


Cota para o exercício da atividade Parlamentar – CEAPS

➢ Definição: A cota para o exercício da atividade parlamentar - CEAPS é o valor destinado ao

ressarcimento de despesas dos senadores, efetuadas no exercício da atividade parlamentar

➢ O exame da documentação apresentada restringe-se exclusivamente à verificação quanto à

conformidade da despesa, não compreendendo qualquer avaliação quanto à observância de normas

eleitorais, tipicidade ou ilicitude



Cota para o exercício da atividade Parlamentar – CEAPS

➢ Principais normatizações internar que disciplinam a CEAPS:

1. Ato da Comissão Diretora – ATC nº 03/2003, alterado pelo ATC nº 9, de 2011 – Instituição da CEAPS

2. Ato do Primeiro Secretário – APS nº 05/2014 – Instruções complementares sobre procedimentos

3. Ato do Primeiro Secretário – APS nº 06, de 2020 – Regulamentação da sistemática de Requisição de

passagem aérea – RPA

4. Ato do Primeiro Secretário – APS nº 3, de 2022 – Regulamentação da CEAPS digital



Base de cálculo e valor mensal da CEAPS:

➢ O valor mensal da CEAPS corresponde ao somatório do valor da verba indenizatória pelo exercício da

atividade parlamentar – VI e da verba de transporte aéreo do senadores – VTA

➢ O valor da verba indenizatória é fixo para todos os senadores e senadoras e corresponde a R$

15.000,00 mensais

➢ O valor da verba de transporte aéreo dos senadores tem valor variável para cada unidade da

federação, conforme mostrado na tabela a seguir:



Estados (UF) VTA VI CEAPS 

1 Acre R$ 23.854,45 R$ 15.000,00 R$ 38.854,45

2 Alagoas R$ 20.056,20 R$ 15.000,00 R$ 35.056,20

3 Amapá R$ 27.855,20 R$ 15.000,00 R$ 42.855,20

4 Amazonas R$ 29.276,60 R$ 15.000,00 R$ 44.276,60

5 Bahia R$ 20.416,20 R$ 15.000,00 R$ 35.416,20

6 Ceará R$ 23.186,60 R$ 15.000,00 R$ 38.186,60

7 Distrito Federal R$ 6.045,20 R$ 15.000,00 R$ 21.045,20

8 Espírito Santo R$ 18.176,60 R$ 15.000,00 R$ 33.176,60

9 Goiás R$ 6.045,20 R$ 15.000,00 R$ 21.045,20

10 Maranhão R$ 22.396,60 R$ 15.000,00 R$ 37.396,60

11 Mato Grosso R$ 19.934,45 R$ 15.000,00 R$ 34.934,45

12 Mato Grosso do Sul R$ 17.905,20 R$ 15.000,00 R$ 32.905,20

13 Minas Gerais R$ 13.496,20 R$ 15.000,00 R$ 28.496,20

14 Pará R$ 25.426,20 R$ 15.000,00 R$ 40.426,20

15 Paraíba R$ 20.555,20 R$ 15.000,00 R$ 35.555,20

16 Paraná R$ 17.586,60 R$ 15.000,00 R$ 32.586,60

17 Pernambuco R$ 21.266,60 R$ 15.000,00 R$ 36.266,60

18 Piauí R$ 23.834,45 R$ 15.000,00 R$ 38.834,45

19 Rio de Janeiro R$ 16.816,20 R$ 15.000,00 R$ 31.816,20

20 Rio Grande do Norte R$ 20.976,20 R$ 15.000,00 R$ 35.976,20

21 Rio Grande do Sul R$ 20.886,60 R$ 15.000,00 R$ 35.886,60

22 Rondônia R$ 19.615,20 R$ 15.000,00 R$ 34.615,20

23 Roraima R$ 25.724,45 R$ 15.000,00 R$ 40.724,45

24 Santa Catarina R$ 17.871,32 R$ 15.000,00 R$ 32.871,32

25 São Paulo R$ 15.226,20 R$ 15.000,00 R$ 30.226,20

26 Sergipe R$ 26.844,45 R$ 15.000,00 R$ 41.844,45

27 Tocantins R$ 10.215,20 R$ 15.000,00 R$ 25.215,20



Rol de despesas passíveis de ressarcimento à conta da CEAPS

➢ Aluguel de imóvel destinado à instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar e

