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Aos colegAs PArlAmentAres

Ao final de dois anos à frente da Terceira-Secretaria da Câmara dos 
Deputados, como resultado da dinâmica da política nesse perí odo, 
fica a certeza de que pudemos aprimorar os critérios para emissão de 
passagens aéreas, facilitando a vida dos parlamentares.

As portas abertas da Terceira-Secretaria aos colegas parlamentares e 
a seus assessores é uma marca registrada da nossa gestão que faze-
mos questão de ressaltar. Para melhor atendê-los, levamos parte da 
nossa estrutura para o térreo do Anexo IV, aproximando-nos ainda 
mais dos gabinetes.

O trabalho que aqui apresentamos visa esclarecer deputados e seus 
assessores acerca dos aspectos práticos da utilização da Ceap (Cota 
para Exercício da Atividade Parlamentar) para emissão de passagens 
aéreas, licenças e justificativas de ausências, entre outras atribuições 
do Terceiro-Secretário. O material ora elaborado não esgota o assun-
to. O objetivo é clarificar e facilitar o dia a dia dos membros desta 
Casa quanto às práticas adotadas para tais rotinas.

Desejamos a todos um mandato pleno de realizações.

Odair Cunha (PT/MG)
Terceiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Brasília – DF, 13 de janeiro de 2011
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
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Atribuições da Terceira-Secretaria

1. IntroDUÇÃo 

1.1 Atribuições da terceira-secretaria

Por força de legislação interna1, o terceiro-secretário tem por atri-
buição fazer análise prévia de requisições de licenças, justificativas 
de ausências às sessões plenárias, de passagens aéreas dos seus pa-
res, além de atuar como corregedor substituto. E, visando escla recer 
dúvidas, bem como ajudar os parlamentares quanto aos aspectos 
práticos das solicitações, requerimentos e justificativas inerentes aos 
trabalhos da Terceira-Secretaria, elaborou-se este material de modo 
sistemático. Para tanto, dividiu-se o conteúdo em tópicos com su-
cinta explicação acerca dos trâmites administrativos para acesso aos 
refe ridos requerimentos, justificativas e solicitações. Ao final, foram 
anexados modelos de formulários e legislação pertinente.

2. PAssAgens AÉreAs 

2.1 cota de passagem aérea

O Ato da Mesa nº 43/2009 instituiu a Cota para Exercício da Atividade 
Parlamentar (Ceap), a qual reúne recursos para custeio de gastos ex
clusivamente vinculados ao exercício do mandato, segundo limites 
mensais estabelecidos pela Mesa Diretora. Uma das despesas custeadas 
pela Ceap são as passagens aéreas para parlamentares ou servi dores2, 
obedecendo a diretrizes e procedimentos adminis trativos regulados 
pela legislação interna. Uma das diretrizes normativas estabelece que 

1 RICD art. 14, § 6º c/c Ato da Mesa 66/1993 c/c Decisão da Mesa Diretora de 11/3/2009 
c/c Ato da Mesa 66/2010.

2 Ato da Mesa 43/2009 art.2º, parágrafo único.
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todas as informações acerca deste gasto sejam publicadas3 no Portal 
Transparência da Câmara dos Deputados.

2.2 emissão de passagem aérea para parlamentar

•	 Como fazer emissão de passagem aérea para o parlamentar
Todo parlamentar recebe automaticamente senha de aces-
so ao sistema interno da Câmara para efetuar a Requisição 
de Passagem Aérea (RPA). De posse da RPA, o parlamentar 
poderá ir diretamente à companhia aérea e emitir o bilhete 
aéreo desejado4.

•	 Pessoas autorizadas a acessar o sistema de RPAs
O parlamentar poderá autorizar apenas um servidor5 para 
acessar e emitir as RPAs e retirar os bilhetes nas compa-
nhias aéreas.

•	 Como fazer a autorização de servidor para emissão de RPAs
O parlamentar deverá assinar formulário de credenciamento6 
de servidor para tal atividade e protocolar na Terceira-Secre-
taria juntamente com a cópia do documento de identidade 
com foto do autorizado. 

•	 Procedimento para substituir o servidor autorizado a 
acessar o sistema de RPA
O parlamentar poderá descredenciar um servidor para 
credenciar outro. Para tanto, há a necessidade de preenchi-
mento e assinatura dos formulários de descredenciamento e 
credenciamento, bem como o protocolo de ambos os docu-
mentos na Terceira-Secretaria.

•	 Descredenciamento
O parlamentar pode solicitar a exclusão do servidor autori-
zado a emitir RPA pelo procedimento eletrônico.

3  Ato da Mesa 43/2009 art. 18.
4  Ato da Mesa 43/2009 art.5º, § 3º.
5  Ato da Mesa 43/2009 art. 5º, § 4º.
6  Ato da Mesa 43/2009 art. 5º, § 4º.
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 » Exoneração do servidor não o descredencia aumatica-
mente a emitir a RPA. É necessária a remessa do formu-
lário de descredenciamento.

•	 Acesso aos formulários
Na intranet, clicando nos seguintes links:
 » Serviços;
 » Formulários;
 » Secretários e Gabinetes Parlamentares;
 » Terceira-Secretaria da Mesa;
 » Credenciamento;
 » Descredenciamento. 

•	 Uso de computadores remotos para emissão de RPAs
Visando a segurança dos próprios parlamentares, o aces-
so ao sistema de emissão de RPAs somente acontece nos 
computa dores da Câmara dos Deputados.

•	 Emissão de RPA durante feriados, finais de semana ou em 
outras localidades
Como a emissão de RPAs somente acontece em computa-
dores da Câmara, havendo necessidade de emissão de passa-
gens aé reas durante feriados, finais de semana ou em outras 
localidades, o parlamentar ou algum assessor poderá efetuar 
o pagamento da passagem e solicitar o reembolso da despesa.

