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 Normatizado pelos Decretos 8.444/2003 e 14.211/2012 e Portaria SEFAZ 804/2005

 PORTARIA STN Nº 634, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013

CAPÍTULO V: DA INFORMAÇÃO DE CUSTOS

Art. 8º A informação de custos deve permitir a comparabilidade e ser estruturada

em sistema que tenha por objetivo o acompanhamento e a avaliação dos custos dos 

programas e das unidades da Administração Pública, bem como o apoio aos gestores 

públicos no processo decisório.

§ 1º Os entes da Federação devem implementar sistema de informações de custos

com vistas ao atendimento dos arts. 85 e 99 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e do §

3º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 2º O sistema de informações de custos a ser adotado deve observar o disposto

na Resolução nº 1.366, de 25 de novembro de 2011, do Conselho Federal de Contabilidade, 

que aprova a NBC T 16.11, e suas alterações posteriores.

Legislação



Legislação

RESOLUÇÃO CFC N.º 1.366/11

Aprova a NBC T 16.11 – Sistema de Informação de Custos do Setor Público. 

Integração com os demais sistemas organizacionais

19.O SICSP deve capturar informações dos demais sistemas de informações das entidades do

setor público.

20. O SICSP deve estar integrado com o processo de planejamento e orçamento, devendo

utilizar a mesma base conceitual se se referirem aos mesmos objetos de custos, permitindo

assim o controle entre o orçado e o executado. No início do processo de implantação do SICSP,

pode ser que o nível de integração entre planejamento, orçamento e execução

(consequentemente custos) não esteja em nível satisfatório. O processo de mensurar e evidenciar

custos deve ser realizado sistematicamente, fazendo da informação de custos um vetor de

alinhamento e aperfeiçoamento do planejamento e orçamento futuros.



Sistema Integrado Órgão 

gestor

Ano de 

integração

com o ACP

Ano de 

integração 

com o 

ACPF

Dados Obtidos Periodicidade 

da carga

SICOF - Sistema Contábil-

Financeiro
SEFAZ 2003 - Informações sobre os gastos pré-

liquidados e as unidades de custo 

envolvidas com a operação, 

possibilitando o registro e 

reconhecimento de quem 

efetivamente consumiu o recurso.

Diária

FIPLAN – Sistema Integrado 

de Planejamento e Finanças

(implantado em 2013)

SEFAZ / 

SEPLAN

- 2014 Informações sobre os gastos 

liquidados e as unidades de custo 

envolvidas com a operação, 

possibilitando o registro e 

reconhecimento de quem 

efetivamente consumiu o recurso.

Diária

SIRH - Sistema Integrado de 

Recursos Humanos
SAEB 2006 2015 Informações sobre custos de 

pessoal, que correspondem, em 

algumas secretarias, a mais de 

80% dos custos totais

Mensal

SIMPAS - Sistema Integrado 

de Material, Patrimônio e 

Serviços

SAEB 2006 2016 Informações sobre o efetivo 

consumo de material - a exemplo 

de medicamentos, material de 

escritório, material de informática, 

etc.

Diária

INTEGRAÇÕES COM OUTROS SISTEMAS - EVOLUÇÃO



Sistema Integrado Órgão 

gestor

Ano de 

integração

com o ACP

Ano de 

integração 

com o 

ACPF

Dados Obtidos Periodicidade 

da carga

SIAP - Sistema Integrado de 

Administração de Patrimônio 
SAEB 2008 2016 Informações sobre depreciação de 

bens móveis (equipamentos, 

veículos e mobiliário). 

Mensal

CTF - Sistema de Controle 

Total de Frotas 
SAEB 2008 2016 Informações sobre o consumo de 

combustível dos veículos do 

Estado

Mensal

SIMOV - Sistema de Controle 

de Bens Imóveis
SAEB 2009 2017 Informações sobre depreciação de 

bens imóveis.
Mensal

INTEGRAÇÕES COM OUTROS SISTEMAS - 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

Utilização de ferramenta de 

BI
SEFAZ 2019 PAINEL DE CUSTOS Diária

Sistema Integrado Órgão 

gestor

Ano de 

integração 

com o 

ACPF

Dados Obtidos Periodicidade 

da carga

RH Bahia - Sistema de 

Gestão de Recursos 

Humanos

SAEB 2021 Informações sobre custos de 

pessoal.
Mensal

(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) 

