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Comissão de  Orçamento e Finanças - PAEL 

 

Rio de Janeiro, 28 de Setembro de 2020. 

 

Ao 

Eminente Presidente “Pro-Tempore” da Poderosa Assembleia Estadual 

Legislativa – PAEL/RJ 

Ir.’. Gelcy Cloves Dias 

 

 

A Comissão de Orçamentos e Finanças da PAEL, neste ato representada pelo 

Seu Presidente, Venerável Deputado Jaisson Miranda Balardino, CIM: 

193.994, e seus membros; Veneráveis Deputados; Sebastião Santi Souza, 

CIM: 201.622 e Ângelo Luiz Butturini, CIM: 270.717, consoante o artigo 61, 

inciso III do RIPAEL, vem apresentar seu parecer acerca do parecer exarado 

pelo Tribunal Estadual de Contas (TEC) do GOB-RJ, em 21 de setembro do 

corrente ano; 

 

Este parecer está  consubstanciado no relatório conclusivo exarado pelo TEC, 

onde participamos como convidados, em local que se reúne o próprio Tribunal, 

na sede do GOB-RJ, para que nos fossem apresentados documentos 

anexados às prestações de contas da movimentação financeira da PAEL, no 

período compreendido entre Janeiro à Julho de 2020; 
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Destarte, consoante o disposto no artigo 44, inciso III, do Ripael, que dá 

competência ao Tesoureiro, no que tange a apresentação, ao plenário da 

PAEL, no mês de março de cada ano, do balanço geral do ano financeiro 

anterior, esta verificação extemporanea se dá em solicitação efetuada pelo 

TEC (páginas 1) à que esta Comissão exare seu parecer. 

 

Nosso relato se dá no campo da legalidade das documentações apresentadas 

no parecer do TEC, bem como na natureza dos gastos relatados pelo egrégio 

Tribunal, e são estas, as nossas considerações: 

 

1. Documentos de Gastos de Representação; 

 

a) Nos foram apresentados documentos de gastos efetuados pela PAEL, 

no período analisado pelo TEC (Janeiro à Julho/2020) notadamente com 

despesas de (i) Combustíveis; (ii) Pedágios; (iii) Estacionamentos, sem 

relatório que consubstancie que tais gastos tenham efetividade com a 

representação da Pael;  

 

b) Foi relatado pela TEC gastos no mês de Março/2020 efetuados para 

representação da PAEL ao Estado da Bahia, sem relatório comprobatório 

da necessidade de tal desembolso; 
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1.1  Entendemos que os desembolsos aqui relatados pelo TEC, são de 

caráter subjetivo, e caberia pedir ao dispensador da despesa que apresente 

relatório, o que, neste momento, não se é possível, em virtude de que o 

mesmo se encontra afastado de seu cargo/função; 

 

1.2  No que tange à dedutibilidade para fins tributários, somente são 

aceitas despesas desde que comprovadas a sua relação com a atividade 

da entidade, assim determinado através do artigo 311 do Decreto nº 

9.580/18 da República Federativa do Brasil; ao qual, sem que se tenha um 

relatório que se possa comprovar a efetiva utilização em favor da PAEL, 

estas não são consideradas como válidas tributariamente. 

 

1.3  Também, neste diapasão, não foi apresentada à esta Comissão, 

orçamento para gastos da PAEL em 2020 que possa permitir o 

acompanhamento dos gastos discricionários efetuados nestas rubricas, ao 

qual, entretanto, entende esta Comissão que tais gastos, se não 

devidamente comprovados para efetiva utilização para os objetivos da 

PAEL, não são válidas como comprovação idônea; 

 

2. Compra de Imobilizado e Gastos de Material de Escritório 

 

2.1 Foi verificado pelo TEC (folhas 1 e 2) a compra de um 

microcomputador, no mês de Janeiro/2020, no valor de R$ 3.885,00 (três 
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mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), sendo que o vendedor foi Lélio Nunes 

Gomes, que emitiu nota fiscal de Prestação de Serviços.  