•	 Comunicação de viagem de assessores
O parlamentar deve comunicar ao Terceiro-Secretário, por 
meio de uma relação, quais foram os servidores que utili-
zaram a cota RPA para viajar no mês anterior (AM 43/2009).

•	 Solicitação de reembolso
O parlamentar deverá assinar requerimento padrão, juntar 
os documentos comprobatórios do pagamento da despesa7 
e proto colar na Cogep8, Anexo IV, sala 93.

7 Ato da Mesa 43/2009 art. 4º, § 2º.
8 Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar (Cogep).
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•	 Prazo para solicitação de reembolso
O art. 4º, § 12, do Ato da Mesa 43/2009 disciplina o prazo 
máximo de 90 dias para apresentação da documentação 
comprobatória do gasto efetuado.

•	 Quem recebe o reembolso 
Os reembolsos relativos à Ceap são de caráter indenizatório9 
e pagos ao deputado10.

•	 Uso da Ceap para parentes, amigos ou cidadãos não servi
dores da Câmara 
Os recursos da Ceap são disponibilizados para os 
parlamen tares, visando custear gastos exclusivamente vin-
culados ao exercício da atividade parlamentar11. Portanto, 
aqueles que não estão vinculados à CD não podem fazer 
uso deste recurso.

2.3 Passagem aérea internacional

•	 Uso da Ceap para compra de passagens aéreas internacionais
A utilização dos recursos da Ceap para compra de passa-
gens aéreas internacionais somente acontecem em viagens 
vinculadas ao exercício da atividade parlamentar12 e de-
pendem de autorização prévia do Terceiro-Secretário.

•	 Como emitir passagem aérea internacional nas missões 
oficiais sem ônus 
Aprovada a missão oficial internacional do parlamentar 
pela Mesa Diretora13, a utilização da Ceap para emissão 
da passagem aérea dependerá de autorização prévia14 do 
Terceiro-Secretário.

9  Ato da Mesa 43/2009 art. 4º, §  1º.
10  Ato 43/2009 art. 2º parágrafo único.
11  Ato da Mesa 43/2009 art. 1º c/c art. 2º, parágrafo único.
12  RICD art. 226, IV e VI, art. 228 e art. 235, I; Ato da Mesa 43/2009 art. 1º e art. 4º, § §  14 e 15.
13  RICD art. 235, I, §  4º c/c §  5º.
14  Ato da Mesa 43/2009 art.4º, § 14.
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2.4 Antecipação de saldo da ceap

A cota não poderá ser antecipada, transferida de um beneficiário 
para outro, convertida em pecúnia ou associada, ainda que parcial-
mente, a outros benefícios, verbas ou cotas.15

2.5 Bilhetes não utilizados

Os bilhetes emitidos e não utilizados serão revertidos em ordem 
crédito de passagem16 em conta específica do parlamentar na com-
panhia aérea.

2.6  milhagens

As milhagens são bônus oferecidos pelas companhias aéreas para seus 
clientes. Portanto, trata-se de política comercial entre cliente e empresa. 

3. lIcenÇAs

O Terceiro-Secretário tem, por força de legislação interna17, atribui-
ção de proceder à análise prévia da documentação que solicita li-
cença para tratamento de saúde ou odontológico, licença-gestante e 
licença-paternidade. Para solicitar licenças, devem ser observados os 
ítens abaixo.

3.1 licença para tratamento de saúde

•	 A quem requerer
O requerimento de licença para tratamento da própria saúde 
deve ser dirigido ao presidente18 da Câmara dos Depu tados 
e protocolado na Terceira-Secretaria19.

15  Ato da Mesa 43/2009, art. 14.
16  Ato da Mesa 43/2009, art. 5º, §  6º.
17  RICD art. 235; Ato da Mesa 66/1993 art. 1º; Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, I, § §  1º e 3º. 
18  RICD art. 17, VI, e c/c Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, §  1º.
19  Ato da Mesa 66/2010 art.2º, §  1º c/c Decisão da Mesa Diretora de 11/3/2009.
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•	 Documento a apresentar
Atestado médico com o diagnóstico ou com o Código Inter-
nacional da Doença (CID) com o número de dias necessários 
de afastamento.

•	 Prazo para requerimento
A solicitação de licença para tratamento da própria saúde 
poderá ser requerida a qualquer tempo20.

•	 Restrição para concessão desta licença
As licenças para tratamento de saúde não serão conce didas 
durante o período de recesso constitucional, salvo nos casos 
de prorrogação da sessão legislativa ordinária ou de convo-
cação extraordinária do Congresso Nacional21.

•	 Contagem do prazo da licença
Em regra, a contagem deste prazo é ininterrupta. No entan-
to, caso o início da licença aconteça antes do final do encer-
ramento do semiperíodo da sessão legislativa, a contagem 
fica sus pensa, exceto nos casos de assunção do suplente22.

•	 Licenças com assunção de suplente
Caso o parlamentar requeira licença para tratamento de 
saúde por prazo superior a 120 dias, há a assunção do 
suplente23. Neste caso o deputado licenciado não poderá 
reas sumir o mandato antes de findo o prazo da licença ou 
de suas prorrogações24.

20  Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, § 2º.
21  RICD art.235, §  2º.
22  RICD art. 235, §  3º.
23  RICD art. 241, III.
24  RICD art. 235, §  6º.
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3.2 licença para tratamento odontológico

Por força de legislação interna25, equipara-se à licença para trata-
mento de saúde a ausência em virtude de tratamento odontológico. 

•	 A quem requerer
O requerimento de licença para tratamento odontológico 
deve ser dirigido ao presidente26 da Câmara dos Deputados 
e protocolado na Terceira-Secretaria27.

•	 Documento a apresentar
Atestado odontológico com o número de dias necessários 
de afastamento.

