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Distinção entre Sistemas de apoio à Gestão
Sistema Orçamentário Sistema de Custos Sistema Patrimonial

Finalidade

Registra a previsão e a 
arrecadação das receitas 
(arrecadação) Registra o consumo de 

ativos.

Registra o patrimônio do Estado e 
suas alterações:

Registra a fixação e a 
realização das despesas 
(aplicações )

- Variações que aumentam ou 
diminuem o patrimônio líquido.

- Variações que só modificam o 
patrimônio sem alterar o PL.

Aquisição de material 
de consumo

Empenho, liquidação e 
pagamento.
Despesa orçamentária

Nada acontece aqui.

Variação qualitativa. 
Não altera o PL.
Reduz o disponível e aumenta o 
estoque.

Material de consumo 
recebido em doação

Nada acontece aqui. Nada acontece aqui.

Variação quantitativa. 
Altera o PL.
Aumenta o estoque e registra uma 
variação de aumento do PL.

Consumo do material Nada acontece aqui.
Registra custo do material 
consumido.

Reduz o estoque e registra uma 
variação  de diminuição do PL.

Aquisição de um 
veículo

Empenho, liquidação e 
pagamento. Despesa 
Orçamentária

Nada acontece aqui.

Variação qualitativa. 
Não altera o PL.
Reduz o disponível e aumenta o 
estoque.

Uso do veículo Nada acontece aqui.
Registra o custo com a 
depreciação do veículo.

Deprecia o veículo e registra a 
diminuição do PL.

Folha de pessoal
Empenho, liquidação e 
Pagamento. Despesa 
Orçamentária

Registra o custo das horas 
trabalhadas.

Variação quantitativa. 
Diminuição do PL.

Definições



Definições

 MÉTODO DE CUSTEIO:      Custo Direto

 OBJETO DE CUSTO:
Dimensão Hierárquica => Centro de Custos
Dimensão Estrutural    => Programa de Governo

 BASE DE VALOR: Custo Histórico

 FONTE CONTÁBIL: Variações Patrimoniais Diminutivas

 FONTE DOS DADOS: Sistemas Corporativos

 REGIME CONTÁBIL: Competência do Custo



Dimensões de custos
Horizontal     - AÇÕES DE GOVERNO
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Sistema CUSTOS RS

ESTRUTURAL
Centro  de Custos

-Setor
-Seção
-Divisão
-Departamento

atributos do 
consumo

INSTITUCIONAL

-Unid. Orçamentária
-Órgão

PROGRAMÁTICA

Projeto/
Atividade

-Ação
-Programa

HIERÁRQUICO-ESTRUTURAL

Definições



Hierárquico-Estrutural

• NÍVEL
• ÓRGÃO/ENTIDADE
• UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
• DEPARTAMENTO e/ou Equivalente
• DIVISÃO e/ou Equivalente
• SEÇÃO e/ou Equivalente
• CENTRO DE CUSTOS

• GRUPO
• DIREÇÃO

• COLEGIADO

• ADMINISTRAÇÃO

• EXECUÇÃO

• DISPOSIÇÃO

• INATIVO/LICENÇA

• NATUREZA DA DESPESA
• CATEGORIA ECONÔMICA

• GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

• MODALIDADE DE APLICAÇÃO

• ELEMENTRO DA DESPESA

• RUBRICA

• ITEM

Funcional-Programático

• NÍVEL
• FUNÇÃO
• SUBFUNÇÃO
• PROGRAMA
• AÇÃO
• PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

• GRUPO
• Programa FINALÍSTICO

• Programa GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

• Programa SERVIÇO AO ESTADO 

• Programa POLÍTICA DE CRÉDITO

• NATUREZA DA DESPESA
• CATEGORIA ECONÔMICA

• GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

Definições



Atributos de Custos
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Atributos de Custos
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Definições



Atributos de Custos

Definições



 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal

 Custos no Setor Público

 2010 - Lei Complementar Estadual Nº 13.451

 Lei Orgânica da CAGE - Funções: Avaliar e Acompanhar os Custos

 2010 – Instrução Normativa CAGE Nº 5

 Instituição da EHCC

 2011 - Resolução CFC Nº 1.366

 NBC T 16.11 - Sistema de Informações de Custos do Setor Público

 2013/14 – Portarias dos Órgãos e Entidades Estaduais

 Constituição dos GSC

 2014 – Instrução Normativa CAGE Nº 1

 Relatórios de Redução de Custos/Produtividade

Normatização 



 Custos no Setor Público

Art. 50 - Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública,
a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

§ 3º - A Administração Pública manterá sistema de custos que
permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial.

Lei de Responsabilidade Fiscal

Normatização 



 Aprova a NBC T 16.11 - Sistema de Informações de Custos do Setor
Público

1 - Esta Norma estabelece a conceituação, o objeto, os objetivos e
as regras básicas para mensuração e evidenciação dos custos no
setor público e apresentado, nesta Norma, como Sistema de
Informação de Custos do Setor Público (SICSP).