INTEGRAÇÕES COM OUTROS SISTEMAS - EVOLUÇÃO



SISTEMA ACPF – Arquitetura

FIPLAN
ACPF



1. No momento da solicitação da despesa

2. No momento do recebimento do material ou prestação do serviço

3. No momento da liquidação no FIPLAN

4. Após a liquidação : Apropriando automaticamente

5. Após a liquidação : Fazendo apropriação manual

PROCEDIMENTOS PARA APROPRIAÇÃO  MANUAL DE CUSTOS

(exclusive despesas objeto de integrações) 



Gera um Processo

NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO  DE DESPESA 

( UNIDADE SOLICITANTE )

Verifica se a despesa pode

ser departamentalizada

SIM NÃO

Preenche o Formulário de 

Apropriação de Custo com a(s)

UC(s) beneficiada(s)

Informa código e nome da

Unidade Controladora através 

de formulário no processo

Anexa o formulário ao

Processo

Envia Processo para

Execução Orçamentária



ANEXO II

FORMULÁRIO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTO

Credor:

Número do Processo: Valor Total (R$):

DETALHAMENTO DAS APROPRIAÇÕES

Unidade de Custo Código do ACP Valor a Apropriar

Total para Apropriação (R$):

Justificativa pela ausência do detalhamento das apropriações:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Nº do Empenho Valor (R$):

Nº do Empenho Valor (R$):

Nº do Empenho Valor (R$):

Responsável: Data:        /         /           Telefone:



NO MOMENTO DO RECEBIMENTO DO MATERIAL OU SERVIÇO     

( DIRETORIA ADMINISTRATIVA OU UNIDADE EQUIVALENTE )

Verifica se foi anexado o Formulário 

de Apropriação de Custo e 

informada(s) a(s) UC(S)

SIM NÃO

Confere se a  UC está

correta
Retorna o Processo ao

Solicitante

Preenche no Formulário de 

Apropriação de Custo os valores

por UC e por empenho(s)

Envia Processo para a

Liquidação

UC errada

UC correta



NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO

( DIRETORIA DE FINANÇAS OU UNIDADE EQUIVALENTE )

Recebe o Processo e verifica se foi 

anexado e preenchido o

Formulário de Apropriação de Custo 

SIM

Verifica a quantidade de UC 

que foi relacionada

no formulário

Retorna o Processo à Diretoria

Administrativa ou unidade equivalente

Registra os valores na

Tela de preenchimento

de UC do FIPLAN 

Preenche com “9999999” a Tela de

preenchimento de UC do FIPLAN
Até 10 UC

NÃO

Acima de 10 UC ou quando for justificada a

ausência do detalhamento das apropriações

Envia a cópia do formulário para o

Gestor Setorial efetuar a apropriação

manual no ACPF



Registro da unidade de custo na liquidação – exclusive subelementos com indicativo de unidade de custo “NÃO”



APÓS-LIQUIDAÇÃO: SISTEMA  ACPF

Captura  a despesa na

Liquidação  do FIPLAN

Até dez UC(s)

beneficiadas

Apropria

diretamente na(s)

Unidade(s) de Custo

Envia  para Apropriação Manual

no Módulo Apropriação

Verifica a Unidade de Custo

Verifica se tem Regra de

Apropriação

SIM NÃO

Código “9999999” 



APÓS-LIQUIDAÇÃO : APROPRIAÇÃO MANUAL

(GESTOR SETORIAL)

Acessa no ACPF o módulo

Apropriar Liquidação, 

e verifica se tem valores a apropriar

Formulário preenchido

com mais de 10 UC
Formulário preenchido com 

justificativa pela ausência do

detalhamento das apropriações    

Tendo valores a apropriar, desarquiva o Formulário de

Apropriação de Custo e verifica o seu preenchimento

Efetua a apropriação

manual com base nos

dados do formulário

Apura junto à Unidade Solicitante

e/ou Diretoria Administrativa a 

forma de apropriar os valores por UC



 Em qualquer situação em que é necessário

liquidar imediatamente, sem ainda existir a

informação das UC beneficiadas.

Ex.: treinamento

 Quando posteriormente for utilizada a opção

“upload”.

1 – UTILIZAÇÃO DO CAMPO “JUSTIFICATIVA” DO FORMULÁRIO

SITUAÇÕES ESPECIAIS

Justificar no Formulário de Apropriação de Custo



 Neste caso, deverá ser informada como

unidade de custo, aquela que controla a

despesa, no caso, a unidade “Custos Comuns”

da DG.

