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Brasília-DF, 26 de dezembro de 2011 
 

Carrinho de compras: Presidência gasta R$ 11,2 mil em cartões de Natal 
 

Para mostrar os “presentes” de Natal dos órgãos públicos, nesta segunda-feira (26), 
excepcionalmente, o Contas Abertas publica o último carrinho de compras do ano. A começar 
pela Presidência da República (PR), que influenciada pelo espírito natalino, reservou R$ 11,2 
mil para a compra de seis mil cartões de Natal. A órgão empenhou ainda R$ 1,8 milhão para a 
compra de 838 novos microcomputadores e notebooks.  
 
Mas as aquisições da PR não pararam por aí. A Pasta reservou outros R$ 639,1 mil para a 
compra de 14 novos automóveis da marca Focus Sedan. Preocupados com os novos 
automóveis, o órgão desembolsou R$ 5,9 mil no “Curso de Administração de Frota de 
Veículos”, que foi dado a três servidores, no período de 12 a 14 de dezembro, em Brasília. 
 
Quem também “recebeu” presentes automotivos do bom velhinho foi o Supremo Tribunal 
Federal (STF). O órgão reservou R$ 211,2 mil para a compra de duas vans para o transporte de 
passageiros. A nota de empenho inclui também a aquisição de um furgão longo, ao custo de R$ 
87,9 mil.  
 
O STF contratou, ainda, empresa para prestação de serviços de locação de veículos blindados 
de representação, ao custo de R$ 5,7 mil. Mas nem só de carros vive o Judiciário brasileiro. A 
prova disso é que o Supremo reservou R$ 209,3 mil para a compra de 110 novas poltronas.  
 
O Gabinete da Vice-Presidência, por sua vez, aproveitou as comemorações para comprar 
novas cadeiras de escritório. Os 36 móveis, que possuirão estrutura em aço cromado e 
assentos e encostos em couro, custaram R$ 1,6 mil cada, totalizando o montante de R$ 59 mil. 
 
O Senado Federal não poderia ficar fora das comemorações de fim de ano. A Casa reservou 
R$ 7,9 mil para serviço de buffet para almoço dos participantes do “Projeto Jovem Senador”. 
Outros R$ 1,9 mil foram empenhados para a locação de caminhonete de cabine dupla 
completa, com motorista e seguro total, para o período de 9 a 12 de dezembro. Além disso, R$ 
111,9 mil foram gastos na aquisição de 77,7 mil pacotes de copos descartáveis.  
 
A Câmara dos Deputados, outro órgão que muito frequentou o carrinho de compras em 2011, 
reservou R$ 2,8 mil para a prestação de serviço de locação de tenda branca, com cobertura 
lateral e piso acarpetado. A Casa também resolveu “dar um trato” nos imóveis funcionais dos 
deputados e servidores. Para a execução de reforma geral e recuperação das áreas comuns e 
externas dos apartamentos, cerca de R$ 38,5 milhões foram empenhados. 
 
*Vale ressaltar que, a princípio, não existe nenhuma ilegalidade nem irregularidade neste tipo 
de gasto feito pela União e que o eventual cancelamento de tais empenhos certamente não 
ajudaria, por exemplo, na manutenção do superávit do governo ou em uma redução significativa 
de despesas. A intenção de publicar essas aquisições é popularizar a discussão em torno dos 
gastos públicos junto ao cidadão comum, no intuito de aumentar a transparência e o controle 
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social, além de mostrar que a Administração Pública também possui, além de contas 
complexas, despesas curiosas. 
 
 
 
*Fonte: site Contas Abertas 
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