•	 Prazo para requerimento
A solicitação de licença para tratamento odontológico po-
derá ser apresentada a qualquer tempo, assim como a solici-
tação de licença para tratamento da própria saúde.

3.3 licença-gestante

•	 A quem requerer
O requerimento para gozo de licença-gestante28 das depu-
tadas deverá ser dirigido ao presidente29 da Câmara dos 
Deputados e protocolado na Terceira-Secretaria30.

•	 Documento a apresentar
Solicitação médica com a data de início do período da 
licença.

25  Ato da Mesa nº 66/2010, art 2º, §  3º.
26  RICD art. 17, VI, e.
27  Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, §  1º c/c Decisão da Mesa Diretora de 11/3/2009.
28  Constituição Federal art. 7º, XVIII e RICD art.235, §  1º.
29  RICD art. 17, VI, e.
30  Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, §  1º c/c Decisão da Mesa Diretora de 11/3/2009.
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•	 Prazo para requerimento
O requerimento de licença-gestante deverá ser apresentado 
no prazo de trinta dias31 a contar da data de seu início.

•	 Restrições para concessão da licença
Não há restrições previstas na legislação interna para a con-
cessão da licença.

3.4 licença-paternidade

•	 A quem requerer
O requerimento para gozo de licença-paternidade32 dos 
parla mentares deverá ser dirigido ao presidente33 da Câmara 
dos Deputados e protocolado na Terceira-Secretaria34.

•	 Documento a apresentar
Cópia do documento comprobatório do nascimento ou da 
adoção da criança.

•	 Prazo para requerimento
O requerimento de licença-paternidade deverá ser apresen-
tado no prazo de trinta dias a contar da data de seu início.

•	 Restrições para concessão da licença
Não há restrições previstas na legislação interna para a 
concessão da licença.

•	 Contagem do prazo da licença
Em regra, a contagem deste prazo é ininterrupta. No entan-
to, caso o início da licença aconteça antes do final do encer-
ramento do semiperíodo da sessão legislativa, a contagem 
fica suspensa.

31  Ato 66/2010, art. 2º, §  2º.
32  Constituição Federal art. 7º, XIX e RICD art. 235, §  1º.
33  RICD art. 17, VI, e.
34  Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, §  1º c/c Decisão da Mesa Diretora de 11/3/2009.
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4. JUstIFIcAtIVA De AUsÊncIAs

Compete ao Terceiro-Secretário o exame da agenda político-parti-
dária dos deputados no que concerne às frequências e justificativas 
de ausências35. Tais justificativas podem ocorrer por internação em 
instituição hospitalar; para acompanhar pessoa da família grave-
mente doente; por falecimento de pessoa da família ou por obrigação 
político-partidária. Para solicitar as referidas justificativas, devem 
ser observados os ítens abaixo.

4.1 Internação em instituição hospitalar

•	 A quem requerer
O requerimento de justificativa de ausência deverá ser diri-
gido ao presidente da Câmara36 e protocolado na Terceira-
Secretaria37.

•	 Documento a apresentar
Qualquer documento que comprove a internação do parla-
mentar em instituição hospitalar.

•	 Prazo para requerimento
O requerimento de justificativa de ausência por internação 
em instituição hospitalar deverá ser apresentado no prazo 
de trinta dias a contar da data de seu início38.

•	 Restrições para concessão desta justificativa
Não há restrições previstas na legislação interna para tal 
justi ficativa.

•	 Como se dá a contagem do prazo
Ininterruptamente e pelo prazo solicitado.

35  RICD art. 14, § 6º c/c Ato da Mesa nº 66/1993 c/c Decisão da Mesa Diretora de 
11/3/2009.

36  RICD art. 14, VI, e c/c art. 235, § 4º e Ato da Mesa 66/2010, art. 2º, §  1º.
37  Decisão da Mesa Diretora de 11/3/2009.
38  Ato da Mesa 66/2009 art. 2º, § 2º.
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•	 Efeitos desta justificativa
As ausências serão justificadas e publicadas no sítio eletrô-
nico da Câmara dos Deputados39.

4.2 Acompanhamento de pessoa da família em razão de 
doença grave

•	 A quem requerer
O requerimento de justificativa de ausência para acompa-
nhamento de pessoa da família até segundo grau civil e que 
esteja gravemente doente deverá ser dirigido ao presidente 
da Câ mara40 e protocolado na Terceira-Secretaria41.

•	 Documento a apresentar
O requerente deverá anexar atestado médico que solicite e 
justi fique a necessidade do acompanhamento.

•	 Prazo para requerimento
O requerimento de justificativa de ausência para acompa-
nhamento de pessoa da família gravemente doente deverá 
ser apresentado no prazo máximo de trinta dias a contar 
da data de seu início42.

•	 Restrições para concessão desta justificativa
O parlamentar somente poderá requerer esta justificativa 
de au sên cia para acompanhamento de familiar até segundo 
grau civil43.

•	 Como se dá a contagem do prazo 
Ininterruptamente a partir do primeiro dia.

39  Ato da Mesa 66/2010 art. 3º, parágrafo único.
40  RICD art. 235, § 4º e Ato da Mesa 66/2010, art. 2º, § 1º.
41  Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, § 1º c/c Decisão da Mesa Diretora de 11/3/2009.
42  Ato da Mesa 66/2010 art.2º, § 2º.
43  Vide p. 19, Informações adicionais. 
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•	 Efeitos desta justificativa de ausência
As ausências serão justificadas e publicadas no sítio eletrô-
nico da Câmara dos Deputados44.

4.3 Falecimento de pessoa da família 

•	 A quem requerer
O requerimento de justificativa de ausência por falecimento de 
pessoa da família até segundo grau civil45 deverá ser dirigido ao 
presidente da Câmara46 e protocolado na Terceira-Secretaria47.