• Ex.1: energia elétrica do prédio sede

• Ex.2: links de comunicação de dados

2 – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DAS UC BENEFICIADAS

SITUAÇÕES ESPECIAIS



INTEGRAÇÕES COM OUTROS SISTEMAS - CRITÉRIOS

Critérios para integração:

Bloqueia os valores liquidados no FIPLAN, transferindo valores

de custos efetivos para o ACPF a partir dos sistemas integrados 

RH BAHIA: folha de pagamento – despesa de pessoal (bloqueia elementos de 01 a 12 e outros)

SIMPAS: distribuição de material de consumo (bloqueia elemento 30)

SIAP: depreciação de bens móveis (bloqueia elemento 52)

BR/CTF: consumo efetivo de combustível  (bloqueia subelemento 39.60)

SIMOV: depreciação de bens imóveis (bloqueia elemento 61)

Bloqueio via tabela de subelemento de despesa do FIPLAN, com parametrização de indicativo de unidade de custo (S/N).



INTEGRAÇÕES COM OUTROS SISTEMAS - CRITÉRIOS



INTEGRAÇÃO  ACPF COM OUTROS SISTEMAS

As informações referentes a despesas

com Pessoal serão transferidas para o

ACPF diretamente pelo Sistema de

Recursos Humanos – SRH da Secretaria

da Administração (Art. 4° da Port. N° 804)

Neste caso, o FIPLAN não disponibilizará 

a tela para preenchimento de UC

1 – DESPESAS COM PESSOAL 

(INTEGRAÇÃO COM RH-Bahia)



INTEGRAÇÃO ACPF X RH-Bahia

Na versão 3.10.0 do ACPF foi incluída uma nova funcionalidade na 

tela de cadastramento de unidade de custo:

Para que os custos com pessoal sejam integralmente apropriados, todas as Unidades Organizacionais 

da secretaria/órgão deverão estar associados às respectivas unidades de custo, de modo que, ao 

final do procedimento, não reste qualquer Unidade Organizacional no quadro “Disponíveis”, acima. 



INTEGRAÇÃO ACPF X RH-Bahia

Para associar  uma Unidade Organizacional a uma 

Unidade de Custo, deve-se clicar em cima do

nome da unidade que se deseja associar,

marcar a Unidade Organizacional selecionada e

passar para o lado direito (Adicionar)



INTEGRAÇÃO ACPF COM OUTROS SISTEMAS

As informações referentes a despesas com

Material de Consumo serão transferidas

para o ACPF diretamente pelo SIMPAS

(§ único do Art. 3° da Port. N° 804)

Neste caso, o FIPLAN não disponibilizará 

a tela para preenchimento de UC

2 – DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

(INTEGRAÇÃO COM SIMPAS)



INTEGRAÇÃO ACPF X SIMPAS

Na versão 3.1.0 do ACPF foi incluída uma nova funcionalidade na 

tela de cadastramento de unidade de custo:

Para que os custos com material de consumo sejam integralmente apropriados, todos os locais de 

Distribuição da secretaria/órgão deverão estar associados às respectivas unidades de custo, de modo 

que ao final do procedimento, não reste qualquer Local de Distribuição no quadro “Disponíveis”, acima. 



INTEGRAÇÃO ACPF X SIMPAS

Para associar  um Local de Distribuição a uma 

Unidade de Custo, deve-se clicar em cima do

nome da unidade que se deseja associar,

marcar o Local de Distribuição selecionado e

passar para o lado direito (Adicionar)



INTEGRAÇÃO  ACPF COM OUTROS SISTEMAS

As informações referentes a despesas

com Depreciação de bens móveis serão transferidas 

para o ACPF diretamente pelo Sistema Integrado de

Administração de Patrimônio – SIAP da Secretaria

da Administração

Neste caso, o FIPLAN não disponibilizará 

a tela para preenchimento de UC

3 – DESPESAS COM  MATERIAL PERMANENTE 

(INTEGRAÇÃO COM SIAP)



INTEGRAÇÃO  ACPF COM OUTROS SISTEMAS

As informações referentes a despesas com 

combustível serão transferidas para o ACPF diretamente 

pelo Sistema BR / CTF, gerido pela Secretaria

de Administração

Neste caso, o FIPLAN não disponibilizará 

a tela para preenchimento de UC

4 – DESPESAS COM  COMBUSTÍVEL 

(INTEGRAÇÃO COM BR/CTF)



INTEGRAÇÃO ACPF X SIAP e ACPF X CTF

Na versão 3.3.0 do ACPF foi incluída uma nova funcionalidade na 

tela de cadastramento de unidade de custo:

Para que os custos com depreciação e combustível sejam integralmente apropriados, todas as

Unidades Administ. da secretaria deverão estar associadas às respectivas unidades de custo, de modo

que, ao final do procedimento, não reste qualquer Unidade Administ. no quadro “disponíveis”, acima. 



