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INFORMAÇÃO DIAG nº 296/07 Florianópolis, 19 de setembro de 2007. 

 
 

Referência: Apresenta de forma sintetizada e objetiva 
orientações pontuais sobre a utilização dos serviços 
com postagem e remessa de documentos através da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT - 
bem como a racionalização dos gastos com utilização 
dos serviços de correio realizados no âmbito da 
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das 
Empresas Estatais Dependentes do Poder Executivo 
do Estado de Santa Catarina. 
. 

 
 

Senhor Gerente de Auditoria de Contas Públicas, 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Apresentamos Informação,  albergada no estatuído pela Constituição da 
República Federativa do Brasil, em seus arts. nºs. 70 e 74; Constituição do Estado de 
Santa Catarina, arts. nºs. 58 e 62; Lei Complementar nº 381, de 07/05/2007, arts. nºs. 58, 
134 e seguintes, bem como pelos Decretos nº 425, de 17/09/1999 e nº 3.372, de 
1º/08/2000, com o intuito de apresentar de forma sintetizada e objetiva orientações 
pontuais sobre as despesas com postagens e remessas de documentos através da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, realizadas no âmbito da Administração 
Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Estatais Dependentes do Poder 
Executivo do Estado de Santa Catarina. 

 
A presente Informação, sob forma de amostra, decorreu do Programa de 

Trabalho nº 003/07 , de 15/08/07, devidamente aprovado pelo Titular desta Pasta, com a 
escolha de 05 (cinco) órgãos selecionados aleatoriamente. Os órgãos selecionados foram 
os seguintes: SEF, SEA, SSP, SED e SIE.  

 
Considerando o caráter preventivo e orientador do presente labor, tendo por foco 

exclusivamente a realização de despesas realizadas com serviços de correio, os nomes 
dos órgãos serão resguardados e as análises das despesas destes serão citadas apenas 
exemplificativamente, para melhor ilustrar as situações irregulares ou incompatíveis 
relatadas.      

 
Haja vista as situações de irregularidades ou inconformidades mostrarem-se 

recorrentes na maioria dos órgãos analisados, deverá o ordenador primário do 
órgão/entidade destinatário desta Informação  identificar todas as situações análogas e 
adotar os procedimentos de correção, responsabilização e ressarcimento dos prejuízos por 
ela recomendados.   
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Foram realizadas diligências no sistema informatizado do Centro de Informática e 
Automação do Estado de Santa Catarina S. A. – CIASC, na Internet através do sítio da 
ECT – www.ect.gov.br, e nas faturas de correio referentes aos meses de 
junho/julho/agosto de 2007, encaminhadas pelos órgãos objeto de amostra, objetivando 
aferir a legalidade na contratação dos serviços, a orientação sobre o uso adequado dos 
serviços de correio no âmbito do órgão, bem como o bom e regular emprego dos recursos 
públicos na utilização destes serviços. 

 
As situações irregulares, inconformes ou, ainda, orientadoras que passam a ser 

suscitadas são meramente exemplificativas, sendo que possíveis irregularidades ou 
inconformidades poderão ser encontradas fora do campo de abrangência desta 
informação , haja vista a mesma se dar sob forma de amostra e restrita às faturas em 
questão. 
 
 
2 – RESULTADOS DOS EXAMES ESPECÍFICOS 
 

Analisando as faturas de correio enviadas pelos órgãos, confrontado com as 
informações coletadas no sítio da ECT disponível na Internet, com os dados 
disponibilizados pelo sistema informatizado SOF e, ainda, com os respectivos empenhos 
das despesas efetuadas com este serviço, temos o seguinte a informar: 

 
 

2.1 – Utilização dos Serviços de Carta Comercial, S EDEX e PAC 
 

Tomando por base as faturas de correio nº XX001 e nº XX002, observamos no 
Órgão “A” a realização dos seguintes gastos com cartas comerciais e SEDEX: 

 
Fatura nº XX001 Fatura nº XX002 

Tipo Qtde. Valor *(unit.)  Total R$  Tipo Qtde. Valor *(unit)  Total R$  
Básica 42 R$ 0,93 39,30 Básica 21 R$ 1,12 23,50 
Reg. 38 R$ 3,60 137,05 Reg. 10 R$ 3,76 37,60 

Reg. + AR 1.416 R$ 6,36 9.004,05 Reg. + AR 931 R$ 6,61 6.153,40 
SEDEX 319 R$ 14,35 4.578,70 SEDEX 1.095 R$ 8,36 9.160,90 

*Valor unitário médio 

A tabela supra nos permite concluir que o Órgão “A” se utiliza, quase que 
exclusivamente, dos serviços de SEDEX e cartas registradas com AR.  

Exemplificativamente, analisando a fatura de nº XX002, constatamos que apenas 
21 cartas comerciais (1,02%), foram postadas na modalidade básica, sendo que os 
serviços de SEDEX e cartas registradas com AR total izaram 2.026 postagens 
(99,47%), compondo o custo mensal de R$ 15.314,30.    