•	 Documento a apresentar
O requerente deverá anexar cópia do atestado de óbito do 
fami liar falecido.

•	 Prazo para requerimento
O requerimento de justificativa de ausência por falecimento 
de familiar deverá ser apresentado no prazo de trinta dias a 
contar da data do evento48.

•	 Restrições para concessão desta justificativa
O parlamentar somente poderá requerer justificativa de au-
sência por falecimento de familiar até segundo grau civil.

•	 Contagem do prazo desta justificativa de ausência
Ininterruptamente a partir do primeiro dia.

•	 Efeitos desta justificativa de ausência
As ausências serão justificadas e publicadas no sítio eletrô-
nico da Câmara dos Deputados49.

44  Ato da Mesa 66/2010 art. 3º, parágrafo único.
45  Vide p. 19, Informações adicionais. 
46  RICD art. 235, § 4º e Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, § 1º.
47  Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, § 1º c/c Decisão da Mesa Diretora de 11/3/2009.
48  Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, § 2º.
49  Ato da Mesa 66/2010 art. 3º, parágrafo único.
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4.4 Atendimento de obrigação político-partidária

•	 A quem requerer
O requerimento de justificativa de ausência por atendimento 
de obrigação político-partidária deverá ser dirigido ao pre-
sidente da Câmara50 e protocolado na Terceira-Secretaria51;

•	 Documento a apresentar
O requerente deverá anexar cópia dos documentos compro-
batórios52 do compromisso ou declaração do líder da ban-
cada atestando o comparecimento do parlamentar ao even-
to, bem como a data em que ele ocorreu.

•	 Prazo para requerimento
O requerimento de justificativa de ausência por atendi-
mento a obrigação político-partidária deverá ser apresenta-
do no prazo de trinta dias a contar da data do evento53.

•	 Restrições para concessão desta justificativa
Não há restrições previstas na legislação interna para tal 
justi ficativa.

•	 Contagem do prazo da justificativa
Ininterruptamente a partir da data do evento.

•	 Efeitos desta justificativa
As ausências serão justificadas e publicadas no sítio eletrô-
nico da Câmara dos Deputados54.

50  RICD art. 235, § 4º e Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, § 1º.
51  Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, § 1º c/c Decisão da Mesa Diretora de 11/3/2009.
52  Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, V.
53  Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, § 2º.
54  Ato da Mesa 66/2010 art. 2º, § 2º.
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5. InFormAÇÕes ADIcIonAIs

5.1 Familiar até segundo grau civil

São considerados familiares até segundo grau civil:

•	 cônjuge;

•	 companheiro ou companheira;

•	 pai e mãe;

•	 padrasto ou madrasta;

•	 sogro ou sogra;

•	 avô ou avó;

•	 filho ou filha;

•	 neto ou neta;

•	 enteado ou enteada;

•	 cunhado ou cunhada;

•	 genro ou nora;

•	 irmão ou irmã.

6. FormUlÁrIos

6.1 links dos formulários da terceira-secretaria

http://intranet2.camara.gov.br/gabinetes/formularios/terceira 
secretariata.html
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7. legIslAÇÃo

7.1 regimento interno da câmara dos Deputados 

 Art. 14. À Mesa, na qualidade de Comissão Diretora, in-
cumbe a direção dos trabalhos legisla tivos e dos 
serviços administrativos da Câmara. 

......................................................................................................................
 § 6º A Mesa, em ato que deverá ser publicado dentro 

de trinta sessões após a sua constituição, fixará 
a competência de cada um dos seus membros, 
preva lecendo a da sessão legislativa anterior en-
quanto não modificada. 

 ......................................................................................................................
 Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão 

expressas neste Regimento, ou decorram da natu-
reza de suas funções e prerrogativas: 

......................................................................................................................
 VI – quanto à sua competência geral, dentre outras: 
......................................................................................................................
 e) conceder licença a Deputado, exceto na hipó-

tese do inciso I do art. 235; 
 ......................................................................................................................
 Art. 226. O Deputado deve apresentar-se à Câmara duran-

te a sessão legislativa ordinária ou extraor dinária, 
para participar das sessões do Plenário e das reu-
niões de Comissão de que seja membro, além das 
sessões conjuntas do Con gresso Nacional, sendo-
lhe assegurado o direito, nos termos deste Regi-
mento, de: 

 ......................................................................................................................
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 IV – integrar as Comissões e representações exter-
nas e desempenhar missão autorizada; 

......................................................................................................................
 VI – realizar outros cometimentos inerentes ao 

exercício do mandato ou atender a obri-
gações político-partidárias decorrentes da 
repre sentação. 

......................................................................................................................
 Art. 235.  O Deputado poderá obter licença para: 
 I – desempenhar missão temporária de caráter 

diplomático ou cultural; 
 II – tratamento de saúde; 
......................................................................................................................
 § 1º As Deputadas poderão ainda obter licença-ges-

tante, e os Deputados, licença-paternidade, nos 
termos previstos no art. 7º, incisos XVIII e XIX, 
da Constituição Federal. (Parágrafo acres cido 
pela Resolução nº 15, de 2003, renumerando os 
demais).

 § 2º Salvo nos casos de prorrogação da sessão legis-
lativa ordinária ou de convocação extraordi nária 
do Congresso Nacional, não se concederão as 
licenças referidas nos incisos II e III durante os 
períodos de recesso constitucional.

 § 3º Suspender-se-á a contagem do prazo da licença que 
se haja iniciado anteriormente ao encer ramento de 
cada semiperíodo da respectiva sessão legislativa, 
exceto na hipótese do inciso II quando tenha ha-
vido assunção de Suplente. 

 § 4º A licença será concedida pelo Presidente, ex-
ceto na hipótese do inciso I, quando caberá à 
Mesa decidir. 
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 § 5º A licença depende de requerimento fundamen-
tado, dirigido ao Presidente da Câmara, e lido na 
primeira sessão após o seu recebimento. 