2 - O SICSP registra, processa e evidencia os custos de bens e
serviços e outros objetos de custos, produzidos e oferecidos à
sociedade pela entidade pública.

3 - A evidenciação dos objetos de custos pode ser efetuada sob a
ótica institucional, funcional e programática, com atuação
interdependente dos órgãos centrais de planejamento, orçamento,
contabilidade e finanças.

Resolução CFC Nº 1.366

Normatização 



 EHCC

Art. 1º - Fica criada a Estruturação Hierárquica de Centros de Custos a
ser adotada pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta
do Estado do Rio Grande do Sul regidos pela Lei federal nº 4.320, de 17
de março de 1964;

§ 2º - A Estrutura Hierárquica de Centros de Custos será implantada
no Sistema de Finanças Públicas do Estado (FPE), constituindo a
base do sub sistema de Contabilidade de Custos do Estado
(CUSTOS-RS).

§ 3º - Caberá à Divisão da CAGE, responsável pela área de custos
(DCC), criar e manter as Estruturas Hierárquicas de Centros de
Custos dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e
Indireta do Estado do Rio Grande do Sul.

Instrução Normativa CAGE Nº 5/2010 

Normatização 



Lei complementar 13.451/2010 (estadual)

e) pesquisar, planejar e implantar sistemas de acompanhamento e 

apuração dos custos dos serviços públicos

Art. 19 

Compete ao Auditor do Estado

XXV - avaliar e acompanhar os custos dos serviços público; 

Art. 2º -

São funções institucionais da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

Normatização 



Art. 1º - OBJETIVOS

I - evidenciar os custos das unidades administrativas estaduais e dos
programas da Administração Pública Estadual;

II - integrar e dar suporte ao sistema contábil;

III - orientar e instruir os processos decisórios;

IV - permitir e qualificar a avaliação de resultados da gestão pública;

V - dar suporte aos processos de planejamento e orçamentação; e

VI - apoiar programas de melhoria da qualidade do gasto.

Decreto 49.766/12 - Institui o Sistema CUSTOS/RS

Normatização 



Art. 2º - COMPONENTES

Conjunto de regras,

Conjunto de normas,

Conjunto de procedimentos e

Conjunto de sistemas informatizados.

Decreto 49.766/12 – Institui o Sistema CUSTOS/RS

Normatização 



Art. 2º - FINALIDADE

Registro de custos,

Processamento de custos,

Evidenciação dos custos e

Análise de custos.

Decreto 49.766/12 - Institui o Sistema CUSTOS/RS

Normatização 



Art. 2º - INTEGRANTES

Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

Sendo o Órgão Central,

Órgãos e Entidades

Integrantes da Administração Pública Estadual

Grupos Setoriais de Custos

Constituído, multidisciplinarmente, por servidores do Órgão ou
Entidade, designados pelo seu dirigente máximo, capacitados a
atuarem na gestão de custos de forma integrada com os
processos de trabalho de suas respectivas áreas.

Decreto 49.766/12 – Institui o Sistema CUSTOS/RS

Normatização 



Art. 3º - CAGE

I - estabelecer as premissas, diretrizes e definições metodológicas e tecnológicas do
CUSTOS/RS;

II - coordenar o desenvolvimento, a implantação, a manutenção e o aperfeiçoamento do
CUSTOS/RS, propondo alterações, com vista ao aprimoramento dos processos;

III - expedir normas, procedimentos, orientações e recomendações referentes à apuração e
análise de custos das unidades administrativas e dos programas da Administração Pública
Estadual;

IV - gerenciar o CUSTOS/RS com vista a preservar as integrações entre módulos do FPE, a
atualização de cadastros e a manutenção de vínculos, de forma a garantir a consistência dos
processos informatizados e assegurar sua usabilidade;

V - definir, elaborar e orientar a produção de relatórios de informações que permitam a
avaliação de custos das unidades administrativas e dos programas da Administração Pública
Estadual, e que subsidiem o processo de planejamento, orçamento e de tomada de decisão;

VI - apoiar os Órgãos e Entidades e seus respectivos Grupos Setoriais de Custos na geração
de informações de custos;

VII - promover a capacitação de servidores estaduais, por meio de treinamentos, reuniões
técnicas e outros eventos, a fim de difundir o conhecimento sobre análise sistematizada de
custos na Administração Pública Estadual; e

VIII - elaborar estudos na área de custos com vista à promoção da eficiência dos Órgãos e
Entidades e da ação governamental.