Após análise in loco no setor de protocolo desse Órgão, observamos que a quase 
totalidade das correspondências, documentos e volumes, que são postados na 
modalidade SEDEX não traz a expressão “URGENTE” ou “URGENTÍSSIMO” nos 
envelopes de postagem ou nos invólucros dos volumes. 
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A Instrução Normativa nº 03/2006/SEA, que orienta quanto aos procedimentos 
relativos ao recebimento, registro, autuação, classificação, expedição, controle e 
distribuição de correspondências, estabelece em seu artigo 7º a necessidade de aposição 
dos graus “URGENTE” e “URGENTÍSSIMO”, mediante carimbo ou etiqueta, nos envelopes 
das correspondências ou documentos que necessitem de celeridade na tramitação:  

Art. 7º A celeridade na tramitação e expedição de documentos, será realizada 
de acordo com as seguintes condições: 
  
§ 1º As correspondências de caráter URGENTE E URGENTÍSSIMO, poderão 
ser encaminhadas em mãos, quando locais, por pessoa dos órgãos setoriais e 
seccionais, desde que estejam previamente registradas no PROTOCOLO. 
  
§ 2º A expedição de correspondências para outros locais, deverá ser feita por 
meio do PROTOCOLO, via correio, sedex, ou outro meio de entrega rápida. 
  
§ 3º O grau URGENTE será conferido aos documentos q ue requeiram, na 
sua tramitação, ou por seu trato ou solução, celeri dade maior do que a 
rotineira. 
  
I – A classificação URGENTE somente poderá ser apos ta por dirigente de 
órgãos até em nível de Gerente . 
  
§ 4º O grau URGENTÍSSIMO só poderá ser conferido ao  documentos que 
devem ser examinados ou decididos com absoluta prio ridade em relação 
aos demais, em tramitação. 
 
 I – A classificação URGENTÍSSIMO só poderá ser apos ta até em nível de 
Diretor-Geral . 
  
§ 5º Os graus URGENTE e URGENTÍSSIMO serão apostos mediante 
carimbo, facultado o seu uso com etiquetas ou outro  meio similar. (grifos 
nosso) 

Não obstante, ainda com relação à visita ao setor de protocolo do mesmo Órgão, 
identificamos invólucros contendo discos flexíveis (disquetes), que estavam postados sob 
a modalidade SEDEX; se tais disquetes fossem enviados por carta comercial básica que, 
conforme informação disponível no sítio da ECT, demora, a partir da postagem, de um a 
dois dias para chegar ao destino (dentro do Estado), o custo destas remessas se 
reduziria em 88% . O custo seria de R$ 0,00  e a informação chegaria com mais 
celeridade e segurança se fosse enviada via e-mail. Situação análoga foi detectada na 
Secretaria do Desenvolvimento Social Trabalho e Renda - SST, em auditoria realizada em 
outubro de 2006 e, após as recomendações desta DIAG contidas na Informação nº 
074/06, a despesa média com serviços de correio “despencou” de R$ 4.500,00 mensais 
(conforme empenhos nº 245/06 e 546/06) para R$ 700,00 mensais, sendo que a última 
fatura daquela Secretaria, de nº 9907680524 e com vencimento em 18/08/07, 
correspondeu a R$ 664,85. 

A ECT oferece aos seus clientes, para o envio exclusivo de mercadorias, o serviço 
PAC. Este serviço, com o custo consideravelmente inferior ao preço do SEDEX, é 
prestado com a mesma segurança e eficiência, tendo o cliente direito a seguro automático 
no caso de extravio e, ainda, a possibilidade de rastreamento da encomenda pela Internet. 
Exemplificativamente, para a remessa de mercadoria pesando 5 kg, teríamos um custo de 
R$ 7,50 para o serviço PAC, contra R$ 12,50 da mesma remessa via SEDEX, ou seja, 
uma economia de 40% . Desta forma, nos casos em que a tempestividade não seja 
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requisito essencial da postagem, podem e devem os órgãos e entidades utilizar o serviço 
PAC para volumes acima de 500 gramas, e carta comercial básica para volumes abaixo 
deste peso. 

Com relação às cartas comerciais, cumpre ressaltar que a tramitação da 
modalidade “básica” ocorre com maior celeridade do que a carta registrada, conforme 
tabela abaixo: 

POSTAGENS ESTADUAIS CARTAS COMERCIAIS (mesma UF) 

Origem Destino Objetos Urgentes (Básica) 
Objetos Urgentes 
(Registrados) 

Capital Cidade tipo A do interior 

Cidade tipo A do interior Capital 
D+1 D+2 

Capital Cidade tipo B do interior 

Cidade tipo B do interior Capital 
Até D+2 Até D+3 

D= Data da postagem do objeto      
 
Desta forma, na ausência dos requisitos “celeridade”, “rastreamento” e 

“infungibilidade” da correspondência ou documento a ser expedido e cujo peso não 
exceda em 500 gramas, a carta comercial básica pode e deve ser utilizada, representado 
uma economia de 74% em relação à carta registrada, 85,25% em relação à carta 
registrada com AR e 89,65% em relação ao SEDEX. 

   
Em face do supraexposto e em estrita observância ao princípio da eficiência 

insculpido no art. 37, caput, e ao princípio da economicidade, previsto no art. 70, ambos 
da Constituição Federal, recomendamos a todos os órgãos e entidades que somente 
utilizem os serviços de SEDEX na remessa de correspondências, documentos ou volumes 
considerados em graus “URGENTE” ou “URGENTÍSSIMO”, sendo assim considerados, 
respectivamente, aqueles que requeiram por seu trato ou solução, celeridade maior do 
que a tramitação rotineira ou, ainda, que devam ser examinados ou decididos com 
absoluta prioridade em relação aos demais. Os termos  “URGENTE” ou 
“URGENTÍSSIMO” devem ser apostos no envelope ou invólucro,  por meio de carimbo ou 
etiqueta, acompanhados de carimbo e assinatura de autoridade competente para tal. 

