
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 

                       Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar  
 
 

 
Of. nº 76/2020-Cogep                
 

Brasília, 20 de abril de 2020. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Dr. Frederico 
Gabinete 568 - Anexo III 
Câmara dos Deputados 
Brasília - DF 
 
 
Assunto: Questionamento sobre despesa reembolsada à conta da Cota para o 
Exercício da Atividade Parlamentar – Processo nº 267.556/2020 – Ouvidoria 
Parlamentar. 

  Excelentíssimo Senhor Deputado, 

 
 Foi recebida, por meio da Ouvidoria Parlamentar, mensagem de 
cidadão (Processo nº 267.556/2020), acerca de despesa reembolsada à conta da 
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar – CEAP, cuja empresa emissora 
da Nota Fiscal encontra-se com a situação cadastral inapta na Receita Federal do 
Brasil, nos seguintes termos: 
 

A empresa ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DA 
COMUNIDADE INTEGRADA DAS MERCES, inscrita no CNPJ Nº. 
02690106000190, emitiu em 18/02/2020 a nota fiscal abaixo para o 
deputado Dr. Frederico. No entanto, a empresa se encontra em situação 
INAPTA perante à Receita Federal do Brasil, o que faz desta nota fiscal um 
documento inidôneo. Sendo assim, solicito a esta Casa de Leis que apure o 
caso e tão logo as informações aqui apresentadas forem confirmadas, que 
se determine a devolução do valor que foi ressarcido ao parlamentar com 
recursos da verba indenizatória.  

Solicito ainda que me mantenham informado sobre esta demanda até a sua 
conclusão.  

https://www.camara.leg.br/cotaparlamentar/documentos/publ/3249/2020/702
5304.pdf 

 
2. Informamos que a solicitação se refere ao documento a seguir 
especificado, cuja cópia segue anexa: 
 

Reembolso Documento Fornecedor Data de 
Emissão  Despesa Valor 

(R$) 

6891 20200000000016 

ASS DE MOR E 
AMIGOS DA 

COMUNIDADE INT 
MERCES 

02.690.106/0001-90 

18/02/2020 
Divulgação da 

Atividade 
Parlamentar 

1.000,00 

 
Documento assinado por: Leandro Araujo Peixoto
Selo digital de segurança: 2020-XVRK-OSEN-LSVQ-CXPK.
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3. Dessa forma, solicitamos a Vossa Excelência a apresentação de 
esclarecimentos que julgar pertinentes acerca do fato, em até 05 (cinco) dias, a 
contar do recebimento do presente expediente, tendo em vista o prazo exíguo para 
a finalização da demanda e comunicação ao requerente.    

 
4. Esclarecemos, por oportuno, que a pendência apontada poderá 
também ser regularizada com a restituição dos valores à Câmara dos Deputados, 
por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU ou por desconto em folha de 
pagamento, a critério de Vossa Excelência. 
 
5. Ressaltamos que, em caso de não manifestação sobre o assunto, o 
fato será registrado na instrução relativa à apuração da demanda no Processo nº 
267.556/2020. 
  
6.  Aproveitamos o ensejo para colocar esta Coordenação à disposição 
de Vossa Excelência, telefones 3216-3400/3403, para quaisquer esclarecimentos 
adicionais que porventura se façam necessários, bem como para a resposta a 
esse ofício, com a brevidade possível, a qual poderá ser incluída neste Processo 
ou ainda encaminhada para o e-mail cogep.defin@camara.leg.br.  
 

Respeitosamente, 
 

 
 
 

Rosineide Costa Lopes 
Diretora 

 
 
 

lap 
 

Documento assinado por: Leandro Araujo Peixoto
Selo digital de segurança: 2020-XVRK-OSEN-LSVQ-CXPK.
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Processo: 267.556/2020 
Interessada: Ouvidoria Parlamentar 
Assunto: Questionamento sobre despesa reembolsada à conta da CEAP. 
 
Em 28/04/2020. 

 
 Senhor Diretor do DEFIN, 

 

  Trata-se de demanda encaminhada pela Ouvidoria Parlamentar, 
acerca de despesa reembolsada à conta da Cota para o Exercício da Atividade 
Parlamentar - CEAP, em favor do Deputado Dr. Frederico, cuja empresa emissora 
da Nota Fiscal encontra-se com a situação cadastral inapta na Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, nos seguintes termos: 

 
 A empresa ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DA 
COMUNIDADE INTEGRADA DAS MERCES, inscrita no CNPJ Nº. 
02690106000190, emitiu em 18/02/2020 a nota fiscal abaixo para o 
deputado Dr. Frederico. No entanto, a empresa se encontra em situação 
INAPTA perante à Receita Federal do Brasil, o que faz desta nota fiscal um 
documento inidôneo. Sendo assim, solicito a esta Casa de Leis que apure o 
caso e tão logo as informações aqui apresentadas forem confirmadas, que 
se determine a devolução do valor que foi ressarcido ao parlamentar com 
recursos da verba indenizatória. Solicito ainda que me mantenham 
informado sobre esta demanda até a sua conclusão. 
https://www.camara.leg.br/cota-
parlamentar/documentos/publ/3249/2020/7025304.pdf 

 
 

2. Informamos, na tabela abaixo, os dados da despesa mencionada, 
seguindo, em anexo, cópia do documento objeto do reembolso (docs. 2 e 3).  
 

Reembolso Documento Fornecedor Data de 
Emissão  Despesa Valor 

(R$) 

6891 20200000000016 

ASS DE MOR E 
AMIGOS DA 

COMUNIDADE INT 
MERCES 

02.690.106/0001-90 

18/02/2020 
Divulgação da 

Atividade 
Parlamentar 

1.000,00 

 
3.    Ante o questionamento formulado, efetuamos nova análise do gasto e 
verificamos que, de acordo com os dados do documento fiscal comprobatório 
apresentado, a sua emissão pela empresa ASS DE MOR E AMIGOS DA 
COMUNIDADE INT MERCES, 02.690.106/0001-90, ocorreu em 18/02/2020. Em 
consulta ao site da Receita Federal (doc. n. 4), constatamos que a referida 
empresa se encontra com a situação cadastral “INAPTA”, desde a data de 
27/04/2018. 

Documento assinado por: Rosineide Costa Lopes
Selo digital de segurança: 2020-RLFC-POBP-KHWR-LLLB.

https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3249/2020/7025304.pdf
https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3249/2020/7025304.pdf
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4.  Diante disso, entramos em contato com o deputado, por meio de 
ofício (doc. nº 5), solicitando esclarecimentos sobre o fato apontado. Em resposta, 
o gabinete do parlamentar solicitou a emissão de Guia de Recolhimento da União – 
GRU, a fim de regularizar a situação, e a importância reembolsada foi restituída à 
Câmara dos Deputados (docs. nºs 6 a 8). 

5.  Ressaltamos que já foram efetuados os devidos ajustes no sistema 
Cotasnet e o valor restituído pode ser visualizado no Portal Transparência da 
Câmara dos Deputados, na consulta ao referido documento. 

 
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 

 
 
 

lap 
 

Documento assinado por: Rosineide Costa Lopes
Selo digital de segurança: 2020-RLFC-POBP-KHWR-LLLB.
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Documento assinado por: Leandro Araujo Peixoto
Selo digital de segurança: 2020-BDRM-MLOX-UMHN-DIUI.


