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A Concessão do Suprimento de Fundos será a critério do Ordenador
de Despesas e sob sua inteira responsabilidade, entretanto o servidor
suprido deve observar as normas legais para a utilização adequada
dos recursos públicos, sob pena de ter que arcar, com seus próprios
recursos, com eventuais prejuízos ao erário, em virtude de aplicação
errônea ou equivocada do suprimento.

Quando houver uso inadequado do dinheiro público com suprimento
de fundos, no entanto o Ordenador de Despesas não consiga
identificá-lo e aprove a prestação de contas, mas, posteriormente, a
auditoria (interna ou externa) consiga verificar a aplicação errônea ou
equivocada do dinheiro público. Neste caso, o servidor suprido será co-
responsável juntamente com o Ordenador de Despesas.
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Cartão de Pagamento do Governo Federal

O Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), ou Cartão de
Crédito Coorporativo do Governo Federal, apresenta um meio de
pagamento que proporciona à Administração Pública Federal mais
agilidade e modernidade na gestão de recursos, além de um controle
mais apurado sobre os recursos públicos.

É um instrumento de pagamento, emitido em nome da Unidade
Gestora, com características de Cartão de Crédito Corporativo,
operacionalizado por instituição financeira autorizada (atualmente o
Banco do Brasil), utilizado exclusivamente pelo portador (servidor
público) nele identificado, nos casos indicados em ato próprio da
autoridade competente.
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Trata-se de uma sistemática diferente do suprimento de fundos
tradicional. O cartão de crédito é de uso exclusivo das Unidades
Gestoras dos órgãos da Administração Pública Federal direta,
autarquias, fundações e demais entidades integrantes dos orçamentos
fiscal e de seguridade social.

Para utilização do CPGF, basta que a Unidade Gestora proceda à
adesão ao contrato firmado entre a União, através do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, e o Banco do Brasil.

O Ordenador de Despesas é a autoridade competente para assinar,
em nome da Unidade Gestora, a Proposta de Adesão e para indicar os
Portadores do CPGF da respectiva Unidade.



Suprimento de Fundos – Parte 2

O Ordenador de Despesas assume inteira responsabilidade pelo
cumprimento das regras contratuais e demais instruções relativas ao
uso do CPGF da respectiva Unidade Gestora e identificação do
Portador e pelo pagamento das despesas decorrentes. Ele ainda
definirá o limite de utilização total da Unidade Gestora, bem como o
limite de utilização a ser concedido a cada um dos portadores do CPGF
pelo mesmo autorizado e a natureza dos gastos permitidos.

As regras de utilização do CPGF permitem o monitoramento
detalhado dos gastos, aumentando a transparência no processo de
compras, reduzindo custos e desburocratizando o controle das
despesas na gestão pública. Além disso, todos os gastos estarão
disponíveis para fins de divulgação à sociedade por meio do SIAFI.
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O controle mais apurado sobre os recursos públicos advém dos
dados gerados. Quando utilizado o cartão de crédito a informação
sobre o valor, local, empresa e data da compra é produzida de
imediato, seguindo para um banco de dados, onde poderá ser a
qualquer momento consultada.

No começo, a criação do Cartão de Crédito Corporativo foi no intuito
de extinguir o uso das contas bancárias, denominadas “contas tipo B”,
para movimentação de suprimentos de fundos. No entanto, segundo a
normatização geral, atualmente o CPGF é de uso obrigatório apenas
para o Executivo.
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O Cartão de Pagamento do Governo Federal objetiva funcionar,
primordialmente, como um cartão de crédito, entretanto, também é
possível efetuar saques com o mesmo.

Eventualmente poderá ser necessário o saque para o pagamento de
despesas enquadradas como suprimento de fundos, situação que
deverá ser justificada pelo suprido, no momento da prestação de
contas, o qual indicará os motivos da não utilização da operação por
cartão de crédito.