 
Nos casos em que não haja o requisito celeridade  na tramitação do documento 

ou correspondência, mas que por sua natureza ou necessidade legal, para atestar a data 
de recebimento, bem como da remessa e entrega, for preciso que a correspondência 
transite pelos Correios, a prioridade deve ser dada somente à modalidade carta 
registrada , que atende integralmente às necessidades citadas.  

 
A utilização do serviço Aviso de Recebimento (AR), como adicional aos demais 

serviços, deve ficar restrita aos casos de exigência legal em que haja um comprovante de 
recebimento anexo à documentação de posse do remetente e ao trânsito de documentos 
de grande importância, definidos como aqueles que, em caso de extravio, possam causar 
um grande prejuízo, principalmente pela dificuldade de substituição. 

 
Para todas as demais remessas de documentos, correspondências ou volumes 

que não preencham os requisitos supracitados, deve o agente público utilizar-se, 
exclusivamente, dos serviços alternativos e menos onerosos para a Administração Pública. 
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2.2 – Serviço de Coleta, Transporte e Entrega de Co rrespondência Agrupada - SERCA 
 

O Órgão “B” contratou junto à ECT, a prestação de serviços de coleta, transporte e 
entrega de correspondência agrupada – SERCA. 

 
Para prestar os citados serviços, foram formalizados 03 contratos em decorrência 

das diversas localidades de coleta e entrega, sendo em cada contrato fixada uma cota 
mínima financeira de R$ 555,00. Ocorre que, em função da subutilização deste serviço, o 
Órgão está incorrendo em grave prejuízo financeiro, conforme demonstrado nas tabelas 
que se seguem: 

 
a) Fatura de nº XX003, referente ao contrato nº YYY01, com vencimento em 

00/00/2007:         
 

- Total de pesos transportados (Kg)...............................................................................................82,0 

- Valor do serviço - Meses anteriores.......................................................................................R$ 0,00 

- Valor do serviço do mês.....................................................................................................R$ 144,07 

- Complementação financeira........................ ....................................................................R$ 410,93 

- Lançamentos de débitos........................................................................................................ R$ 0,00 

- Lançamentos de créditos........................................................................................................R$ 0,00 

- Utilização de Créditos de complementação Financeira..........................................................R$ 0,00 

- Complementação  de peso.....................................................................................................R$ 0,00 

- Crédito transferido para próximo faturamento........................................................................R$ 0,00 

- ***Valor da fatura............................... ...............................................................................R$ 555,00 

***Valor da cota mínima financeira 
 
  b) Fatura de nº XX004, referente ao contrato nº YYY02, com vencimento em 

00/00/2007:         
 

- Total de pesos transportados (Kg)...............................................................................................33,5 

- Valor do serviço - Meses anteriores.......................................................................................R$ 0,00 

- Valor do serviço do mês.......................................................................................................R$ 81,41 

- Complementação financeira........................ ....................................................................R$ 473,59 

- Lançamentos de débitos........................................................................................................ R$ 0,00 

- Lançamentos de créditos........................................................................................................R$ 0,00 

- Utilização de Créditos de complementação Financeira..........................................................R$ 0,00 

- Complementação  de peso.....................................................................................................R$ 0,00 

- Crédito transferido para próximo faturamento........................................................................R$ 0,00 

- ***Valor da fatura............................... ...............................................................................R$ 555,00 

***Valor da cota mínima financeira 
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  c) Fatura de nº XX005, referente ao contrato nº YYY003, com vencimento em 
00/00/2007:         

 
- Total de pesos transportados (Kg)...............................................................................................94,0 

- Valor do serviço - Meses anteriores.......................................................................................R$ 0,00 

- Valor do serviço do mês.......................................................................................................R$ 81,41 

- Complementação financeira........................ ....................................................................R$ 339,04 

- Lançamentos de débitos........................................................................................................ R$ 0,00 

- Lançamentos de créditos........................................................................................................R$ 0,00 

- Utilização de Créditos de complementação Financeira..........................................................R$ 0,00 

- Complementação de peso.....................................................................................................R$ 0,00 

- Crédito transferido para próximo faturamento........................................................................R$ 0,00 

- ***Valor da fatura............................... ...............................................................................R$ 555,00 

***Valor da cota mínima financeira 
 
 Somente nas faturas acima, referentes ao mês de julho do ano corrente, esse 

Órgão despendeu a importância de R$ 1.655,00, referente aos 03 contratos com serviços 
de coleta e entrega de correspondência agrupada - SERCA, sendo que desse montante, o 
valor referente à utilização efetiva dos serviços r eferentes aos 03 contratos foi de 
apenas R$ 431,44 , ou seja, inferior ao valor total da cota mínima de 01 contrato (R$ 
555,00). 

 
Este fato nos permite concluir que 75% do total das faturas pagas pelo Órgão com 

os serviços SERCA, correspondente ao valor mensal de R$ 1.223,56 e constante na fatura 
sob a denominação de “complementação financeira”, é repassado à ECT sem qualquer 
contraprestação, provocando no seu orçamento um prejuízo anual proje tado de R$ 
14.682,72. 