 § 6º O Deputado que se licenciar, com assunção de 
Suplente, não poderá reassumir o mandato antes 
de findo o prazo, superior a cento e vinte dias, da 
licença ou de suas prorrogações. 

..........................................................................................................
 Art. 241. A Mesa convocará, no prazo de quarenta e oito 

horas, o Suplente de Deputado nos casos de: 
..........................................................................................................
 III – licença para tratamento de saúde do titular, 

desde que o prazo original seja superior a 
cento e vinte dias, vedada a soma de perío-
dos para esse efeito, estendendo-se a convo-
cação por todo o período de licença e de 
suas prorrogações.

7.2 Ato da mesa nº 66/1993 - atribuições para os membros da 
mesa

Este ato estabelece atribuições para os membros da Mesa no biênio 
1993/1994.
 Art. 1º São as seguintes atribuições dos membros da 

Mesa para o biênio 1993/1994:

•	 Presidente: Supervisão geral. Distribuição de matéria e assun-
tos gerais;

•	 Primeiro-Vice-Presidente: Requerimento de informação e 
outras matérias que lhe foram distribuídas;

•	 Segundo-Vice-Presidente: Corregedor e outras matérias que 
lhe forem distribuídas. Requerimentos de reembolso de despe-
sas médico-hospitalares;
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•	 Primeiro-Secretário: Superintender os serviços administra-
tivos da Câmara dos Deputados;

•	 Segundo-Secretário: Passaportes e estágio universitário. 
Secretário da Ordem do Congresso Nacional e relações da 
Câmara dos Deputados com as Embaixadas;

•	 Terceiro-Secretário: Requerimento de Deputados sobre licen-
ça e justificação de faltas, bem como requisição de passagens 
aé reas para parlamentares e Corregedor-Substituto;

•	 Quarto-Secretário: Habitação funcional. 
 Art. 2º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.

7.3 Decisão da mesa Diretora de 11/3/2009

A Mesa deliberou delegar ao Terceiro-Secretário, o exame da agen-
da político-partidária, no que se correlaciona com a frequên cia dos 
parlamentares, a do ressarcimento de despesas aéreas e da justificativa 
de faltas parlamentares, ressalvando porém, que os casos excep cionais 
deverão ser trazidos à apreciação da Mesa.

7.4 Ato da mesa 43/2009 – institui a cota para exercício do 
mandato Parlamentar (ceap)

 Art. 1º Fica instituída a Cota para o Exer cício da Ativida-
de Parlamentar (Ceap), desti nada a custear gastos 
exclu sivamente vincu lados ao exercício da ativi-
dade parlamentar, obser vados os limites mensais 
estabelecidos no Anexo.

 § 1º Atribui-se o adicional de R$1.244,54 ao valor da 
Cota mensal do Deputado que exerce o cargo de: 

 I – Líder ou Vice-Líder de Partido Político, de 
Bloco Parlamentar ou da Minoria; 

 II – Líder ou Vice-Líder do Governo na Câmara 
dos Deputados ou no Congresso Nacional, se 
Deputado Federal; ou 
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 III – Presidente ou Vice-Presidente de Comissão 
Permanente. 

 § 2º O exercício concomitante de mais de um dos car-
gos referidos no parágrafo anterior não implicará 
acumulação do adicional. 

 Art. 2º Cota de que trata o artigo anterior atenderá as se-
guintes despesas: 

 I – passagens aéreas; 
 II – telefonia; 
 III – serviços postais, vedada a aquisição de selos; 
 IV – manutenção de escritórios de apoio à ativi-

dade parlamentar, compreendendo:
 a)  locação de imóveis;
 b) condomínio;
 c) IPTU;
 d) serviços de energia elétrica, água e esgoto;
 e) locação de móveis e equipamentos;
 f) material de expediente e suprimentos de 

infor mática;
 g) acesso à internet;
 h) assinatura de TV a cabo ou similar;
 i) locação ou aquisição de licença de uso de 

software;
 V – assinatura de publicações; 
 VI – fornecimento de alimentação do parlamentar;
 VII – hospedagem, exceto do parlamentar no Dis-

trito Federal; 
 VIII – locação ou fretamento de aeronaves, embar-

cações e veículos automotores; 
 IX – combustíveis e lubrificantes, até o limite inacu-

mulável de R$4.500,00 mensais; 
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 X – serviços de segurança prestados por em presa 
especializada, até o limite inacumulável de 
R$4.500,00 mensais; 

 XI – contratação, para fins de apoio ao exercício 
do mandato parlamentar, de consultorias 
e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas 
socio econômicas; 

 XII – divulgação da atividade parlamentar, exceto nos 
cento e oitenta dias anteriores à data das eleições 
de âmbito federal, estadual ou mu ni cipal.

Parágrafo único. As despesas estabelecidas nos inci-
sos I, VII e VIII poderão ser realizadas por assessores, 
assim entendidos os servidores efetivos, os ocu pantes de 
cargos de natureza especial ou secre tários parlamentares 
vinculados à Câmara dos Deputados, desde que custeados 
mediante reem bolso ao Deputado.

 Art. 3º A utilização da Cota se dará das seguintes formas: 
 I – por meio de serviços disponibilizados pela 

Câmara dos Deputados;
 II – mediante reembolso, inclusive em caso de 

despesas realizadas por meio eletrônico. 
 Art. 4º A solicitação de reembolso será efe tuada mediante 

requerimento padrão, assinado pelo parla mentar, 
que, nesse ato, declarará assumir inteira responsa-
bilidade pela liquidação da despesa, atestando que:

 I – o material foi recebido ou o serviço, prestado;
 II – o objeto do gasto obedece aos limites estabele-

cidos na legislação; 
 III – a documentação apresentada é autêntica e 

legí tima.
 § 1º Os reembolsos relativos à Cota para o Exer cício 

da Atividade Parlamentar são de caráter inde-
nizatório. 
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 § 2º Será objeto de ressarcimento a despesa compro-
vada por documento original, em primeira via, 
quitado e em nome do Deputado, ressalvado o 
disposto nos §§ 4° a 6° deste artigo. 

