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RESUMO 
 
 
A preocupação com a qualidade do gasto público deve ser diária e permanente, em 
toda a Administração Pública, visando à prestação de mais e melhores serviços 
públicos à sociedade. Com o objetivo de controlar e reduzir os gastos com recursos 
de suprimentos de fundos utilizados para as pequenas compras de caráter 
emergencial, o Governo do Estado publicou decretos e portarias, implantou o Cartão 
de suprimento de fundos e capacitou, utilizando cartilha específica, 
aproximadamente 400 servidores. Como resultado, os gastos de todo o Poder 
Executivo Estadual caíram cerca de R$7 milhões e meio em 2004, para R$186 mil, 
em 2008. Com o uso do cartão e de seus recursos, todos os gastos estão em 
condições de serem disponibilizados para a sociedade, por meio do Portal da 
Transparência. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação com a qualidade do gasto público deve ser diária e 

permanente, em toda a Administração Pública, visando à prestação de mais e 

melhores serviços públicos à sociedade. 

No Governo do Estado do Espírito Santo, esse objetivo é 

permanentemente perseguido, seja com as chamadas grandes contas, como é o 

caso de telefonia, energia, contratos diversos e outros, que em virtude de várias 

ações e projetos implantado de 2003 a 2008 gerou economia da ordem de R$270 

milhões de reais; seja com as pequenas despesas, como os gastos realizados com 

recursos de suprimento de fundos, a ser analisado detalhadamente neste trabalho. 
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2 SUPRIMENTO DE FUNDOS 

Suprimento de fundos, conforme o Decreto no 1502 de 20/06/05 

Art. 1o Considera-se Suprimento de Fundos, o adiantamento de recursos 
financeiros a servidor do Poder Executivo, autorizado pelo ordenador de 
despesas, para fins de oferecer condições à realização de despesas que, 
por sua natureza ou urgência, não possam aguardar o processo normal de 
execução. 

A regra na administração pública para a realização de compras e 

contratações é a da licitação. Ou seja, há um procedimento burocrático definido por 

legislação específica que regulamenta os processos de compra em atendimento aos 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, isonomia e outros. 

Mas existem casos em que o caráter de urgência da demanda, impede 

que seja realizado o processo padrão de compras, sob pena de causar prejuízos ã 

administração e aos serviços públicos. Nesses casos, assim como naqueles em que 

o custo do processo é maior que o valor da compra, é possível a compra direta com 

recursos de suprimento de fundos.  

No início da gestão passada deste governo, assim como nos anos 

anteriores, os gastos realizados com recursos de suprimento de fundos eram da 

ordem de R$7 milhões de reais/ano.  

Apesar de imprescindível, analisando-se detalhadamente os gastos 

realizados com suprimento de fundos, observou-se a oportunidade de melhorar a 

qualidade desse gasto, por meio de normatização que limitasse os gastos com esse 

recurso e orientação sobre os meios adequados de se realizar 

compras/contratações que eram indevidamente realizados via recursos de 

suprimento de fundos. 

Visando melhor normatizar e reduzir os gastos de recursos via suprimento 

de fundos, em junho de 2005, foi publicado o Dec. no 1502-R, regulamentando os 

art. 115 a 128 da Lei no 2.583/71.  

Regras como as que definem que as despesas, bem como os servidores 

responsáveis pela sua movimentação, a responsabilidade do ordenador, do setor 

financeiro e dos supridos, prazos para aplicação e prestação de contas, limites de 
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valores possíveis de serem gastos, materiais que não podem ser adquiridos com 

suprimento de fundos, são algumas das regras estabelecidas no decreto. 

Entendendo que não bastava a emissão de normas, mas que era 

necessária orientação por meio de capacitação específica dos usuários, é que a 

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos publicou cartilha orientativa e, 

em parceria com a Auditoria Geral do Estado, realizou capacitações de todos os 

Supridos (servidores que recebem e aplicam recursos de suprimento de fundos) 

cerca de 400 servidores, à época.  

