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A Gestão Pública desponta como um instrumento de acompanhamento e supervisão dos 

serviços prestados pelos órgãos governamentais. Sua execução eficiente pelo gestor público 

deve obedecer as leis e otimizar os recursos disponíveis. Exigida para as organizações que 

recebem esses recursos, a Contabilidade Públicaserve como principal instrumento de controle 

e gestão de seu patrimônio. Para arealização deuma despesa pública, por exemplo, desponta 

como regra geral o processo licitatório, o qual está subordinado a etapas que vão desde o 

planejamento orçamentário e financeiro até a sua execução e aplicabilidade. No entanto, 

existem despesas que possuem caráter de excepcionalidade, dada a sua inadequação ao 

procedimento regular. Para esses casos, o governo pode utilizar como alternativa legal o 

Suprimento de Fundos. A abordagem da pesquisa envolve os procedimentos para realização da 

despesa pública executada através do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF, sendo 

este um dos modelos ou formas de aplicação do Suprimento de Fundos. Logo, o objetivo do 

presente estudo é verificar os procedimentos das despesas públicas realizadas com a utilização 

do Cartão de Pagamento do Governo Federal na Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária/Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura (Embrapa/CNPMF). 

Relativo à metodologia, a ação terá uma conduta descritiva, pois se fará o detalhamento das 

características do fenômeno nos anos de 2015 e 2016, para se estabelecer a relação entre os 

objetivos e o objeto de estudo. Sob o aspecto técnico será um estudo de caso, pois se observará 

como ocorrem os fatos inerentes à pesquisa, sendo consultada a legislação federal e a necessária 

bibliografia em observação à realidade específica do lócus de pesquisa. Destaca-se também a 

abordagem quantitativa e qualitativa, em razão do confronto das informações com os dados que 

serão obtidos. Propõe-se com a pesquisa destacar as possíveis contribuições para o melhor 

entendimento sobre a forma de realizar dispêndios públicos com a utilização do Suprimento de 

Fundos na Embrapa/Cnpmf, esclarecendo os principais pontos da legislação vigente, além de 

contribuir para uma exata compreensão dos procedimentos e da relevância da utilização do 

CPGF na execução da despesa pública, o que pode contribuir para sua melhor utilização em 

outros órgãos federais. 
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