 
Inicialmente, resta evidenciada a relação contratual de consumo estabelecida entre 

os órgãos e entidades, na condição de consumidores, e a ECT, na condição de 
fornecedora de serviços de correio, conforme consta nos artigos 2º e 3º, respectivamente, 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 2° Consumidor  é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 
ou serviço como destinatário final . 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

Art. 3° Fornecedor  é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 
ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação 
de serviços.(grifos nosso) 

Há de se ressaltar que a lei em comento estabelece em seu art. 6º os direitos 
básicos do consumidor, dentre os quais a proteção contra prestações desproporcionais: 
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Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
 

I – [...] 

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou 
impostas no fornecimento de produtos e serviços;  

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabel eçam prestações 
desproporcionais  ou sua revisão em razão de fatos supervenientes qu e as 
tornem excessivamente onerosas; (grifos nosso) 

O art. 51 da mesma lei, ao tratar das “cláusulas abusivas” do contrato, estabelece 
em seu § 1º, os casos em que as vantagens obtidas pelo fornecedor do produto ou serviço 
são presumivelmente exageradas em desfavor do consumidor: 
 

Art. 51. [...] 

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a va ntagem que:  

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; 

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, 
de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; 

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor , considerando-se a 
natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias 
peculiares ao caso. (grifos nosso) 

Constatado o fato de que os gastos oriundos dos 03 contratos em tela mostram-se 
excessivamente onerosos, bem como estabelecida a desproporcionalidade entre o serviço 
prestado pela ECT e o valor pago pelo Órgão em questão, compete ao ordenador da 
despesa, juntamente à empresa fornecedora do serviço, compatibilizar os preços dos 
serviços SERCA à realidade do Órgão. 

      
Em reunião realizada no dia 29 de agosto com o Assistente Comercial da ECT, Sr. 

Gabriel Gandolfi, este relatou que no segundo semestre do corrente ano, haverá a 
possibilidade de, por solicitação do cliente, unificação dos contratos com serviços SERCA, 
ou seja, no caso desse Órgão, haverá a possibilidade de unificação dos 03 contratos com o 
desembolso de somente uma “cota financeira mínima” e, se por ventura os serviços 
utilizados ultrapassarem a cota, pagar-se-á somente o valor que exceder à cota mínima, 
além desta. 

 
Diante do exposto, recomendamos as seguintes ações no sentido de racionalizar o 

uso deste serviço: 
 
a) Todas as correspondências e documentos expedidos a outras unidades 

regionais do mesmo órgão ou entidade e que não se enquadrarem nos graus “URGENTE” 
e “URGENTÍSSIMO” e, ainda, não haja necessidade real de rastreamento, deverão 
utilizar, prioritariamente, os serviços de malote –  SERCA; 
 

b) Devem os ordenadores primários dos órgãos e entidades, juntamente à ECT, 
viabilizar ajustes contratuais, adequando os preços dos serviços de correio às suas reais 
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necessidades, haja vista a relação de consumo desarrazoada e desproporcional instalada 
entre os entes contratantes; 

 
c) Restando inexitosas as ações descritas nas alíneas anteriores, devem os 

ordenadores primários dos órgãos e entidades, quando do aditamento dos contratos com 
serviços de malote - SERCA, promover a unificação  destes , o que resultará em sensível 
redução dos gastos.  
 
 
2.3 – Detalhamento dos serviços na fatura 
 

Com base na tabela abaixo, extraída exemplificativamente da fatura de nº XX006, 
verificamos que o serviço “venda de selos” (negritado) não está corretamente detalhado, 
ou seja, além da aquisição individualizada de selos, há a prestação de outros serviços de 
postagem que são aglutinados sob a denominação “venda de selos”. O não detalhamento 
do serviço na fatura impossibilita sua aferição e controle: 

 
29/5/2007 VENDA DE SELOS FLORIANOPOLIS CENTRAL 1 R$ 86,05 R$ 86,05 
29/5/2007 VENDA DE SELOS FLORIANOPOLIS CENTRAL 1 R$ 77,60 R$ 77,60 
30/5/2007 VENDA DE SELOS FLORIANOPOLIS CENTRAL 1 R$ 55,35 R$ 55,35 
30/5/2007 VENDA DE SELOS FLORIANOPOLIS CENTRAL 6339 R$ 0,90 R$ 5.705,10 
30/5/2007 VENDA DE SELOS FLORIANOPOLIS CENTRAL 9275 R$ 0,90 R$ 8.347,50 
31/5/2007 VENDA DE SELOS FLORIANOPOLIS CENTRAL 2351 R$ 0,90 R$ 2.115,90 
31/5/2007 VENDA DE SELOS FLORIANOPOLIS CENTRAL 1 R$ 322,30 R$ 322,30 
12/6/2007 VENDA DE SELOS FLORIANOPOLIS CENTRAL 1 R$ 94,80 R$ 94,80 
14/6/2007 VENDA DE SELOS FLORIANOPOLIS CENTRAL 1 R$ 10,75 R$ 10,75 
14/6/2007 VENDA DE SELOS FLORIANOPOLIS CENTRAL 1 R$ 121,45 R$ 121,45 
14/6/2007 VENDA DE SELOS FLORIANOPOLIS CENTRAL 1 R$ 121,45 R$ 121,45 
19/6/2007 VENDA DE SELOS FLORIANOPOLIS CENTRAL 1 R$ 653,55 R$ 653,55 
19/6/2007 VENDA DE SELOS FLORIANOPOLIS CENTRAL 1 R$ 422,60 R$ 422,60 
20/6/2007 VENDA DE SELOS FLORIANOPOLIS CENTRAL 1 R$ 494,00 R$ 494,00 

TOTAL GERAL................................................................................... 17.976  R$ 18.628,40 
 

Quanto à necessidade de discriminação precisa do objeto da despesa, a 
Resolução TC 016/94, em seu art. 60, inciso II, estabelece em caráter normativo: 

 
Art. 60. A nota fiscal, para fins de comprovação de despesa pública, deverá 
indicar: 
 
I - A data de emissão, o nome e o endereço da repartição destinatária; 
 
II - A discriminação precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, 
modelo, qualidade e demais elementos que permitam s ua perfeita 
identificação; 
 
III -Os valores, unitário e total, das mercadorias e o valor total da operação. 
 