O CPGF não é atrelado a uma conta bancária, ou seja, ele não
funciona como um cartão de débito. Assim, os valores sacados
constarão na fatura mensal e serão pagos juntamente com as demais
compras efetuadas com o cartão de crédito.
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Os valores sacados constarão na fatura mensal, porém, separados
das demais compras efetuadas a crédito, ou seja, uma única fatura
tanto para os saques quanto para as compras a crédito, porém, com
valores segregados.

O Banco do Brasil que operacionaliza o CPGF, por ser ele também o
agente financeiro que operacionaliza a Conta Única do Tesouro
Nacional.
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A realização de despesa através de suprimento de fundos, apesar de
não convencional, deve observar os mesmos princípios que regem a
Administração Pública: legalidade impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, bem como o Princípio da Isonomia e da
Aquisição mais vantajosa e econômica.

O Regime de Adiantamento é aplicável aos casos de despesas
expressamente definidas em lei, sempre precedidos de empenho na
dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam
subordinar-se ao processo normal de aplicação. Para concessão do
suprimento de fundos deverá sempre ser efetuado previamente o
empenho na dotação própria.
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Despesa pelo Suprimento de Fundos Tradicional:

Neste tipo de aplicação o dinheiro disponibilizado para o servidor
público, através de depósito para uma conta bancária específica do
Banco do Brasil.

O empenho é emitido em nome do servidor suprido, pois o dinheiro é
depositado em uma conta bancária em nome dele, aberta
especificamente para movimentar recursos do suprimento de fundos.

Importante mencionar que a despesa será empenhada e liquidada
para que finalmente possa ser efetuado o pagamento, ou seja, a
entrega do recurso financeiro ao servidor. Será emitida a nota de
empenho, ocorrendo assim a despesa pelo enfoque orçamentário, pois
o recurso orçamentário foi utilizado.
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Em seguida a despesa será liquidada, ocorrendo a despesa para fins
de registro pela Contabilidade Pública, pois em virtude da liquidação
será providenciado o desembolso de recurso financeiro.

A liquidação consistirá basicamente em verificar que se trata de um
suprimento de fundos e outras demais condições para concessão
desse adiantamento ao servidor. Essa 2ª. Fase de execução da
despesa possibilitará que o recurso financeiro possa ser entregue ao
suprido (pagamento – 3ª. Fase da execução).

Com a liquidação e pagamento será a despesa registrada pela
contabilidade como também inscrito no ativo o crédito contra o suprido,
ou seja, o direito do órgão de receber bens, direitos ou dinheiro de
volta.
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Dessa forma, a despesa foi paga sem que tenha havido a obtenção
de qualquer benefício pelo órgão (bens ou serviço). Até este momento
apenas consta no ativo o registro do direito a receber os recursos
entregues/pagos antecipadamente ao servidor público.

A despesa sob o enfoque patrimonial ocorrerá apenas na prestação
de contas pelo suprido. A parcela do recurso utilizado em bens de
consumo imediato ou serviços será uma despesa sob o enfoque
patrimonial, pois culminará na diminuição do patrimônio líquido.
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Os recursos não utilizados e aqueles aplicados na aquisição de
material permanente não geram despesa pelo enfoque patrimonial:

- Os recursos não utilizados são reembolsados, havendo
ingresso no ativo e, em contrapartida, baixado o direito anteriormente
registrado contra o suprido, também no ativo.

- Já os recursos aplicados na aquisição de material permanente
provocam, em contrapartida, o ingresso do bem permanente no ativo,
não havendo diminuição no patrimônio líquido.

O Suprimento de Fundos será contabilizado e incluído nas contas do
Ordenador como despesa realizada, pois, para a concessão do
suprimento de fundos tradicional, a despesa percorre todas as fases de
execução (empenho, liquidação e pagamento).
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QUESTÃO: Analista Judiciário – Área Administrativa – TRT

3ª. Região (MG) – FCC – 2015. O regime de suprimento de

fundos:

a) é aplicável a qualquer tipo de despesa.

b) pode ou não ser precedido de empenhamento.

c) pode ser feito por meio de dotação genérica.

d) é vedado o adiantamento de numerário a servidor

responsável por um adiantamento.

e) é aplicável a despesas que não se subordinam ao

processo normal de aplicação.