 § 3º O documento a que se refere o parágrafo ante-
rior deverá estar isento de rasuras, acrés cimos, 
emendas ou entrelinhas, além de datado e discri-
minado por item de serviço prestado ou material 
fornecido, não se admitindo generali zações ou 
abreviaturas que impossibilitem a identi ficação 
da despesa, podendo ser:

 I – nota fiscal hábil segundo a natureza da ope-
ração, emitida dentro da validade; 

 II – recibo devidamente assinado, contendo iden-
tificação e endereço completos do benefi ciário 
do pagamento e discriminação da despesa, no 
caso de pessoa jurídica comprovadamente 
isenta da obrigação de emitir documento fis-
cal, ou quando se tratar da despesa prevista no 
§ 8° deste artigo;

 III – bilhete de passagem aérea.
 § 4º Será admitido o pagamento de despesas referentes 

a contas de água e esgoto, de telefone e de energia 
elétrica, bem como recibos de condo mínio e IPTU, 
em nome do proprietário do imóvel mencionado 
na alínea a do inciso IV do art. 2°, desde que o en-
dereço constante do documento coincida com o do 
imóvel cadastrado na forma do art. 9º. 

 § 5º Na hipótese prevista no parágrafo único do art. 
2°, admite-se o comprovante de despesa emitido 
em nome do beneficiário do serviço. 

 § 6º Admite-se a comprovação da despesa por meio de 
cupom fiscal ou nota fiscal simplificada quitada, 
mesmo que o documento não contenha o cam-
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po próprio destinado ao nome do benefi ciário do 
produto ou serviço.

 § 7º Os comprovantes de despesa serão registrados pelo 
respectivo gabinete no sistema informatizado pró-
prio, relacionados em requerimento padrão. 

 § 8º É vedado o reembolso de pagamento reali zado a 
pessoa física, salvo na hipótese de locação de imó-
vel prevista na alínea a do inciso IV do art. 2° e 
no caso de locação ou fretamento de aeronave ou 
embarcação.

 § 9º Não será objeto de ressarcimento a despesa efe-
tuada com aquisição de material permanente, de 
acordo com os critérios definidos no inciso III do 
art. 4° do Ato da Mesa nº 63 , de 1997, nem de 
gêneros alimentícios. 

 § 10. A Coordenação de Gestão de Cota Parlamen-
tar do Departamento de Finanças, Orça mento 
e Conta bilidade fiscalizará os gastos apenas no 
que respeita à regularidade fiscal e contábil da 
documentação comprobatória, cabendo exclusi-
vamente ao Depu tado responsabilizar-se pela 
compatibilidade do objeto do gasto com a legis-
lação, fato que o parlamentar atestará expressa-
mente mediante declaração escrita.

 § 11. O reembolso da despesa mencionado no pará-
grafo anterior não implica manifestação da Casa 
quanto à observância de normas eleitorais, nem 
quanto à tipicidade ou ilicitude. 

 § 12. A apresentação da documentação comprobatória 
do gasto disciplinado pela Cota de que trata este 
Ato dar-se-á no prazo máximo de noventa dias 
após o fornecimento do produto ou serviço. 

 § 13. Não se admitirá a utilização da Cota para ressar-
cimento de despesas relativas a bens fornecidos 
ou serviços prestados por empresa ou entidade 
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da qual o proprietário ou detentor de qualquer 
participação seja o Deputado ou parente seu até o 
terceiro grau.

 § 14. Cumpridas as formalidades previstas no art. 228 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
o reembolso das despesas com passagens aéreas, 
no interesse do mandato parlamentar, poderá ser 
custeado com recursos da Cota, mediante autori-
zação prévia do Terceiro-Secretário. 

 § 15. A cobertura de demais despesas eventuais decor-
rentes do parágrafo anterior, mediante utili zação 
da Cota, desde que admitidas no art. 2º deste Ato, 
dependerá de aprovação do Presidente da Câma-
ra dos Deputados. 

 Art. 5º A critério do Deputado, o fornecimento de 
transporte aéreo e de serviços postais poderá se 
dar na forma prevista no inciso I do art. 3º, me-
diante emissão de Requisição de Passagem Aérea 
(RPA) e de Requisição de Serviços Postais (RSP), 
respectivamente. 

 § 1º A RPA e a RSP terão validade para uso até o últi-
mo dia útil do respectivo exercício financeiro.

 § 2º A RPA e a RSP serão emitidas pelo sistema infor-
matizado de controle da Cota e deverão ser as-
sinadas pelo Deputado interessado ou servidor 
credenciado. 

 § 3º O fornecimento de bilhetes de passagem aérea 
será feito mediante entrega de RPA do deputado 
diretamente à empresa previamente credenciada 
e cadastrada junto ao Departamento de Finanças, 
Orçamento e Contabilidade. 

 § 4º A emissão de RPA e de bilhete de passagem aérea 
nas empresas de transporte aéreo será feita pelo 
Deputado ou por um servidor do Gabi nete Parla-
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mentar por ele indicado e devidamente creden-
ciado pela Terceira-Secretaria. 

 § 5º A emissão de bilhetes em nome de servidores exi-
girá comunicação formal à Terceira-Secretaria, 
em relatório próprio encaminhado até o primeiro 
dia útil do mês seguinte ao da emissão do bilhete.

 § 6º A RPA e o bilhete não utilizado somente poderão 
ser convertidos em ordem de crédito de passagem 
mediante a abertura de conta nominal específica 
do parlamentar junto à companhia aérea. 

