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NOTA TÉCNICA Nº 08/2006

Comentários sobre Auditoria do TCU nos

gastos com “Cartões Corporativos”

Solicita o Deputado Pauderney Avelino a apresentação de comentários

acerca do Acórdão TCU nº 230-2006 - Plenário, decorrente de Auditoria realizada pelo

Tribunal de Contas da União na Secretaria de Administração da Casa Civil da Presidência

da República, para verificar a regularidade das despesas realizadas por meio do Cartão

de Pagamento do Governo Federal -CPGF, tendo em vista solicitação formulada pelo

Congresso Nacional para que o TCU examinasse a utilização do cartão de crédito

corporativo por parte de servidores da Administração Federal.

De acordo com o TCU1, de janeiro a junho de 2005, cerca de 68 órgãos

utilizaram o CPGF, contudo apenas 11 órgãos executaram gastos acima de R$

100.000,00. Levando-se em conta a materialidade dos dispêndios com o cartão de

pagamento, foram selecionados para primeira auditagem os gastos da Secretaria de

Administração da Casa Civil da Presidência da República e da Agência Brasileira de

Inteligência. Ambas as unidades despenderam, no período de janeiro a junho de 2005, R$

2,6 milhões e R$ 1,5 milhões, respectivamente, o que representou cerca de 54% do total.

O Acórdão TCU nº 230/2006 - Plenário trata especificamente da auditoria

na Secretaria de Administração da Casa Civil da Presidência da República – SA/PR em

processos de suprimento de fundos movimentados no período de setembro de 2002 (mês

a partir do qual a unidade passou a utilizar o cartão de pagamento) a julho de 2005 (último

mês que, à época da execução dos trabalhos, já contava com lançamentos no sistema

informatizado de controle adotado ela unidade). A SA/PR utiliza o cartão apenas para

aquisição de materiais e serviços enquadrados como suprimento de fundos.

Na auditoria procurou-se examinar os seguintes aspectos:

a)  procedimentos e controles adotados pela Unidade com o fim de

assegurar a regularidade das despesas executadas com o Cartão de Pagamento,

                                           
1 Acórdão TCU nº 1.246/2005-Plenário.
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inclusive quanto à disponibilidade e confiabilidade de informações gerenciais sobre a

movimentação realizadas;

b) formalização das prestações de contas decorrentes, notadamente

quanto aos aspectos de autorização, 'atesto' e suporte documental das despesas;

c) perfil de uso do cartão de crédito (distribuição das despesas segundo

sua natureza e fornecedores), buscando-se identificar, ainda, a existência de aquisições

de bens ou serviços de caráter pessoal ou incompatíveis com os objetivos institucionais

dos setores adquirentes;

d) comprovação e justificativas para os pagamentos efetuados em moeda

corrente, em detrimento do uso do cartão em transações a crédito;

e) economicidade e eficiência na utilização dos recursos movimentados.

Da leitura do relatório percebe-se o esforço da Unidade auditada para o

aperfeiçoamento dos mecanismos de pagamento e controle, tais como a) abertura de

processo licitatório para contração dos serviços de locação de veículos em âmbito

nacional, despesa essa responsável por 44% dos gastos totais; b) aprimoramento dos

controles internos sobre a gestão dos cartões de pagamento (desenvolvimento de sistema

informatizado, por exemplo); c) adoção, por iniciativa própria, de medidas para redução

de custos relacionados a locação de veículos; d) redução da movimentação total

mediante saques, passando de 41% (R$ 1,7 milhões) no primeiro semestre de 2004 para

22% (R$ 587 mil) em igual período de 2005

Ainda assim algumas irregularidades foram verificadas, como o

pagamento de despesas em duplicidade (de baixo valor) e a realização de operação

(aquisição de uniformes) que por sua natureza podiam subordinar-se a processo normal

de aquisição.

Ressalte-se que a equipe de auditoria não examinou a regularidade dos

documentos fiscais utilizados para comprovar a realização de despesas efetivadas com o

cartão de pagamento. Tal exame deverá ser efetuado em outra etapa.

Em síntese, a equipe do TCU concluiu que:
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- no decorrer dos exercícios considerados, a Unidade aperfeiçoou a

sistemática de supervisão do uso do Cartão de Pagamento, aprimorando a organização

dos processos (com a individualização por portador) e implementando controles

informatizados sobre a movimentação realizada, com ganhos de transparência para a

execução das despesas (item 4 do Acórdão TCU-230/2006-Plenário);

- na amostra de prestações de contas examinada não se constatou a

aquisição de bens ou o fornecimento de serviços de caráter estritamente pessoal, não se

considerando nesse grupo gastos com alimentação, higiene, cerimonial e outros

empregados em eventos sociais (item 6 do Acórdão TCU-230/2006-Plenário).

- do exame por amostragem dos comprovantes fiscais relacionados a

despesas com gêneros alimentícios e similares não se constataram irregularidades

evidentes. Uma análise exaustiva, contudo, ficou prejudicada em função do prazo e

extensão dos trabalhos de auditoria, da subjetividade dos critérios envolvidos e da

ausência de informações detalhadas sobre a finalidade das aquisições (Item 7 do Acórdão

TCU-230/2006-Plenário).

