
Representação em 10/set/19 

 

Deputado Aluísio Mendes foi ressarcido indevidamente em R$ 207,50 devido a situação 

irregular que se encontra, junto à Receita Federal (situação Inapta), da empresa Hotal 

Líder que emitiu ao parlamentar duas notas fiscais em agosto/2019, sendo uma de R$ 

130,00 e outra de R$ 77,50. 

Tal situação fiscal impede a emissão de notas fiscais, o que faz das duas acima citadas 

"notas irregulares". 

Dessa forma, solicita a esta casa que apure o caso e, ao certificar-se da irregularidade, 

que tome as providências necessárias para que o deputado Aluísio Mendes devolva aos 

cofres públicos o valor acima descrito. 

Peço que me mantenham informado sobre o andamento desta demanda. 

 

Resposta da Câmara em 23/set/19 

 

Sr(a) Lúcio Duarte Batista 
  
Recebemos sua mensagem na Ouvidoria Parlamentar e a encaminhamos para a Coordenação de Gestão 
da Cota Parlamentar (COGEP), que retornou o seguinte: 
  
Em nova análise dos gastos, verifica-se a ocorrência, no tocante aos documentos relacionados na tabela 
supracitada, do ressarcimento de despesas cuja empresa emissora do documento fiscal encontra-se com 
situação de baixa do CNPJ junto à Secretaria da Receita Federal desde 18/09/2018 como se verifica no 
comprovante de situação cadastral, fato que impossibilita o uso da CEAP. 
   
Diante disso, o parlamentar foi comunicado, por meio do ofício 273/2019-Cogep, e procedeu à restituição 
do montante à Câmara dos Deputados, cujo comprovante segue em anexo, razão pela qual procedeu-se 
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. 
   
Ademais, o parlamentar encaminhou a esta coordenação, na data de 18/09/2019, os seguintes 
esclarecimentos: 
   
"Em resposta ao ofício 273/2019-Cogep, informo que a GRU nº de referência 914 foi por mim quitada 
nesta data, conforme comprovante anexo. Esclareço que ao hospedar-me no Hotel Líder não havia como 
ter conhecimento de que a empresa estava inapta para emissão de nota fiscal,portanto, espero, desta 
forma, dirimir qualquer dúvida a respeito da despesa por mim realizada e havendo possibilidade, que a 
Câmara dos deputados dê conhecimento a quem registrou a reclamação junto a Ouvidoria. 
  
Atenciosamente." 
  
Assessoria da Ouvidoria Parlamentar 
Ouvidor-Geral Deputado Eduardo Barbosa 
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