXO 01

COMERCIAL MÓNICA LTDA

R$ 836,63
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ANEXO 02

EDITORA IGOR LTDA.

R$ 2.000,00





Contrato de Prestação de Serviços
Pelo presente instrumento particular, de um lado a EDITORA IGOR LTDA. CNPJ: 06.106.054/0001—12,
Inscrição Municipal: 2655, situada na Avenida Governador Roberto Silveira, Nº 568, Bairro Campo do Prado,
doravante denominada CONTRATADA,e de outro Sr. MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO, brasileiro, casado,
vereador, residente e domiciliado na Rua Senador Alfredo Neves, nº 167 - Parque Santa Luiza — Cachoeiras de
Macacu — RJ — CEP 28.680—000, portador do CPF nº 072.428,507—54 doravante denominado
CONTRATANTE, celebram entre si o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
REMUNERADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, sem vínculo empregatício,
conforme as seguintes cláusulas:

Cláusula I — O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços, pela CONTRATADA de divulgação
de publicação de matérias jornalísticas. .

Cláusula II — A CONTRATADA aceita desde já, expressamente,, a condição de prestar os serviços, tarefas ou
atividades voltadas ao objeto deste contrato.

Cláusula lll — O presente contrato terá vigência pelo período de 01 de Janeiro de 2020 à 31 de Dezembro de
2020, podendo ser prorrogado caso as duas partes estejam de acordo.
Parágrafo lº - O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, sem justificativa ou
aviso prévio.
Parágrafo 2º — A rescisão do contrato não produzirá nenhum vínculo trabalhista ou indenimção.

Cláusula IV — A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons modos, costumes, ética,
regras sociais e legais, sem denegrir ou comprometer de qualquer modo o nome ou imagem do
CONTRATANTE, sob pena das consequências legais respectivas.

Cláusula V — Pela prestação dos serviços ora ajustados, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor
de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), por mês, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, descontando os
impostos conforme determina a legislação vigente.
Parágrafo Único — Na eventualidade de ocorrer à rescisão antecipada do contrato, as matérias publicadas até a
data da rescisão serão pagas proporcionalmente.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para que
produzem um só efeito, o qual fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

CÁMARA MUN. c. MACACU

proc.NMnelª—___íº
Cachoeiras deMacae l de Janeiro de 2020.

MORA IGOR LTDA.
, Contratada&MÁRCIODASILVA RIBEIRO

Contratante

TESTEMUNHAS:
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ANEXO 03

TELEFONE CELULAR

OPERADORA CLARO

R$ 64,99













Contrato de Prestação de Serviços
Pelo presente instrumento particular, de um lado o Sr. CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR, CNPJ :
34.877.059/0001-84, Inscrição Municipal: 8110, Pessoa Jurídica, situado na Rua Projetada, s/nº — Boa Vista —

CEP.: 28.680—000, Cachoeiras de Macacu/RJ, doravante denominado CONTRATADO, e de outro Sr.
MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO, brasileiro, casado, vereador, residente e domiciliado na Rua Senador Alfredo
Neves, nº 167 - Parque Santa Luiza — Cachoeiras de Macacu — RJ — CEP 28.680—000, portador do CPF nº
072.428.507—54 doravante denominado CONTRATANTE, celebram entre si o presente CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR,
sem vínculo empregatício, conforme as seguintes cláusulas:

Cláusula I — O presente contrato tem por objetivo a prestaçao de serviços, pelo CONTRATADO de divulgação
de atividade parlamentar.

Cláusula II — O CONTRATADO aceita desde ja', expressamente, a condição de prestar os serviços, tarefas ou
atividades voltªdas ao objeto deste contrato.

Cláusula III — O presente contrato terá vigência pelo período de 01 de Janeiro de 2020 à 31 de Dezembro de
2020, podendo ser prorrogado caso as duas partes estejam de acordo.
Parágrafo lº - O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, sem justificativaou
aviso prévio.
Parágrafo 2º — A rescisão do contrato não produzirá nenhum vínculo trabalhista ou indenização.

Cláusula l'V — O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons modos, costmnes, ética,
regras sociais e legais, sem denegrir ou comprometer de qualquer modo o nome ou imagem do
CONTRATANTE, sob pena das consequências legais respectivas.

Cláusula V — Pela prestação dos serviços ora ajustados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor
de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), por mes, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, descontando os
impostos conforme determina a legislação vigente.
Parágrafo Único — Na eventualidade de ocorrer a rescisão antecipwa do contrato, os dias traballmdos serão
pagos proporcionalmente.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para que
produzem um só efeito, o qual fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

Cachoeiras deMacacu/RJ, 01 de Janeiro de 2020.

0%wa “ACARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR
Contratado

MÁRCIOD'ASIIÃIARIBEIRO
Contratante

TESTEMUNHAS:
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ANEXO 05

VINICIUS OUVERNEY DE ARAUJO

OFICINA DO BIGODY

R$ 319,00





um Banco lizú UnibancoSA.

ItaúUnicIass
Comprovante de operação

TED ou:umam oumm
!denlíioaçãonoemto:lNT1'EDM4m0FlClNA

Dados da com:com:
Nome: IARCIOBASILVARBERO

Agência: 4843 Conhoonente: 14152-6
Dados da TED:

Nome do favorecido: vnucmsouvskusv DEmmo
CPF / CNPJ: amamos

| . . .mmm“mªmª: 231 -meoBRADESCOS.A - 60746948

Agenda: 2050mcuoams DEmeu
Conta corrente: mus-1
Vaior da TED: R$ 319.00

Finalidade: 01 -Cred!» umcom
TE solicitada emmm àsmmm». vi: CELULAR.
Autenticação:
mmmmnnasasosmznmon
Comunas. informações e serviços "nacionais, acesse ilzu.com.b|1unidass ou Iigue40044828(oapitaise regiões
WWWuOWWOMNMWLWwGas.24homspordiaoupmu13waag£miaRedamaçõea
mnoelamentoseinfomaçõesgemis,iglneperaoSAc:08007280728,bdososdias,24holaspordia.Senãoioafsatisfeito
com a solução apresentada. de posse do plotooolo.contªte a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias. 24 horas por dla. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site
do Itaú.

httpszllintemelpn.itau.oom.ber1/UNICLASSIIMGIVefsaoImpremo.Mrn
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DIVERSOS



Câmara Municipal de CachoeirasdeMacacu
Estado do Rio de Janeiro

Ao Exmo. Senhor Célio de Cªrvalho Maciel,
Presidenteda Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu.

ao de ABRILde 2020.
RELATÓRIO

Venho atraves deste apresentar a planilha de gastos da Verba Indenizatória referente ao
período de 01 até 30 de ABRILde 2020.ÉMmluhºl'Jmm-Nmmm-usem nas.“
nmm-mmmnom-mwmc—Jnuam-1:
amami-amam R$ 2.000,00memmmmommud—maon—dom R$04,09

comunermuçlonmwwumm-mem-uWDWbWÚWp-lm
WWII—nod

”lmmuWumWMd-Md-md-mmc/mmmam-mmmunam-o!muncmusum R$319.00

Todas as despesas estão com seus comprovantes de pagamento. sendo que a despesa paga
em cheque possui a cópia do extrato banwúrio o devido saque pelo fomeoedor. O valor
ultapassado não será custeadopelaCámaWom.,A/I

"ARóQEA/SIIÁIA RIBEIRO

VereadorWGabinete do Vereador Márcio da Silva RibeiroJ'eL: 021- 981047835 e—mail: msr.1©hotmail.com
DEMOCRATAS
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