 § 7º A utilização de serviço postal, quando solicita-
do mediante RSP, dar-se-á na forma especifica-
da nos contratos firmados entre a Câmara dos 
Deputados e a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT). 

 Art. 6º As empresas de transporte aéreo credenciadas, 
sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, 
deverão apresentar, além dos documentos neces-
sários à liquidação da des pesa, informações deta-
lhadas dos bilhetes emitidos à conta da Cota para 
o Exercício da Atividade Parla mentar, bem como 
da movimentação da conta a que se refere o § 6º 
do artigo anterior. 

 Art. 7º Serão descontados automaticamente em folha de 
pagamento do Deputado os valores relativos aos 
bilhetes emitidos em desacordo com as normas 
constantes deste Ato. 

 Art. 8º A despesa com telefonia de que trata o inciso 
II do art. 2° compreende o reembolso de contas 
telefônicas de comprovada responsabili dade do 
Deputado, as faturas relativas aos telefones insta-
lados nos imóveis funcionais, os gastos com as li-
nhas de celulares funcionais cedidas aos parlamen-
tares e, ainda, os gastos com ligações interurbanas, 
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nacionais e internacionais, e com ligações a cobrar, 
apuradas nos ramais dos gabinetes.

 § 1º Possui livre franquia o telefone de titularidade da 
Câmara dos Deputados instalado em imóvel fun-
cional ocupado por Membro da Mesa, Líder do 
Governo na Câmara ou no Congresso Nacional, 
se Deputado, ou Líder de Partido Político, de Blo-
co Parlamentar ou da Minoria. 

 § 2º São passíveis de reembolso os gastos discrimina-
dos na conta telefônica correspondentes a serviços 
de telefonia e de apoio à comunicação em geral, in-
cluindo aqueles relacionados ao acesso à internet, 
bem como locação e instalação de equipamentos 
destinados à comunicação de dados ou voz. 

 § 3º A comprovação da despesa de telefonia, para fins 
de reembolso, dar-se-á por meio da conta tele-
fônica original completa e detalhada, acompa-
nhada de prova de quitação. 

 § 4º Em caso de extravio da conta telefônica original, 
admite-se a apresentação da segunda via emi tida 
pela operadora de telefonia, acompanhada de 
decla ração de extravio firmada pelo Deputado e 
de prova de quitação da despesa.

 § 5º O reembolso de contas concernentes a tele fone 
alugado ou cedido ao Deputado condi ciona-se ao 
cadastramento prévio da linha junto à Coorde-
nação de Gestão de Cota Parlamentar (Cogep), 
do Departamento de Finanças, Orçamento e 
Contabilidade, mediante apresentação de cópia 
autenticada do contrato de locação, termo de 
cessão ou instrumento equivalente. Nessas hipó-
teses, admite-se a apresentação, para reembolso, 
de contas em nome do titular da linha.
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 Art. 9º Os imóveis a que se refere a alínea a do inciso IV 
do art. 2° deverão ser previamente cadas trados 
junto à Coordenação de Gestão de Cota Parla-
mentar, do Departamento de Finanças, Orça-
mento e Contabilidade, mediante apresentação 
de cópia autenticada da escritura pública, quando 
se tratar de imóvel de propriedade do Deputado, 
ou do contrato de locação ou termo de cessão de 
uso do imóvel ou equivalente, com firmas reco-
nhecidas em cartório, quando se tratar de imóvel 
de propriedade de terceiros. 

Parágrafo único. Não se admitirá o ressarci mento de 
despesa com locação de imóvel pertencente ao próprio 
Deputado ou a entidade de qualquer natureza na qual ele 
possua participação.

 Art. 10. Os contratos de locação de bens móveis não pode-
rão conter cláusulas que admitam a possi bilidade de 
aquisição do bem mediante utilização da Cota. 

Parágrafo único. A locação de automóvel, com ou sem o for-
necimento do serviço de motorista, só poderá ser prestada 
por empresa especiali zada, observada a vigência máxima de 
três meses, permitida a prorrogação por um único período.

 Art. 11. A Cota do parlamentar que entra no exercício do 
mandato, ou dele se afasta, é calcu lada proporcio-
nalmente ao período de efetivo exercício no mês, 
computando-se o dia de assunção ou reassunção 
e o de afastamento. 

 § 1º Ocorrendo assunção ou reassunção ao mandato 
na mesma data em que se afasta o ocupante da 
vaga, tem preferência na percepção da parcela de 
Cota relativa àquele dia o parlamentar que regis-
tra presença na forma do art. 227, inciso II, do 
Regimento Interno. Se ambos os deputados ou 
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nenhum deles registrar presença, ou ainda se não 
houver sessão deliberativa naquele dia, atribui-se 
a parcela de Cota ao titular do mandato ou, quan-
do se tratar da sucessão de suplentes, ao de maior 
ascendência na ordem de suplência. 

 § 2º Ressalvados os casos em que haja convocação de 
suplente, não sofrerá redução ou suspensão da 
Cota o Deputado licenciado pelos motivos previs-
tos no inciso II e no § 1° do art. 235 e no art. 236 do 
Regimento Interno.

 Art. 12. O direito à utilização da Cota se restringe ao perío-
do de efetivo exercício do mandato, incluindo o dia 
de assunção ou reassunção e o do afastamento.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se 
como de efetivo exercício os períodos de licença mencio-
nados no § 2° do art. 11, desde que não haja convocação 
de suplente. 

 Art. 13. O saldo da Cota não utilizado acumu la-se ao longo 
do exercício financeiro, vedada a acumulação de 
saldo de um exercício para o seguinte. 

 § 1º A Cota somente poderá ser utilizada para des-
pesas de competência do respectivo exercício 
financeiro. 