Parágrafo único - As notas fiscais relativas a combustíveis, lubrificantes e 
consertos de veículos, conterão ainda, a identificação do número da placa e a 
quilometragem registrada no hodômetro,adotando-se procedimento análogo nas 
despesas em que seja possível aplicar controle semelhante. (grifo nosso) 
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A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 
em seu art. 6º, inciso III, solidificou o direito ao detalhamento e informação individualizada 
dos serviços: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas 
no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; 

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, 
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; 

III - a informação adequada e clara sobre os difere ntes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, caracterís ticas, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apr esentem; (grifo nosso) 

Ante o exposto, recomendamos aos ordenadores primários dos órgãos e 
entidades para que solicitem à ECT, a disponibilização da fatura de correio de forma 
detalhada e individualizada, possibilitando efetivo controle dos gastos com estes serviços.   

Ainda em relação à tabela supra, destacamos (sublinhado) a aquisição mensal por 
esse Órgão de 17.965 selos no valor total de R$ 16.168,50. Em visita ao setor de 
protocolo, obtivemos a confirmação do responsável que tal dispêndio se refere à postagem 
e expedição dos contracheques dos seus servidores inativos. Considerando o custo de 
impressão do contracheque em R$ 0,11 por servidor, conforme informações coletadas no 
CIASC, e considerando a impressão e postagem de 14 contracheques anualmente para 
cada servidor, esse Órgão está incorrendo em uma despesa anual pro jetada de R$ 
254.025,10.   

Comparativamente, a União conta, atualmente, com 24,6 milhões beneficiários do 
INSS, entre servidores inativos e aposentados. Caso o beneficiário precise apresentar 
seus rendimentos para alguma transação, ele tem de solicitar um extrato no banco onde 
saca o benefício ou, ainda, solicitar um demonstrativo numa agência do INSS, ou seja, não 
pode acessar virtualmente seu contracheque. Em entrevista ao jornal “Folha on line”, sítio 
www.folha.com.br,  o Ministro da Previdência Sr. Luiz Marinho, disse que “os aposentados 
irão receber 03 holerites em casa por ano”.  

Portanto, tendo em vista o impacto financeiro que as despesa com impressão e 
remessa de contracheques ocasionam, e considerando que a Secretaria de Estado da 
Administração – SEA, disponibiliza em seu sítio www.sea.sc.gov.br os contracheques de 
todos os servidores ativos ou inativos, recomendamos, a exemplo do que já ocorre em 
outros órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, que sejam implementadas 
as seguintes ações: 

a) Que esse Órgão cesse a impressão e remessa de contracheques tanto a 
servidores ativos como inativos; 

b) Que os servidores ativos acessem o contracheque no sítio da SEA e, assim o 
querendo, façam a impressão; se necessitarem validação do documento, que solicitem à 
autoridade competente do órgão de sua lotação, que aponha carimbo e respectiva 
assinatura, que não poderá ser negado; 
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c) Que os servidores inativos acessem o contracheque no sítio da SEA e, assim o 
querendo, façam a impressão ou, não dispondo de equipamento de informática, que se 
dirijam à regional ou escola estadual, e lá, identificando-se, solicitem a respectiva 
impressão; caso necessitem de validação do documento, esta será aposta mediante 
aposição de carimbo e assinatura da autoridade da escola ou regional, que não poderá ser 
negado.     

Antes de implementar ações no sentido de fazer cessar a impressão e remessa de 
contracheques convém, por cautela, informar aos servidores ativos/inativos que tais ações 
serão implementadas, bem como os “novos modos” de acesso ao contracheque. 

Com relação à declaração de rendimentos anual para fins de Imposto de Renda, 
com vista a evitar quaisquer transtornos, poder-se-ia manter sua impressão e subseqüente 
expedição aos servidores ativos e inativos, apesar de também estar disponibilizada no sítio 
da SEA.  

 
2.4 – Despesas com o Pagamento de Multa, Juros e At ualização Monetária 
 

Constatamos nas faturas objeto de análise, que muitos órgãos estão incorrendo 
em despesas com pagamento de multas, juros e atualização monetária, gastos esses não 
afetos às competências dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, 
previstas na Lei Complementar Estadual n° 381, de 0 7/05/2007, em afronta ao princípio da 
legalidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. 

 
Vale destacar que o próprio Tribunal de Contas do Estado vem decidindo pela 

irregularidade do pagamento de juros e multas, a exemplo do disposto na Decisão nº 
3278/2005, do processo n. ARC 04/05921977: 

 
Decisão n. 3278/2005  

 
[...] 