compreende as despesas com:

a. Locação e tributos concernentes ao imóvel locado, bem como de despesas relativas à manutenção

do referido imóvel

b. Taxa de condomínio

c. Contas de água, de telefone celular e fixo, de acesso à internet, de assinatura de TV a cabo e de

energia elétrica

d. Serviço de vigilância patrimonial



Rol de despesas passíveis de ressarcimento à conta da CEAPS

➢ Aquisição de material de consumo para uso no escritório de apoio, inclusive aquisição ou locação de

software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos

➢ Locação de meios de transporte e serviço de táxi destinados à locomoção dentro do território

nacional, hospedagem e alimentação do parlamentar ou de servidores comissionados e efetivos

lotados em seu gabinete



Rol de despesas passíveis de ressarcimento à conta da CEAPS

➢ Combustíveis e lubrificantes

➢ Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao

exercício do mandato parlamentar

➢ Serviços de segurança prestados por empresa especializada



Rol de despesas passíveis de ressarcimento à conta da CEAPS

➢ Divulgação da atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias que antecedem à data das

eleições de âmbito federal, estadual e municipal, quando candidato

➢ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais destinadas ao parlamentar ou a servidores

comissionados e efetivos lotados em seu gabinete, em gabinete de liderança ou gabinete da Comissão

Diretora, quando o parlamentar exercer concomitantemente a titularidade



Rol de despesas passíveis de ressarcimento à conta da CEAPS

➢ Alimentação, ressalvadas bebidas alcoólicas do parlamentar ou de terceiros, quando em

compromisso de natureza política, funcional ou de representação parlamentar, ressalvados os de

caráter eleitoral

➢ Contratação de empresa para prestar serviços de telefonia móvel celular, em todo o território

nacional, para uso exclusivo do parlamentar



Não serão objeto de ressarcimento os pagamentos efetuados

➢ A pessoa física, salvo quando se tratar do pagamento pelas locações expressamente previstas neste

Ato

➢ Em razão da hospedagem de Senador no Distrito Federal

➢ Com a aquisição de material permanente



Vedações e impedimentos

➢ Não se admitirá a utilização da CEAPS para ressarcimento de despesas relativas a bens oferecidos ou

serviços prestados por empresa ou entidade da qual o proprietário ou detentor seja o Senador ou parente

seu até o terceiro grau.

➢ Não fará jus à CEAPS, o Senador:

I - que afastar-se do exercício do cargo na forma do art. 56, I (investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de

Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária), da Constituição Federal, ainda que optante

pela remuneração do mandato;

II - que licenciar-se, sem remuneração, para o trato de interesses particulares;

III - cujo suplente esteja no exercício do mandato.



Suplência

➢ O suplente do parlamentar, que assuma o exercício do mandato, fará jus à utilização da CEAPS proporcional

aos dias em efetivo exercício, observado o limite mensal e o saldo remanescente da Cota do Titular, cujo

valor poderá ser transferido pelo titular integral ou parcialmente para o suplente



Órgão gestor da CEAPS

➢ O Serviço de Gestão da Ceaps - SEGCPA integra a Secretaria de Finanças Orçamento e Contabilidade– SAFIN

➢ É o órgão competente para receber a documentação fiscal, promover verificações, conferências, glosas e

demais providências referentes ao regular processamento da CEAPS



Prazo para solicitação de despesa de exercício anterior

➢ A apresentação de comprovantes de despesas do exercício anterior à conta da CEAPS será efetuada até o

