
Lote no.: 1689158

  PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA

Mês/Ano: 3/2020

Data: 03/04/2020

(Cota Para o Exercício da Atividade Parlamentar )

Ponto: P_222374

Câmara dos Deputados

Departamento de Finanças

Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar

Núcleo de Controle da CEAP

Gab: 842

Ass.

Senhor Primeiro-Secretário:

 

     Nos termos do Ato da Mesa nº 43/2009, solicito a Vossa Excelência o reembolso da despesa discriminada

abaixo, representada pela documentação anexa.

     Declaro,  para  todos  os  efeitos,  a  veracidade,  legitimidade  e  autenticidade  da  despesa  realizada  e  da

documentação apresentada, a qual preenche todas as exigências previstas no supramencionado Ato da Mesa, pelo

que assumo inteira responsabilidade.

     Assumo, também, a inteira responsabilidade pela liquidação da despesa, bem como atesto que o serviço foi

prestado e o produto fornecido, conforme especificado em cada documento, e que o objeto do gasto obedece aos

limites estabelecidos na legislação, não caracterizando gasto de caráter eleitoral.

     Declaro, ainda, sob as penas da Lei e em atendimento ao que dispõe o § 13 do art. 4º do AM nº 43/2009,

alíneas “a” e “b”, que não sou proprietário ou detentor de qualquer participação da(s) pessoa(s) jurídica(s)

indicada(s)  abaixo  e  na  documentação  anexa,  assim  como  não  sou  cônjuge,  companheiro  ou  parente,

consanguíneo ou afim, até o terceiro grau civil, inclusive, na linha reta ou colateral, dos integrantes do quadro

societário ou de detentor de qualquer participação da(s) citada(s) pessoa(s) jurídica(s),  ou de pessoa física

prestadora dos serviços abaixo, estando, igualmente, ciente da vedação da realização de contratações cruzadas

com o fim de burlar a regra transcrita neste parágrafo.

     Por fim, declaro, que não figura como proprietário, ou detentor de qualquer participação da empresa ou

entidade, indicada(s) abaixo, ou, ainda, na condição de pessoa física prestadora de serviço, servidor da Câmara dos

Deputados, em exercício ou que já tenha integrado o quadro desta Casa nos últimos seis meses.

Luisa Canziani - PR - 454

RECEBI da Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar, em devolução, os documentos assinalados

acima, os quais não foram considerados aptos ao reembolso.

FUNCIONARIO DO GABINETE

  ValorNúmeroNº EmissãoBeneficiário CNPJ/CPF

1 1.401,15 [  ]108 02/04/202026.147.494/0001-25CESAR AUGUSTO GOMES FILHO
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1  Observação: o cônjuge ou companheiro, embora não seja considerado parente, encontra-se sujeito às vedações contidas na Súmula

Vinculante nº 13 do STF.
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