 

a) Entende esta Comissão que tal prática é inidônea, pois a nota fiscal 

correta para tal aquisição seria a nota fiscal de circulação de mercadorias 

modelo 55 (NF-e), disciplinada no artigo 5º, inciso XX do Decreto nº 

27.427/2000, consolidado pela Resolução Sefaz nº 720/2014; 

  

i. Entendemos, desta forma, que tal aquisição se deu através 

de nota fiscal inidônea, não tendo validade jurídica para fins 

de comprovação da aquisição do equipamento; 

 

b) Entende, ainda, esta Comissão, que não foi apresentada documentação 

técnica que possa dar subsídios sobre o preço praticado, que pode variar 

muito em função das capacidades técnicas do equipamento adquirido; 

 

2.2 Foram verificadas compras de bens de consumo (refil para 

impressora e cadeira) para o escritório, emitidas pelos vendedores a  Lélio 

Nunes Gomes, ao invés de serem emitidas contra o GOB-RJ, representante 

de direito da entidade; 

 



PODEROSA ASSEMBLEIA ESTADUAL LEGISLATIVA 
Poder Legislativo do Grande Oriente do Brasil no  

Estado do Rio de Janeiro 
Instalada em 23 de Junho de 1979 

 

COF ( Comissão de Orçamentos e Finanças ) 
 

“1870 – 2020: 150 anos da Iniciação Maçônica de Luiz Gama ” 
“NÃO HÁ LEIS TÃO JUSTAS E LEVES QUE NÃO NECESSITEM  

  DE QUEM AS FAÇA EXECUTAR E GUARDAR”  

 

 

 Página 5 

Comissão de  Orçamento e Finanças - PAEL 

 

a) Entendemos que estas compras se revestem de inconsistências 

tributárias, uma vez que não se foi observada a efetiva transferência da 

titularidade para o GOB-RJ; 

 

2.3 Foram verificadas pelo TEC compras de diversos bens de Ativos 

Fixos (Imobilizado) durante o período analisado, ao qual comentamos: 

 

a) No mês de Março/2020 foi efetuado um pagamento no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) (Fl 5) como sinal para aquisição de móveis para 

gabinete, à empresa “Free Art Móveis” através de um documento de 

“orçamento”, que em nosso entendimento, é documento inidôneo para 

fins comprobatórios.  

 

i. Destaca, ainda, o relatório do TEC que o valor total da aquisição 

de imobilizados é de R$ 18.000,00; sendo que não nos foi 

apresentada nota fiscal eletrônica (NF-e) modelo 55, que é 

comprobatória da transferência de mercadorias para fins 

tributários; 

 

b) No mês de Abril/2020, foram efetuadas novas aquisições de bens de 

imobilizado, conforme folhas 5 do relatório TCE, relativo à (i) compras de 

vidros para o Gabinete da Presidência no valor de R$ 1.694,00 (mil 

seiscentos e noventa e quatro reais); (ii) 3 (três) Cadeiras Presidente, no 
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valor de R$ 1.361,67 (mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e 

sete centavos), e (iii) pagamento da 2ª parcela dos móveis de Gabinete 

da Presidência, no valor final de R$ 10.000,00 (dez mil reais);  

 

i. Segue o mesmo relato do item 3.a retro para fins de comprovação 

tributária. 

 

c) No mês de Maio/2020 foi adquirido um Ar Condicionado, no valor de R$ 

1.278,90 (mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa centavos); e 

gastos R$ 700,00 (Setecentos reais) com sua instalação; sendo que o 

documento da aquisição do Ar Condicionado acostado à movimentação 

financeira, se encontra em nome de Lélio Nunes Gomes, na qual entende 

esta Comissão que esta aquisição se reveste de inconsistências 

tributárias, uma vez que não se foi observada a efetiva transferência da 

titularidade para o GOB-RJ 

 

d) Ainda no mês de Maio/2020 foi também adquirido Equipamento de 

Informática (Nobreak e teclado para computador). Relata o TEC que a 

documentação de compra apresenta emissão contra o GOB/RJ mas com 

endereço errôneo, o que em nosso entendimento, é facilmente 

regularizado, solicitando-se ao vendedor uma declaração de emissão 

com erro de endereço, dado que não se é possível a emissão de carta 
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de correção eletrônica no ambiente SPED, quando ultrapassados 720 

horas (30 dias) da emissão da nota fiscal eletrônica; 

 

3. Pagamentos de Serviços Prestados – Lélio Nunes Gomes 

 

a) Menciona o parecer do TEC (folha 4) que foram efetuados pagamentos 

a Lélio Nunes Gomes, para função de “Administrar e Secretariar a 

Poderosa Assembléia Estadual”, sem esta contratação se revestir de 

contrato de prestação de serviços, ocorridas nos meses de Fevereiro à 

Junho de 2020; 

 

b) Entende esta Comissão, que não tem como emitir opinião sobre a 

materialidade da necessidade deste gasto, sem que tenha contrato de 

prestação de serviços, ao qual fosse possível evidenciar a efetiva 

necessidade da prestação dos serviços, com o tempo gasto na 

Administração e Secretaria da Pael, visto esta não ter tido sessões no 

período objeto do parecer. 