Decreto 49.766/12 – Competências (e Responsabilidades)

Normatização 



Art. 4º - Órgãos e Entidades

I - apoiar o Órgão Central na implantação do CUSTOS/RS;

II - criar e manter os Grupos Setoriais de Custos;

III - estabelecer agenda de trabalho para os Grupos Setoriais de Custos;

IV - apoiar os Grupos Setoriais de Custos, dotando-os de recursos necessários ao
funcionamento e promovendo capacitação continuada a seus integrantes;

V - utilizar-se das informações de custos nos processos de planejamento e orçamento;

VI - implementar ações visando à qualificação do gasto e do desempenho organizacional, a
partir de indicadores de custos;

VII - considerar as recomendações propostas pelos Grupos Setoriais de Custos em relação aos
sistemas informatizados sob sua responsabilidade e demais processos de controle interno
afetos a custos.

VIII - manter atualizados sistemas informatizados e bases de dados sob sua
responsabilidade, especialmente quanto às vinculações e associações realizadas direta ou
indiretamente no plano de centro de custos e na estrutura programática.

IX - atuar conjuntamente com o Órgão Central na promoção da difusão de conhecimento na
área de custos;

X - apoiar o controle interno na realização de exames de auditorias que tenham por objeto os
custos estruturais e de programas.

Decreto 49.766/12 – Competências (e Responsabilidades)

Normatização 



Art. 5º - Grupos Setoriais de Custos

I - prestar apoio técnico aos seus respectivos Órgãos ou Entidades;

II - cumprir a agenda de trabalho estabelecida pelos Órgãos ou Entidades a que
pertencem;

III - prestar informações em matéria de custos ao Órgão Central quando demandado;

IV - elaborar estudos e propor melhorias nos processos administrativos e de Tecnologia
da Informação, com vista ao aperfeiçoamento dos processos informatizados do
CUSTOS/RS e da usabilidade das informações de custos;

V - efetuar ou demandar a manutenção nos sistemas informatizados integrados ao
CUSTOS/RS;

VI - subsidiar os gestores dos seus respectivos Órgãos ou Entidades com informações de
custos, a fim de apoiá-los no processo decisório;

VII - validar os dados de custos quanto à correta alocação aos centros consumidores e
aos projetos e atividades que lhes deram causa;

VIII - manter atualizado o plano de centros de custos de seu Órgão ou Entidade, bem
como as vinculações existentes a qualquer um de seus componentes; e

IX - participar de treinamentos, reuniões técnicas e outros eventos realizados ou
promovidos pelo Órgão Central ou por seus respectivos Órgãos ou Entidades, com vista
ao aperfeiçoamento da gestão de custos na Administração Pública Estadual.

Decreto 49.766/12 – Competências (e Responsabilidades)

Normatização 



Solução Tecnológica



Solução Tecnológica

PROCESSOS DE 

GESTÃO
SISTEMAS-FONTE

PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO, CARGA E 

PROCESSAMENTO

Módulo CUSTOS

Cubo CUSTOS

Base Dados 
CUSTOS

AMBIENTE DE ACESSO AOS DADOS

Carga, Lançamento e Disponibilização de Dados de Custos

Identificação dos 
ATRIBUTOS DE CONSUMO 

e estabelecimento de 
VÍNCULOS



Solicitante,
Almoxarifado

Localização do 
Bem

VÍNCULOS: entre CENTROS DE CUSTOS e OBJETOS de Sistemas-Fonte

Solução Tecnológica



Status, Implantação e Desafios



EHCC 

IN CAGE 05/2010

Grupos Setoriais de Custos
Decreto 49.766/2012

Sistema de Informações de 
Custos 
Decreto 49.766/2012

Cubo de Custos:
Hierárquico e Programático

Sistemas Integrados:
SAM, RHE, IEF.

25 Órgãos Implantados 
4150 Centros de Custos

Geração Automática de 
Cargas

Relatórios
IN CAGE 01/2014

Módulo Cadastro de 
Estruturas

Status do Custos/RS



Gradualismo - Etapas

IMPLANTAÇÃO INTEGRAÇÃO
Homologação

EHCC

Implantado em
55/57 Órgãos

3 Sistemas  
Integrados
(RHE, SAM e IEF)

Implantado em
25 Órgãos

PPA/12-15  - 33 órgãos
LDO/14 – Cronograma da CAGE 

Implantação



Desafios

 Integrar sistemas que comportem todas as VPD custeáveis.

 Implantar o Custos/RS nos restantes 39 Órgãos das Administração 

Estadual.

 Consolidar uma cultura de análise de custos no Estado.



Informações de Custos

Cubo DW - Custos



Funcionalidades



Órgãos com o Custos/RS Implantado



Custos por Competência 



Grupos de Custos por Órgão



Órgãos , Grupos e Centros de Custos



Custos por Município



Órgãos com Custos  por Município



Centros de Custos por Município



Origem dos dados por Centro de Custos e municípios



Rubricas por sistema de origem



Rubricas por Centro de Custos



Subfamília de material por Rubrica e Centros de Custos



Cargos por Centro de Custos



Quantidade de Servidores por Cargo



Cargos e Quantidades de Vínculos por Município



Consumo de Água por Centro de Custos em Valor e Quantidade 



OBRIGADO!

Custos@sefaz.rs.gov.br
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