
Cotão

na Eleição



O que é Cotão?

CEAP (Cota para o Exercício da Atividade 

Parlamentar) é o nome correto do Cotão, mas 

verba indenizatória é como todos conhecemos 

este recurso público que é disponibilizado 

mensalmente aos parlamentares para que 

possam custear seus mandatos.

Eu o chamo carinhosamente de “maldita 

verba indenizatória”.



Despesas que podem ser pagas com o Cotão.

Assim como senadores, deputados federais 

podem pagar com a maldita verba 

indenizatória as seguintes despesas:

- Locação de imóveis, carros, barcos e 

aviões;

- Contratação de consultorias e empresas 

que façam publicidade de seus mandatos;

- Passagem aérea, hospedagem, 

alimentação, combustível, cursos, 

palestras, serviços postais e etc.



O que é Cotão na Eleição?

É uma ação colaborativa criada pela OPS que 

consiste em procurar por despesas relativas à 

campanha eleitoral, desde 7 de junho até 7 de 

outubro de 2018, pagas com dinheiro da 

“maldita” verba indenizatória (cotão). 



É irregular usar dinheiro da verba indenizatória 

para este fim?

O art. 2º, inc. XII do Ato da Mesa Nº 43/2009 da 

Câmara dos Deputados, conjunto de regras que 

norteiam o uso da maldita verba indenizatória, 

também conhecida como cotão, proíbe que 

deputados paguem com este recurso, além de 

uma extensa lista, despesas relativas à campanha 

eleitoral.



Apenas o fundo partidário e o 

fundo eleitoral são os recursos 

públicos que podem ser utilizados 

para custear despesas de 

campanha.



O que devo fiscalizar?

As despesas abaixo são as principais (e talvez únicas) que 

podem ser fiscalizadas por aqui e com chances de terem 

irregularidades encontradas:

* Combustíveis e lubrificantes

* Fornecimento de alimentação do parlamentar

* Hospedagem, exceto do parlamentar no Distrito Federal

* Locação ou fretamento de aeronaves

* Locação ou fretamento de veículos automotores

* Passagens aéreas

* Serviço de táxi, pedágio e estacionamento



O que será preciso para fiscalizar?

* Usar o site da OPS

* Ter uma conta no Facebook, Twitter e Instagram

* Ler este tutorial até o fim

* Ter tempo, foco e paciência



Até quando poderei enviar os resultados de minhas 

fiscalizações?

O prazo é 30 de novembro de 2018, mas apenas para 

aqueles que querem participar da premiação*.

Além disso, ao entender como funciona este 

processo de fiscalização, você poderá procurar 

irregularidades praticadas por parlamentares em 

outro período, que não o eleitoral, e até mesmo 

fiscalizar deputados estaduais e vereadores.

* A OPS vai premiar com dinheiro os três primeiros colocados. Veja instruções no final deste documento.



O que será feito das denúncias enviadas à OPS?

Após análise de todas as denúncias, a OPS vai 

encaminhar os casos ao Ministério Público 

Federal para que sejam tomadas as providências 

cabíveis e que poderão acarretar, inclusive, a 

cassação do mandato do deputado infrator.



Para onde devo enviar os resultados de minhas 

fiscalizações?

No decorrer deste documento você verá o link 

para envio do material.



Um exemplo de irregularidade

O deputado viaja para fazer campanha em 

algum município de seu estado e a despesa com 

alimentação (hospedagem, gasolina...) que fez 

no dia é paga com recursos do cotão.



Dica.

Será mais rápido se você souber em 

qual cidade o deputado esteve 

durante a campanha.



Vamos ao que interessa!



Mantenha este tutorial 
aberto e em outra aba do 
navegador acesse:

bit.ly/escolhendo-alvo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf26Mk-Jr0WDY85nqfh4lcuZbLHgtJxeZtO2RO4MSS_Vg5VcQ/viewform


No formulário de escolha do 
alvo, preencha os campos 

com o seu nome e e-mail e 
depois clique em “próxima”.



Aqui você deve escolher o 
estado do parlamentar que 

deseja fiscalizar.



Eu escolhi a Bahia



Selecionei o deputado João 
Carlos Bacelar.



Leia o texto, clique em 
“ciente” e depois em “enviar”.



Agora que você já escolheu 
um parlamentar, abra novas 

abas para o Facebook, 
Twitter ou Instagram.



Acesse seu perfil no Facebook



Digite o nome do parlamentar no campo de pesquisa



Clique para entrar no perfil encontrado do parlamentar



Certifique-se de que o perfil é atualizado



Digamos que você saiba que o deputado esteve em 
campanha pela cidade Feira de Santana.



Clique em “publicações”



No campo de pesquisa, digite uma palavra ou frase que 
possa te levar ao post que você procura, como por 

exemplo “Feira de Santana”.



O Facebook encontra a palavra ou 
frase que você digitou e lhe entrega 
os posts em ordem de publicação, 

do mais recente para a mais antigo.



Neste caso foi entregue uma 
publicação de 29 de setembro 

em que o deputado diz em 
vídeo que está chegando na 
cidade de Feira de Santana.