- quanto ao perfil do gasto, há nítida concentração da despesa em um

reduzido número de itens, notadamente hospedagem e locação de veículos,

comportamento que se manteve ao longo dos exercícios considerados (item 8 do Acórdão

TCU-230/2006-Plenário);

- tal concentração decorre da representatividade, no conjunto do gasto,

das despesas com viagens presidenciais e com segurança de autoridades e familiares,

devido a fatores como a composição das comitivas e equipes de apoio; a freqüência e

duração das viagens; a especificação de alguns itens de despesa (como requisitos

técnicos dos veículos locados, condições específicas de hospedagem, dentre outros) e o

caráter continuado de algumas atividades, a exemplo da segurança do Presidente, do

Vice-Presidente da República e de seus familiares (item 10 do Acórdão TCU-230/2006-

Plenário);

- relativamente às despesas com hospedagem, há condicionantes, além

do preço, que influem na seleção do estabelecimento, a exemplo de requisitos mínimos

de segurança e localização dos hotéis e da imprevisibilidade de algumas viagens. Apesar
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disso, a materialidade das despesas recomenda a adoção de estudos no sentido de

otimizar contratações (item 11 do Acórdão TCU-230/2006-Plenário);

- quanto aos serviços de locação de veículos, o regime e o valor das

locações contratados pela Unidade até o mês de outubro de 2004, na amostra analisada,

eram desvantajosos para o Erário. Não obstante, a Unidade adotou medidas eficazes

para reverter essa situação, quer otimizando as condições de contratação (com locações

mensais), quer reduzindo o número de veículos locados, mediante a aquisição de frota

própria (item 12 do Acórdão TCU-230/2006-Plenário);

- foram identificadas ocorrências esporádicas de pagamento por serviço

não prestado, representadas pelo pagamento de diária em duplicidade ou por período

superior ao de efetiva utilização dos veículos. Nesse caso, deve a Unidade buscar o

ressarcimento devido (item 13 do Acórdão TCU-230/2006-Plenário);

- não há incidência de encargos financeiros em decorrência do uso do

cartão para a realização de saques, pois os recursos são debitados da Conta Única do

Tesouro Nacional, sem ônus para a operadora dos cartões de crédito (item 14 do Acórdão

TCU-230/2006-Plenário);

- sobre a incidência de encargos por atraso no pagamento de faturas,

observa-se que, em regra, a Unidade tem observado os prazos de pagamento. A exceção

encontrada é de baixa materialidade, foi justificada, tendo-se adotado as providências

cabíveis (item 14 do Acórdão TCU-230/2006-Plenário);

- constatou-se situação em que o enquadramento da despesa como

suprimento de fundos foi indevido, pois a natureza do objeto (aquisição de uniformes) não

dispensaria a observância do processo normal de aquisição (item 15 do Acórdão TCU-

230/2006-Plenário);

- uso do Cartão de Pagamento para a realização de saques foi

significativamente reduzido. O percentual de saques em relação ao total da despesa

passou de 41% no primeiro semestre de 2004 para 22% em igual período de 2005 (item

16 do Acórdão TCU-230/2006-Plenário);
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- não obstante, é necessário restringir ainda mais os saques para o

pagamento de despesas, não só porque continuam expressivos em termos absolutos,

mas também porque tal procedimento é de baixa eficiência e tem reflexos negativos sobre

a organização das prestações de contas (itens 17 e 18 do Acórdão TCU-230/2006-

Plenário);

- os meios para uma efetiva redução do volume de saques envolvem

mudanças nas normas que regem o uso do Cartão de Pagamento, devendo-se analisar a

conveniência da adoção de procedimentos, como o pagamento de despesas por ordem

bancária, por exemplo (item 18 do Acórdão TCU-230/2006-Plenário).

- Dos vários pontos abordados, alguns dispensam a formulação de

encaminhamento específico nesta oportunidade, em vista das providências já adotadas

ou em estudo pela Unidade. É o que ocorre relativamente:

- à organização dos processos, exceto quanto à indicação da finalidade

das despesas, considerando os aperfeiçoamentos implementados principalmente após a

auditoria anterior, com destaque para o desenvolvimento do SUPRIM;

- ao regime de locação de veículos na situação examinada pela Equipe,

em vista da substituição dos veículos locados por frota própria;

- à subordinação dos contratos de locação de veículos - quando não

viável a substituição por frota própria - ao rito ordinário de contratação, em vista dos

procedimentos licitatórios lançados com esse fim;

- à incidência de encargos financeiros nas faturas do Cartão de

Pagamento, considerando a baixa materialidade das ocorrências, as justificativas

apresentadas, o ressarcimento já obtido e a negociação em curso quanto às situações

pendentes.

- Além das medidas já implementadas, encontra-se em estudo o exame

de viabilidade de licitação na contratação dos serviços de hospedagem, assim como

mudanças na sistemática de uso do Cartão de Pagamento, na busca de alternativas para

a redução dos saques de recursos em espécie para o pagamento de despesas ligadas às

peculiaridades da Presidência
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Ressalte-se que posteriormente ao fechamento da auditoria, o Ministério

do Planejamento, Orçamento e Gestão editou a Portaria nº 1, de 04/01/2006, modificando

a Portaria nº 41, de 04/03/2005, que estabelece normas complementares para utilização

do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF, de modo a permitir a utilização do

CPGF na modalidade “assinatura em arquivo” (uso não presencial).

ELISANGELA MOREIRA DA SILVA BATISTA
Consultora de Orçamentos