 § 2º A importância que exceder, no exercício finan-
ceiro, o saldo de Cota disponível será deduzida 
auto mática e integralmente da remuneração do 
parlamentar ou do saldo de acerto de contas de que 
ele seja credor, revertendo-se à conta orçamentária 
própria da Câmara dos Deputados. 

 Art. 14. A Cota não poderá ser antecipada, transferida de 
um beneficiário para outro, convertida em pecú-
nia ou associada, ainda que parcial mente, a ou-
tros benefícios, verbas ou Cotas. 

 Art. 15. Não serão permitidos gastos de caráter eleitoral. 
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 Art. 16. As despesas decorrentes deste Ato correrão à conta 
do orçamento da Câmara dos Deputados. 

 Art. 17. O Núcleo de Fiscalização e Controle da Verba In-
denizatória do Exercício Parlamentar, criado pelo 
Ato da Mesa nº 62, de 2001, passa a denominar-se 
Núcleo de Controle da Cota para o Exercício da 
Atividade Parlamentar.

Parágrafo único. O Núcleo de que trata este artigo terá 
por atribuição manter o controle da Cota para o Exercício 
da Atividade Parlamentar, além de promover verificações, 
conferências, glosas e demais providências pertinentes para 
o regular processamento da documentação comprobatória 
da despesa apresentada para fins de ressarcimento. 

 Art. 18. A utilização da Cota para o Exercício da Ativida-
de Parlamentar será publicada no Portal Transpa-
rência da Câmara dos Deputados na internet, na 
forma dos incisos seguintes: 

 I – quando se tratar da utilização de serviços de 
transporte aéreo: nome do passageiro, data de 
emissão do bilhete, percurso e valor.

 II – nos demais casos: tipo de gasto, nome e CNPJ 
do fornecedor, número da nota fiscal e valor 
reembolsado. 

 Art. 19. A Mesa Diretora da Câmara dos Depu tados dis-
porá sobre providências dos órgãos respon sáveis, 
visando à contenção de despesas no orçamento 
desta Casa no corrente exercício. 

 Art. 20. Revogam-se os Atos da Mesa nº 42, de 2000, nº 62, 
de 2001, e nº 72, de 2005, e suas alterações poste-
riores.

 Art. 21. Este Ato entra em vigor em 1° de julho de 2009.
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Ato da Mesa Nº 43/2009 – ANEXO – Cota para o Exercício da Ativi-
dade Parlamentar (Ceap) – Limites mensais por Deputado

UNIDADE DA FEDERAÇÃO VALOR DA COTA
AC 33.516,34
AL 30.723,33
AM 32.711,89
AP 32.563,97
BA 29.259,38
CE 31.865,01
DF 23.033,13
ES 28.057,67
GO 26.606,13
MA 31.637,78
MG 27.049,62
MS 30.419,48
MT 29.575,29
PA 31.695,15
PB 31.547,57
PE 31.278,18
PI 30.744,29
PR 29.154,13
RJ 26.797,65
RN 32.077,21
RO 32.789,41
RR 34.258,50
RS 30.671,69
SC 29.915,86
SE 30.113,87
SP 27.769,62
TO 29.632,52
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7.5 Ato da mesa 66/2010 – Dispõe sobre o registro de compa-
recimento dos Deputados

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições, resolve: 
 Art. 1º O comparecimento dos Deputados será feito: 
 I – nas sessões deliberativas, mediante registro ele-

trônico, a partir do início da sessão ou, se não es-
tiver funcionando o sistema eletrônico, mediante 
as listas de chamada nominal em Plenário;

 II – nas reuniões das Comissões, mediante a assi-
natura no livro de presença. 

 Art. 2º Considera-se justificada a ausência do Depu tado 
quando: 

 I – em licença para tratamento de saúde; 
 II – internado em instituição hospitalar; 
 III – em razão de doença grave ou falecimento de 

pessoa da família, até o segundo grau civil;
 IV – em desempenho de missão autorizada pela 

Câmara dos Deputados conforme o art. 226, 
inciso IV, do Regimento Interno. 

 V – no atendimento de obrigação político-parti-
dária conforme o art. 226, inciso VI, do Regi-
mento Interno. 

 § 1º Nos casos previstos neste artigo, excetuan do-se 
quando decorrer de decisão da Mesa ou do Ple-
ná rio, o afastamento do Deputado dependerá de 
requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, 
acompanhado de documentação comprobatória 
dos motivos justificadores da ausência, o qual será 
objeto de exame preliminar do Terceiro Secre tário 
com vistas à decisão pela Mesa Diretora. 

 § 2º A justificativa de ausência será requerida no 
prazo de trinta dias a contar da data de sua 
ocorrência, exceto no caso de licença médica, 
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cuja documentação comprobatória poderá ser 
apresentada a qualquer tempo. 

 §  3º Para fins deste artigo, equipara-se à licença para 
tratamento de saúde a ausência em virtude de 
trata mento odontológico. 

 Art. 3º Serão publicadas no sítio eletrônico da Câmara 
dos Deputados informações relativas ao compareci-
mento dos Deputados, discrimi nando-se as presen-
ças, ausências, ausências justificadas.

Parágrafo único. No caso de ausência justifi cada identi-
ficar-se-á se é Decisão da Mesa, licença para tratamento 
de saúde, missão autorizada ou atendimento a obrigação 
político-partidária.

 Art. 4º O Deputado que injustificadamente não compa-
recer à sessão deliberativa deixará de perceber 1/30 
(um trinta avos) do subsídio variável e adicional.

Parágrafo único. Os descontos referentes a faltas porven-
tura ocorridas em determinado mês serão efetuados so-
bre a folha de pagamento do segundo mês imediatamente 
subsequente. 

 Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa. 
 Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 7º Revogam-se os Atos da Mesa nos 100, de 1994, 23, 

de 1999 e 65, de 2010. 
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