 

c) Destarte, cumpre dizer que, como não foi apresentado à esta Comissão, 

orçamento para gastos da PAEL em 2020 que possa permitir à esta 

Comissão, o acompanhamento dos gastos efetuados nestas rubricas em 

contrapartida à sua previsão orçamentária, não temos como opinar se 

houve remanejamento de verbas gastas por discricionaridade; 
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4. Créditos Efetuados em Conta de Lélio Nunes Gomes 

 

a) No relatório do TEC, às páginas 5, se encontra informado que os valores 

recebidos do GOB-RJ se encontravam creditados na conta de Lélio 

Nunes Gomes, ao qual, entende esta Comissão, que tal prática, não 

encontra acolhimento no regulamento da PAEL (RIPAEL), notadamente 

nos artigos 38 inciso XX e 44 inciso V, que versam sobre a 

obrigatoriedade de assinatura de cheques e movimentação bancária em 

conjunto pelo Presidente da PAEL e do Tesoureiro; 

 

5. Despesas de Utilização de Espaço Junto ao Supremo Conselho 

 

a) No relatório do TEC, às páginas 8 e 9 (meses de Junho e Julho/2020), 

se encontram informados valores pagos ao Supremo Conselho, no valor 

de R$ 1.762,00 (mil setecentos e sessenta e dois reais) por cada mês, 

relativo à concessão de espaço no Templo Nobre e Utilização de 2 outras 

salas, na qual não foi apresentado contrato de locação celebrado e 

assinado entre o GOB-RJ e o Supremo Conselho, que possa justificar o 

desembolso de tal valor; 

 

6. Parecer desta Comissão 
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a) Nosso parecer está fundamentado com fulcro no relatório exarado pelo 

TEC (Tribunal Estadual de Contas), emitido em 21 de Setembro de 2020; 

 

b) Os documentos relatados pelo TEC, nos foram apresentados quando de 

nossa visita à convite do egrégio Tribunal; 

 

c) Baseados na movimentação financeira da PAEL, relativa aos meses de 

Janeiro à Julho de 2020, nos apresentados em nossa visita à TEC, os 

gastos destes meses resultaram em R$ 52.523,60 (Cinquenta e dois mil, 

quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos), que representam 

4,72% do que foi arrecadado pelo GOB-RJ, conforme destacado abaixo, 

do balancete do mês de Julho/2020, cuja receita acumulada de Janeiro 

à Julho/2020 importou em R$ 1.112.298,54; inclusas Receitas 

Financeiras. 

 

 

i. Ressalte-se, que o artigo 62 § 1º da Constituição do GOB-RJ, 

estipula que será liberado pelo Poder Executivo, o percentual 
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de 4% (quatro por cento) da Receita Efetiva ao Poder 

Legislativo; 

 

d) Como não foi apresentado à esta Comissão orçamento de gastos para o 

ano calendário 2020, entendemos que os gastos efetuados pela PAEL 

foram de caráter discricionários, não tendo esta Comissão, elementos 

suficientes para emitir opinião sobre remanejamento de verbas contidas 

nos diversos gastos relatados pelo TEC; 

 

e) Destaque-se a falta de documentação comprobatória idônea apontada 

pela TEC, nos mais diversos pontos, notadamente: (i) Falta de relatório 

comprobatório de gastos com representação; (ii) Aquisição de Materiais 

através de nota fiscal inidônea; (iii) Aquisição de Materiais em nome de 

pessoas físicas estranhas ao objeto da PAEL e subsidiariamente ao 

GOB-RJ; (iv) Não apresentação de contrato de locação de espaço e/ou 

seu aditivo; 

 

f) Verificada a utilização de recursos oriundos para execução financeira da 

PAEL em conta bancária pertencente a terceiros, estranhos ao objeto da 

PAEL e ao arrepio do que dispõe o RIPAEL; 

 

g) Por fim, esta Comissão exara seu parecer que a movimentação 

financeira da PAEL, consubstanciada pelo relatório da TEC, não se 
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traduz em seu amplo espectro, de natureza comprobatória idônea dos 

gastos ali efetuados, carentes de documentação e contratos 

comprobatórios para a efetivação de seus gastos. 

 

É só o relato desta Comissão, s.m.j. 

 

Jaisson Miranda Balardino, CIM: 193.994; 

Presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças 

 

Sebastião Santi Souza, CIM: 201.622; 

Membro da Comissão de Orçamentos e Finanças 

 

Ângelo Luiz Butturini, CIM: 270.717; 

Membro da Comissão de Orçamentos e Finanças 

---Fim de Relatório--- 

   