 
6.2.1.2. pagamento de juros e multas às empresas Embratel, Vivo, CEB, CAESB, 

no montante de R$ 205,44 (duzentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), 
referente às NE ns. 242/000, de 05/03/04, 337/000, de 19/03/04, 325/000, de 
19/03/04, 109/000, de 10/02/04, 146/000, de 02/02/04, 111/000, de 28/01/04, 
2660/000, de 06/01/04, 279/000, de 05/03/04; 2654/000, de 16/01/04, 303/000, de 
01/04/04, 428/000, de 18/03/04, e 267/000, de 19/02/04, evidenciando despesas 
desprovidas de caráter público , por conseguinte não abrangidas no conceito 
de gastos próprios dos órgãos do Governo e da administração centralizada 
disposto no art. 4º c/c o art. 12 da Lei Federal n. 4.320/64, contrariando o disposto 
no item 7 do Anexo I e art. 4º da Ordem de Serviço Conjunta DIOR, DAFI, DCOG e 
DIAG n. 003/98 (item 2.3 do Relatório DCE). (grifamos) 

 
Dessa forma, cabe ao ordenador de despesas do órgão ou entidade, sob pena de 

responsabilidade solidária, tomar todas as medidas administrativas possíveis para o 
ressarcimento dos valores e, em último caso, instaurar tomada de contas especial, 
conforme disposto no art. 3º do Decreto n° 442, de 10/07/2003, para fins de identificação 
do responsável  pelo procedimento (empenhamento, liquidação, alimentação da 
liquidação no Sistema de Execução Orçamentária-SOF ou pagamento ) que resultou 
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no atraso do pagamento das faturas de correios, o qual deverá ser responsabilizado 
pelos valores das multas, juros e atualização monet ária supracitados. 

 
Apurado que as multas, juros e atualização monetária tenham ocorrido 

exclusivamente em função de atrasos na abertura dos sistemas integrantes da estrutura 
orçamentária e financeira do Estado ou, ainda, atraso no cronograma financeiro de 
desembolso, deverá o ordenador de despesa do órgão ou entidade providenciar, 
juntamente com ordenador primário do órgão central responsável pelo atraso, a adoção de 
medidas administrativas necessárias para ressarcimento dos respectivos valores aos 
cofres públicos. 

 
Somente será possível o pagamento da fatura de correios sem os valores dos 

juros, multas e atualização monetária, quando o órgão ou entidade solicitar à ECT a 
emissão de nova fatura na qual não constem tais valores, tornando inválida a fatura 
anterior.  Cumpre ressaltar que os valores decorrentes de juros, multas e atualização 
monetária deverão ser excluídos da fatura e, também, do sistema da ECT, evitando que 
órgão ou entidade seja instado futuramente para efetuar o pagamento destes valores já 
remidos. 
 
 
2.5 – Edição de Normas no Âmbito dos Órgãos e Entid ades 
 

O art. 57 da Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007, que dispõe sobre o 
modelo de gestão e a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual, atribui à 
Secretaria de Estado da Administração, como órgão central dos Sistemas Administrativos 
de Gestão de Materiais e Serviços, competência para normatizar e formular políticas de 
gestão de serviços: 

 
Art. 57. À Secretaria de Estado da Administração, como órgão central dos 
Sistemas Administrativos de Gestão de Recursos Humanos, de Gestão de 
Materiais e Serviços, de Gestão Patrimonial, de Gestão Documental e Publicação 
Oficial, de Gestão de Tecnologia de Informação e de Ouvidoria, no âmbito da 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, compete: 
 
I – [...] 

 
II - normatizar, supervisionar, orientar e formular polí ticas de gestão de 
materiais e serviços, envolvendo: 

  
a) licitações de material e serviços; 

  
b) contratos de material e serviços; e 

  
c) estocagem e logística de distribuição de material; (grifo nosso) 

   
O Decreto nº 4.407, de 13 de junho de 2006, que criou o Comitê de 

Acompanhamento e Controle de Custos da Administração Direta, Autarquias e Fundações 
do Poder Executivo, incluindo os órgãos da Administração Indireta, que tenham suas 
folhas de pagamento subsidiadas pelo Tesouro do Estado, estabeleceu em seu art. 3º, as 
suas competências: 

Art. 3º Compete ao Comitê normatizar , supervisionar, controlar, orientar e 
formular políticas para o acompanhamento e controle dos custos administrativos, 
focando sua ação na: 
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I - proposição de Programas de Gestão de Eficiência  e de Eliminação do 
Desperdício; 
II – identificação de medidas corretivas para a red ução de custos; 
III – busca de oportunidades para melhorar a gestão  e eficiência nos gastos 
públicos; 
IV – identificação das necessidade imediatas e dos óbices e condicionantes 
ao estabelecimento de medidas corretivas; 
V – avaliação da legitimidade, oportunidade e conve niência de medidas 
corretivas e de ações estratégicas; 
VI – elaboração de cenários prospectivos; 
VII – elaboração das diretrizes estratégicas mais i ndicadas para o alcance 
dos objetivos; 
VIII – proposição de planos, programas e projetos e m consonância com as 
diretrizes estratégicas; e 
IX – execução das ações planejadas e seu acompanham ento, avaliação e 
controle. (grifos nosso) 
 

Desse modo, ante a inação dos entes detentores da competência para normatizar 
e formular políticas o assunto, resultando num o vácuo legislativo no controle dos gastos e 
na utilização racional e adequada dos serviços de correio, devem os ordenadores primários 
dos órgãos e entidades, em observância aos princípios da eficiência, insculpido no art. 37, 
caput, e da economicidade, previsto no art. 70, ambos da Constituição Federal, e fulcrado 
no art. 7º, da Lei Complementar 381/07, editar norma no âmbito interno do órgão ou 
entidade, disciplinando a utilização adequada e racional dos serviços de correios por seus 
servidores, enfatizando que o mau uso ou o uso irregular, geram gastos que não se 
coadunam com o caráter público da despesa. 