último dia útil do mês de abril do ano seguinte e está condicionado ao saldo remanescente do exercício de

competência



Acumulação de saldo dentro do mesmo exercício financeiro

➢ O valor mensal da CEAPS, inclusive os créditos retroativos, poderá ser remanejado para os meses

subsequentes, dentro do mesmo exercício financeiro

➢ Em nenhuma hipótese haverá acumulação da CEAPS de um exercício financeiro para o seguinte

➢ O valor mensal da CEAPS poderá ser utilizado para indenizar o parlamentar por despesas geradas em meses

anteriores ao do pedido de ressarcimento



Utilização do Sistema Cotas

➢ Os comprovantes de despesa serão registrados pelo respectivo gabinete no sistema informatizado

próprio do Senado Federal (Sistema Cotas):

a. relacionados em requerimento padrão

b. formalizado pelo Senador mediante assinatura, que poderá ser realizada em meio digital, por meio

de certificação ICP Brasil, de certificação interna do Senado Federal ou por meio de login e senha no

sistema da CEAPS



Utilização do Sistema Cotas

➢ No requerimento deve constar:

a. expressa declaração do Senador de que assume total responsabilidade quanto à veracidade e à

autenticidade da documentação encaminhada

b. declarações de que as despesas foram efetuadas em razão do mandato, para compromisso de

natureza política, funcional ou de representação parlamentar, vedada a solicitação de ressarcimento

para qualquer atividade de cunho eleitoral



Utilização da CEAPS por servidor do gabinete

➢ Quando a CEAPS for usada por servidores ocupantes de cargo em comissão ou efetivo do gabinete

parlamentar, o pedido de ressarcimento deverá ser apresentado contendo a discriminação, por

escrito, do nome, matrícula e cargo do servidor

➢ Quando a despesa em questão destinar-se a alimentação de servidor, se fizer jus ao pagamento de

auxílio-alimentação oferecido pelo Senado Federal, o mesmo deverá informar à Secretaria de Gestão

de Pessoas para desconto dos valores correspondentes ao(s) dia(s) objeto de ressarcimento no

pagamento do mês subsequente



Utilização da CEAPS para ressarcimento de passagens aéreas

➢ O ressarcimento de passagem aérea poderá ser efetuado com a simples apresentação do bilhete de

passagem aérea ainda não voado

➢ O Senador fica obrigado a comprovar o efetivo embarque na aeronave, por ocasião da data do voo, por

meio da apresentação dos cartões de embarque, em original ou cópia, ou da declaração de trecho voado

➢ A ausência de apresentação do cartão de embarque acarretará o desconto do valor equivalente ao que foi

pago pelo trecho aéreo, no ressarcimento do mês subsequente



Requisição de passagens aéreas - RPA

➢ A sistemática da RPA consiste na solicitação de crédito feita, via sistema informatizado, pelo

parlamentar ou servidor autorizado de seu gabinete, junto à companhia aérea cadastrada no Senado

Federal para tal, com a finalidade de emissão de passagens aéreas, sendo a cobrança realizada após à

emissão e direcionada ao Senado Federal, que fará o pagamento à conta da CEAPS de cada senador



Prazo para pagamento da CEAPS

➢ Protocolado o pedido de ressarcimento, estando devidamente instruído e com a documentação

atestada pelo parlamentar responsável, o pagamento dos valores devidos ocorrerá no prazo de 5

(cinco) dias úteis



CEAPS digital

➢ A apresentação à CEAPS do requerimento e demais documentos será realizada por meio de documentos

digitalizados

➢ O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico deverá ser assinado digitalmente

com certificação digital ICP- Brasil, por servidor do gabinete parlamentar

➢ A imagem digitalizada deverá ser inserida no sistema Cotas, mediante declaração expressa de conformidade

pelo servidor encarregado da sua certificação, como requisito de autenticidade do teor e da integridade do

documento original



CEAPS digital

➢ A opção do parlamentar pela digitalização dos documentos sem a certificação digital ICP Brasil permite

a análise e o ressarcimento, mas confere-lhe a responsabilidade pela guarda dos originais pelo prazo

de 5 (cinco) anos



Obrigado!


