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BREVE HISTÓRICO

Sistema de Apropriação de Custos Públicos – ACP

➢ Objetivo: aprimorar a qualidade do gasto público e proporcionar aos gestores 

governamentais informações relevantes sobre os custos envolvidos na oferta de 

produtos e na disponibilização e prestação de serviços pelo Estado à coletividade, 

em consonância com o disposto na LRF;

➢ Normatizado pelos Decretos 8.444/2003 e 14.211/2012;

➢ Trajetória de Aperfeiçoamento, em etapas:



Sistema ACPF - Evolução



Sistema ACPF - Evolução



Sistema ACPF - Evolução

Sistema Integrado Órgão 

gestor

Ano de 

integração 

com o 

ACPF

Dados Obtidos Periodicidade 

da carga

GCC - Sistema de Gestão de 

Contas de Consumo
SAEB 2017 Informações sobre custos com 

consumo de água e energia.
Diária

(Liquidação automática, com envio de informação das unidades de 

custo associadas aos medidores de água e energia  - requer 

sincronização de informações dos sistemas GCC, FIPLAN e ACPF) 

Exemplo: Liquidação 1110100011700059264 na SEC (21/08/2017), 

no valor de R$ 1.003.205,77 com 1.213 unidades de custo

Utilização de ferramenta de 

BI
SEFAZ 2019 PAINEL DE CUSTOS Diária



➢ Necessidade de uso de recursos adicionais para elaboração de apresentações das 

informações de custos (Ex.: gráficos elaborados com uso de Excel);

➢ Reunião realizada na SAF para proposta de desenvolvimento de Painel de Custos;

➢ Decisão no âmbito do Comitê de TI de desenvolver o Painel de Custos;

➢ Treinamento presencial na UCS da ferramenta de BI: SAS - DATA DISCOVERY, em 

junho/2018 – 4 dias;

➢ Especificação do Painel em outubro / 2018 - gradualismo / evolução incremental;

➢ Homologação e implantação do Painel em abril / 2019.

Processo de desenvolvimento de uso do BI



Especificação do Painel de Custos – Base de Dados

ACPF
FIPLAN



Tela apresentada no VII Congresso CQ (OUT / 2017)

Composição de Custos na área de Saúde – jan a jun 2017

Tela desenvolvida a partir de planilhas 

Excel



Acesso ao BI - SAS



Algumas Telas – acesso ao Painel de Custo



Algumas Telas – Visão Categoria de Custo 



Algumas Telas – Visão Unidade de Custo 
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Algumas Telas – Visão Unidade de Custo 



Algumas Telas – Visão Item de Custo 



Algumas Telas – Visão Item de Custo 



Algumas Telas – Distribuição dos Custos (Itens por unidades) 



Algumas Telas – Distribuição dos Custos (Itens por 

unidades) 



Algumas Telas – Distribuição dos Custos (Itens por unidades) 



Algumas Telas – Distribuição dos Custos (unidades por item) 



Algumas Telas – Distribuição dos Custos (unidades por item) 



Algumas Telas – Distribuição dos Custos (unidades por item) 



BI e o cálculo do custo preso por presídio no órgão SEAP
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BI e o cálculo do custo preso por presídio no órgão SEAP



BI e o cálculo do custo preso por presídio no órgão SEAP



Link para Cartilha SAS – Perfil Consumidor



RESULTADOS ALCANÇADOS

• Elaboração do Painel de Custos, com 6 novas visões, que possibilitam 
uma melhor análise e gerenciamento dos custos, sendo mais uma 
ferramenta para suporte à tomada de decisão;

• Elaboração de Relatórios (Explorações BI SAS) personalizados para a 
SEAP, com identificação dos Custos Diretos e Indiretos, de modo a 
viabilizar o cálculo do custo do preso / ano, por unidade prisional.



DESAFIOS

• Disseminar o uso do painel de custos entre os órgãos do Estado;

• Otimizar o painel de custos e desenvolver novas visões;

• Exploração BI SAS personalizadas para outros órgãos, para cálculo 
dos custos Diretos e Indiretos, e inclusão de indicadores físicos na 
base de dados (Ex.: número de presos por unidade prisional), 
viabilizando o custeio dos serviços;
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