 
Art. 7º No exercício de suas atribuições cabe aos Secretários de Estado: 

  
I - expedir portarias e ordens de serviço disciplin adoras das atividades 
integrantes da área de competência das respectivas Secretarias de Estado, 
exceto quanto às inseridas nas atribuições constitu cionais e legais do 
Governador do Estado; 

  
II - respeitada a legislação pertinente, distribuir os servidores públicos pelos 
diversos órgãos internos das Secretarias de Estado que dirigem e cometer-lhes 
tarefas funcionais executivas;  

  
III - ordenar, fiscalizar e impugnar despesas públi cas; (grifos nosso) 

 
Com o propósito maior em colaborar com a confecção deste instrumento 

normativo, cuja elaboração compete ao ordenador primário do órgão/entidade, sugerimos a 
inclusão dos procedimentos abaixo, que entendemos ser imprescindíveis: 

 
 

 Orientações aos usuários e responsáveis pelo serviço de correio:   
 

1 As comunicações realizadas no âmbito interno da Administração Pública serão realizadas, 
preferencialmente, mediante correspondência eletrônica (e-mail);  

 
2 A expedição de informações contidas meios eletrônicos (disquete, cd, etc.) dar-se-á, 

necessariamente, através de correio eletrônico (e-mail); 
 

3 Para todas as remessas de documentos, correspondências ou volumes que não necessitem 
de quaisquer procedimentos especiais de celeridade, comprovação da data de remessa, 
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entrega ou do recebimento, deverão os seus usuários utilizar, exclusivamente, da carta 
comercial básica, caso o peso bruto não exceda em 500 gramas; 

 
4 Nos casos em que não haja o requisito celeridade na tramitação do documento ou 

correspondência, mas que por sua natureza ou necessidade legal, para atestar a data do 
recebimento, bem como da remessa e entrega, for preciso que a correspondência transite 
pelos Correios, utilizar-se-á exclusivamente a modalidade “carta registrada”, que atende 
integralmente às necessidades citadas; 

 
5 A utilização do serviço Aviso de Recebimento (AR), como adicional aos demais serviços, 

deve ficar restrita aos casos de exigência legal em que haja um comprovante de 
recebimento anexo à documentação de posse do remetente e ao trânsito de documentos de 
grande importância, definidos como aqueles que, em caso de extravio, possam causar um 
grande prejuízo, principalmente pela dificuldade de substituição; 

 
6 O comprovante de transmissão gerado pelo aparelho de fax do remetente dispensará o 

envio do documento original, exceto quanto aos documentos cujas versões originais sejam 
requisitos necessários à pratica ou à validade dos atos aos quais se destinam; 

 
7 Todas as correspondências e documentos expedidos a outras unidades regionais desta 

Secretaria e que não se enquadrarem nos graus “URGENTE” e “URGENTÍSSIMO” e, 
ainda, não haja necessidade real de rastreamento, deverão utilizar-se, prioritariamente, 
pelos serviços de malote – SERCA; 

 
8 Quando da expedição de volumes acima de 500 gramas, sem a mesma urgência que 

demande a utilização de SEDEX, deve ser utilizado o sistema PAC, modalidade mais 
econômica e que oferece as mesmas garantias que o SEDEX; 

 
9 Somente serão utilizados os serviços de SEDEX na remessa de correspondências, 

documentos ou volumes considerados em graus “URGENTE” ou “URGENTÍSSIMO”, 
sendo assim compreendidos, respectivamente, aqueles que requeiram por seu trato ou 
solução, celeridade maior do que a tramitação rotineira ou, ainda, que devam ser 
examinados ou decididos com absoluta prioridade em relação aos demais. Os graus  
“URGENTE” ou “URGENTÍSSIMO” devem ser apostos no envelope ou invólucro,  por 
meio de carimbo ou etiqueta, acompanhados do carimbo com assinatura da autoridade 
responsável para tal; 

 
10 Os órgãos e entidades, visando a implementar a comunicação interna e externa e, 

conseqüentemente, reduzir os gastos públicos com comunicação, deverão criar, caso ainda 
não possuam, endereços eletrônicos institucionais no Sistema de Correio Eletrônico – 
PAE, para toda a estrutura organizacional, de acordo com as siglas dos órgãos e entidades. 
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3 – ORIENTAÇÕES GERAIS  
 
 
3.1  – Empenho, Liquidação e Pagamento das Notas Fi scais de Prestação de Serviços 

de Correio 
 

O art. 6º do Decreto nº 4.000, de 09 de fevereiro de 2006, que aprova a 
programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o 
exercício financeiro de 2006, estabelece: 
 

“Art. 6° Para as despesas com prestação de serviços  por pessoas jurídicas, compreendendo 
tarifas de energia elétrica, água e esgoto, serviços de comunicação ( telefone, fax e 
correio) , serviços de informática, locação de imóveis, locação de equipamentos e material 
permanente, conservação e adaptação de bens imóveis, serviços de asseio e higiene, 
serviços de divulgação, impressão e encadernação, passagens e despesas com locomoção, 
serão obrigatórias as emissões de notas de empenho pelo valor global .” (grifos nosso) 