A capacitação concentrou-se não só na interpretação das regras do 

Decreto no 1502/05, como o que pode ou não ser adquirido com recursos de 

suprimento e em que situações, como também orientou sobre outras formas de se 

adquirir ou contratar materiais e serviços que não mais deveriam ser realizados com 

recursos de suprimento de fundos.  

Com essas ações, gastos com recursos de suprimento de fundos caíram 

90% no primeiro trimestre de 2006, em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Gráfico 01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Gastos com suprimento de fundos – jan/05 a mar/06 
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3 CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 

Para facilitar o controle e dar mais transparência aos gastos realizados via 

recursos de suprimento de fundos, em 2007 a Secretaria de Gestão propôs ao 

Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo, o desenvolvimento de um cartão 

para a realização e controle dos gastos, com registro e acompanhamento, via 

sistema informatizado, de todos os usos. 

Para desenvolver o produto, a Visa e o Banestes realizaram uma extensa 

pesquisa junto ao Governo do Espírito Santo e aos fornecedores do Estado para 

entender o funcionamento e os tipos de compras realizadas pelas secretarias, além de 

verificar se os estabelecimentos comerciais estavam habilitados a aceitar o cartão. 

O Cartão BANESTES de suprimento de fundos foi lançado em dezembro 

de 2007, por meio do Decreto 1990-R. Todos os gastos realizados com recursos de 

suprimento de fundos realizados a partir de 1o de janeiro de 2008 são realizados 

exclusivamente via cartão, que permite diversas parametrizações, a fim de 

assegurar o seu uso de acordo com as normas e limites da legislação vigente. 

3.1 Vantagens do uso do cartão 

 

Agilidade: Permite respostas rápidas nas 

operações de saque, compra e pagamentos 

efetuados. 

Segurança: Oferece a possibilidade de realizar 

operações financeiras de maneira segura, 

eliminando a necessidade de transitar com 

dinheiro e/ou cheques. 

Controle: Proporciona auxílio no controle financeiro, possibilitando 

consulta a relatórios gerenciais com a data, a natureza e o valor referente a cada um 

dos pagamentos efetuados com o cartão. 

Modulação: Permite parametrizações como limitação de dia e horário de 

utilização, valor máximo diário para compras e saques e restrição de ramos de 

atividades de estabelecimentos comerciais, atendendo de forma personalizada às 

necessidades do Órgão. 
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4 EFEITO DO ESCÂNDALO DOS CARTÕES CORPORATIVOS 

Em razão do escândalo que envolveu os cartões corporativos no início de 

2008 e para que o uso dos Cartões de Suprimento de Fundos do Governo do Estado 

do Espírito Santo, fosse ainda mais restrito, foi publicado o Decreto no 2011-R, em 

13/02/2008 que limitou em R$300,00 (trezentos reais) mensais os saques e limitou 

também em R$300,00 (trezentos reais) o valor máximo de cada nota fiscal, e a 

Portaria 016-R, em 02/04/2008, que definiu valor anual e numero máximo de 

supridos, por Órgão. 

Como resultado das ações implementadas, os gastos realizados via 

suprimento de fundos, que já haviam caído para cerca de R$600.000,00 (seiscentos 

mil reais) durante o exercício de 2007, foram reduzidos ainda mais em 2008, 

aproximadamente R$190.000,00 (cento e noventa mil reais). Gráfico 02: 

 

                    
Gráfico 2 – Gastos realizados via recursos de suprimento de fundos, em 2008 

No Gráfico 3, observa-se a redução dos gastos com uso de recursos via 

suprimento de fundos, ocorrida no período de 2003 a 2008. Observa-se o efeito da 

implantação das medidas relatadas. 
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Quadro 3 – Gastos realizados via recursos de suprimento de fundos 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como mais um instrumento de controle, transparência e eficiência do uso 

do gasto público, a implantação do cartão e de regras legais claras de utilização dos 

recursos de suprimento de fundos tem atingido plenamente os objetivos propostos.  

 

É mais uma ação de um Governo ético e que preza muito pelo controle 

dos gastos públicos, visando levar investimentos ao maior contingente possível da 

população Capixaba. 
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