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Processo n.: 427.372/2019 
Interessado: Ouvidoria Parlamentar 
Assunto: Ressarcimento de despesa com alimentação. 
 
Em 22/07/2009. 

 
 Senhor Diretor do DEFIN, 

 

  Trata-se de denúncia encaminhada pela Ouvidoria Parlamentar (item 
documental n. 01), acerca de reembolso de despesa com alimentação ao Deputado 
Gelson Azevedo, à conta da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), 
nos seguintes termos: 
 

“Restituição irregular foi realizada ao deputado Gelson Azevedo que 
apresentou nota fiscal de empresa com problemas cadastrais na Receita 
Federal, que a torna impedida de emitir notas fiscais. A empresa é J. Campos 
Sobral Bar e a emissão se deu em 14/6/19, e o valor é de R$ 69,00. Diante 
da irregularidade informada, solicito que o deputado devolva aos cofres da 
casa o referido valor. Peço ainda que me mantenham informado do 
andamento desta demanda” 

 
2. Informamos, na tabela a seguir, os dados da despesa mencionada, 
seguindo, em anexo (item documental n. 05), cópia do documento correspondente: 
 

Reembolso Documento Fornecedor Data de 
Emissão  Despesa Valor 

(R$) 

6655 023509 J. CAMPOS SOBRAL –  
CNPJ 32.062.390/0001-10 14/06/2019 

Fornecimento de 
alimentação do 

parlamentar 
69,00 

 
3.  Esclarecemos, preliminarmente, que a Ceap é regulada pelo Ato da 
Mesa n. 43/2009 e se destina ao custeio de gastos exclusivamente vinculados ao 
exercício da atividade parlamentar (art 1º), atendendo as despesas elencadas no art. 
2º da norma, dentre elas o gasto com alimentação do parlamentar. Vejamos: 
 

Art. 1º Fica instituída a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar - 
CEAP, destinada a custear gastos exclusivamente vinculados ao 
exercício da atividade parlamentar, observados os limites mensais 
estabelecidos no Anexo. 
[...] 
Art. 2º A Cota de que trata o artigo anterior atenderá as seguintes despesas: 
[...] 
VI - fornecimento de alimentação do parlamentar; (grifamos) 
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4.  Em nova análise do gasto, verificamos ter ocorrido, no tocante ao 
documento relacionado na tabela supracitada, o ressarcimento de despesa cuja 
empresa emissora do documento fiscal está com situação cadastral inapta na 
Secretaria da Receita Federal, desde 28/03/2019, como se verifica do comprovante 
de situação cadastral anexo (item documental n. 06), fato que impossibilita o uso da 
Ceap, o qual não foi identificado no processo de conferência do gasto, quando do 
processamento do reembolso. 
 
5.  Diante disso, ao ser comunicado acerca do ocorrido, o parlamentar 
procedeu à restituição do montante à Câmara dos Deputados, razão por que 
procedemos aos ajustes pertinentes no sistema informatizado da Cota, de forma a 
possibilitar a publicação dos dados no sítio eletrônico desta Casa, os quais já estão 
disponíveis, para consulta pública. 
 
6.  Ante o exposto, submetemos o assunto à consideração de Vossa 
Senhoria, propondo o encaminhamento à Ouvidoria Parlamentar, para as devidas 
providências. 

 
 
 

Rosineide Costa Lopes 
Diretora 
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