OPS.NET.BR

Abra uma nova aba no 
navegador e acesso a 

página da OPS.
ops.net.br



Esta é a página inicial do 
site da OPS



Neste Digite o nome do 
parlamentar, mas evite 

sempre que possível 
palavras com acentuação 
gráfica. Neste caso eu não 
digitei o nome “João”, mas 

mantive o “Carlos 
Bacelar”.



AgoraClique na lupa para 
pesquisar



Dois deputados com 
nomes parecidos foram 

encontrados.



Clique na foto do 
deputado que lhe 

interessa nesse instante.



A página do deputado no 
site da OPS é aberto.



Rolando um pouco a tela, 
clique em “ver lista 

completa”.



A tela com todos os gastos 
do deputado é aberta.

É hora de filtrar os dados.



No filtro “período”, 
escolha “Ano Atual”.



No campo “Despesa” você 
deverá clicar uma única 

vez em cada um dos itens:
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1. Combustíveis e lubrificantes
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Ao final aparecerá a 
informação de que 7 de 22 

despesas foram 
selecionadas.



Filtre as despesas por 
“recibo”.



É hora de pesquisar.



O site da OPS lhe entrega todos os gastos relativos às 
despesas que você selecionou e no período escolhido.



O site informa a data de emissão da nota fiscal, o CNPJ do fornecedor, o nome da 
empresa beneficiária, a UF da empresa, o nome do parlamentar, o número da nota 

e o valor.
Se houvesse passagem aérea na relação, o site também mostraria o trecho do voo.



As despesas são apresentadas em ordem de 
emissão, da mais recente para a mais antiga.



Como neste exemplo estamos procurando despesas do dia 
29 de setembro, basta rolar a tela até a data pretendida.



Uma despesa no restaurante Los Pampas Grill, cujo 
ressarcimento ao deputado foi de R$ 102,80, é encontrada.



Clique no valor da nota.



Na tela do recibo são apresentados dois botões vermelhos 
e em um deles será possível visualizar a nota fiscal.



Isso acontece porque o Brasil está passando pela transição 
entre o fim das notas fiscais “comuns” para as eletrônicas.



Clique no primeiro botão vermelho e caso não apareça a 
nota, clique no segundo botão vermelho.



Esta é uma nota fiscal eletrônica. O modelo de cor podem 
variar a depender do estado e o tipo de nota.



Em “dados de emitente” é possível ver:



O nome fantasia da empresa



A razão social da empresa



O município da empresa



Mais acima a data e a hora de emissão da nota



Rolando a tela encontramos em “Dados dos produtos e 
serviços”, a descrição da despesa, quantidade e valor.



Neste caso foram registrados 2 rodízios ao custo total de R$ 142,78. Como despesa 
com alimentação de terceiros não pode ser ressarcida ao parlamentar, ocorreu a 
glosa R$ 70,70. Foi este o motivo do deputado ter sido ressarcido em R$ 102,08. 



Após analisar o vídeo e outras postagens 
do deputado ficou claro que ele esteve 
em viagem por dezenas de municípios 
em campanha política e que o rodízio 
consumido em Feira de Santana NÃO

poderia ter sido ressarcido, pois o 
deputado não estava exercendo o seu 
mandato, mas sim fazendo campanha 

em busca de votos.



Faça um print da publicação e salve-a em 
formato PNG, JPG, GIF ou BMP.

Crie um arquivo no Bloco de Notas 
(Notepad) com os links dessas 
publicações e das notas fiscais.



Se você souber, faça um único arquivo 
PDF com todas as informações.



É hora de denunciar o caso à OPS.

Mesmo que você não tenha encontrado 
nada, ainda assim será preciso acessar o 

endereço abaixo.

bit.ly/envio-de-casos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebPeStNlesYxlKQOzClcK_Rsgy0GevWaJmT4i9TYKWH1-f5Q/viewform


Preencha o campo “nome do candidato” 
e descreva o que você encontrou de 

irregular logo abaixo, ou escreva “nada 
encontrado” no caso de não ter 

percebido qualquer irregularidade.



Rolando um pouco mais a tela, continue 
preenchendo os campos.



É aqui que você vai enviar o material que 
comprova as irregularidades 

encontradas.



Após verificação, eu (Lúcio Big) farei um 
vídeo mostrando os casos. Você poderá 

ser citado ou não no vídeo, bastando 
para isso escolher a opção certa.



Se você quiser e puder ajudar a 
manter financeiramente este 

trabalho, acesse o link.

https://luciobig.com.br/pagina-de-doacoes/


Lembre-se que o período a ser fiscalizado

é entre os dias

7 de junho e

7 de outubro de 2018.



Todos os casos comprovadamente irregulares

serão denunciados no Ministério Público. 

Exigiremos do parlamentar, a devolução do valor 

aos cofres públicos.



Compartilhe este documento/video 

em suas redes sociais.

Dúvidas?

luciobig@ops.net.br



Compartilhe este documento/video 

em suas redes sociais.

Dúvidas?

luciobig@ops.net.br

Lúcio Big

Criação, roteiro, edição

Allyson e Faister

Consultoria, correções e ajustes finos

Brasília-DF, 19 de novembro de 2018