 
O responsável pela emissão da nota de empenho e subempenho deverá 

evidenciar com clareza o objeto da mesma, citando no histórico o número da fatura, a 
data da sua emissão, o número do contrato e a data de vencimento , sem prejuízo do 
disposto nos incisos I a II do art. 56 da Resolução nº TC 16/94, de 21/12/1994, que dispõe: 
 

“ Art. 56 - As notas de empenho e subempenho deverão evidenciar com clareza : 
I - A especificação do objeto (quantidade, marca, tipo, modelo, espécie, qualidade, etc..), 

finalidade da despesa e demais elementos que permitam sua perfeita identificação e 
destinação; 

II - O número e a modalidade da licitação, ou o número da justificativa de dispensa ou de 
inexigibilidade, quando for o caso; 

III - O número do contrato ou aditivo e a data do convênio, quando for o caso;” 
 
A liquidação (certificação) das despesas de correio, por sua vez, deverá ser 

efetuada pelo responsável pelo setor competente e d everá ocorrer em todas as Notas 
Fiscais de Prestação de Serviços de Correio  e não, unicamente, na fatura resumo, de 
acordo com o art. 63 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964. 
 

Ressaltamos ainda, que o empenho, a liquidação e a alimentação no Sistema de 
Execução Orçamentária - SOF, deverão ocorrer com a maior celeridade possível face à 
exigüidade do tempo entre o recebimento da fatura e o vencimento da mesma, evitando 
possíveis atrasos no pagamento que venham a resultar na cobrança de multas e 
atualizações monetárias.    

 
 

3.2 – Sistema Correio Eletrônico – PAE e Comunicaçã o Eletrônica – CE 
 
Com o objetivo de contribuir com a redução das despesas com correio, 

informamos que o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S. A. - 
CIASC, como entidade executora da política de Tecnologia de Informação do Estado, 
disponibiliza para todos os órgãos e entidades a ferramenta PAE. Segundo o MANUAL DO 
USUÁRIO, “o PAE é um sistema de comunicação  e agenda de compromissos, 
fundamentado na idéia de solução aberta (software livre) com independência de ambiente 
computacional e flexibilidade de desenvolvimento. 
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Como sistema de comunicação , o PAE possui uma série de recursos, 
principalmente o de funcionar como correio eletrônico (e-mail). O sistema PAE não possui 
nenhum custo para o órgão ou entidade, sendo que o CIASC oferece gratuitamente uma 
conta de e-mail para todos os servidores, empregados, setores, gerências, diretorias e 
gabinetes, sendo necessário apenas o acesso à Internet. 

 
Com a edição da Instrução Normativa n° 10/2006/SEA,  de 04/12/2006, o Sistema 

Correio Eletrônico – PAE , passou a ser ferramenta obrigatória para emissão da 
Comunicação Eletrônica – CE , que substitui a atual Comunicação Interna - CI, conforme 
dispõe os arts. 1º e 5º, in verbis: 

 
“Art. 1º Aprovar como documento oficial a Comunicação Eletrônica – CE , 
documento gerado e tramitado em meio eletrônico. 
(...) 
 Art. 5º  Os usuários deste expediente deverão ser previamente cadastrados e 
configurados pelos respectivos administradores do Sistema Correio Eletrônico – 
PAE presente em cada órgão. 
  
Parágrafo único. A partir de sua vigência, todos os órgãos da Administração 
Pública Estadual Direta e Indireta, Autárquica e Fu ndacional 
obrigatoriamente deverão fazer uso deste expediente .” (destacamos) 

 
A utilização do correio eletrônico como sistema de comunicação  alternativo, 

pode vir a proporcionar uma substancial economia nas despesas com serviços de correio 
na Administração Pública Estadual, devendo ser implementado, caso ainda não tenha 
sido, bem como o seu uso ser incentivado por todos os Gestores Públicos. 
 
 
4 – CONCLUSÃO 
 

A implementação das recomendações e orientações suscitadas nesta informação  
possibilitará sensível redução de custos, bem como controle efetivo sobre os gastos 
decorrentes dos serviços de correio. As medidas para saneamento das situações 
irregulares, não conformes ou, ainda, orientadoras apontadas nesta informação  poderão 
ser aferidas em futuras auditorias, após decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, pela 
Diretoria de Auditoria Geral desta Secretaria.  

 
Esta informação  deverá ser disseminada pelo ordenador no âmbito dos órgãos e 

entidades, principalmente ao Gerente de Tecnologia da Informação, de Apoio Operacional, 
de Administração e ao Contador.  
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INFORMAÇÃO Nº 296/07 
(continuação) 
 
 
É a informação. 
 
 
Florianópolis, em 19 de setembro de 2007. 

 
 

 
Cícero Alessandro T Barbosa 
Auditor Interno do Poder Executivo 
Matr. 378.713-3 

  
 
De acordo. 
Encaminhe-se ao Diretor. 
 
 
Florianópolis, ___ de _____________ de 2007. 
 
 
 
Caio Jamundá 
Gerente de Auditoria de Contas Públicas-GEAUP 
Matrícula nº 209.814-8 

 
 
 

 
 

 

 De acordo.  
 
Encaminhe-se através de e-mail aos Órgãos, 
Entidades e Empresas Estatais Dependentes, 
procedendo, também, a sua disponibilização no sítio 
da SEF/DIAG. 
 
 
Florianópolis, ___ de _____________ de 2007. 
 
 
 
Francisco Vieira Pinheiro 
Diretor de Auditoria Geral-DIAG 
Matrícula nº 365.795-7 
 

 