INTEGRAÇÃO ACPF X SIAP e ACPF X CTF

Para associar uma Unidade Administ. a uma Unidade de Custo, deve-se

clicar em cima do nome da unidade que se deseja associar, marcar a

Unidade Administ . selecionada e passar para o lado direito (Adicionar)



INTEGRAÇÃO  ACPF COM OUTROS SISTEMAS

As informações referentes a despesas

com Depreciação de bens imóveis serão transferidas 

para o ACPF diretamente pelo Sistema de

Administração de Imóveis – SIMOV da Secretaria

da Administração

Neste caso, o FIPLAN não disponibilizará 

a tela para preenchimento de UC

5 – DESPESAS COM  DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS 

(INTEGRAÇÃO COM SIMOV)



INTEGRAÇÃO ACPF X SIMOV

Na versão 3.4.0 do ACPF foi incluída uma nova funcionalidade na 

tela de cadastramento de unidade de custo:

Para que os custos com depreciação de imóveis sejam integralmente apropriados, todas os

imóveis da secretaria deverão estar associadas às respectivas unidades de custo, de modo

que, ao final do procedimento, não reste qualquer imóvel no quadro “disponíveis”, acima. 



INTEGRAÇÃO ACPF X SIMOV

Para associar um Imóvel a uma Unidade de Custo, 

deve-se clicar em cima do nome da unidade que se 

deseja associar, marcar o Imóvel selecionado 

e passar para o lado direito (Adicionar)



Sistema ACPF – Tela de Entrada

Esta é a tela de entrada do ACPF - Sistema de Apropriação de Custos Públicos, que será

acessada através do site da Sefaz (http://sistemas.sefaz.ba.gov.br) ou diretamente pelo

endereço http://sistemas.sefaz.ba.gov.br/sistemas/acpf, podendo ser indicada como página

inicial do navegador ou adicionada ao menu Favoritos.



Sistema ACPF – Tela de Entrada

Controle de acesso: Só terão acesso às funcionalidades do ACPF 

os usuários devidamente cadastrados.

O login e a senha de acesso ao ACPF são os mesmos utilizados para 

acesso aos sistemas Web da SEFAZ. Caso você não possua, não saiba 

ou tenha esquecido como acessar, sendo servidor da SEFAZ, deverá 

enviar mensagem para gestoracp@sefaz.ba.gov.br solicitando seu 

cadastro ou reinicialização da senha; se for servidor externo, o diretor da 

sua DIFIN ou servidor que desempenhe função similar deverá enviar a 

solicitação para o mesmo endereço informando nome, login, matrícula, 

CPF, unidade e perfil de acesso do servidor, para que providenciemos o 

cadastro no sistema



Sistema ACPF – Tela de Entrada

Importante: No desenvolvimento do ACPF foram utilizadas tecnologias atuais de forma que ele 

seja acessível inclusive por dispositivos móveis como celulares e tablets. Para obter todos esses 

benefícios, utilize navegadores modernos como o Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet 

Explorer em suas versões mais recentes.



Sistema ACPF - Tela de Abertura

Menu Principal: selecionar a opção desejada 

para visualizar os submenus. 



Cadastros

Localização: Indica a tela do ACPF na qual o 

usuário se encontra.



Cadastros / Unidades de Custos

Para abrir a árvore das unidades de custo, 

deve-se clicar no “+” que vem antes das 

unidades de custo.



Cadastros / Unidades de Custos

No menu Cadastros, deverá ser definida cada 

Unidade de Custos, selecionando os Locais 

de Trabalho e Locais de Distribuição a ela 

relacionados.  

Para mostrar o detalhamento da

Unidade de Custo, deve-se clicar

em cima do nome da unidade

selecionada.



Cadastros / Unidades de Custos

Para incluir uma nova Unidade de Custo,

deve-se clicar em cima do nome da

unidade que se deseja que a nova unidade

de custo seja subordinada, clicar no ícone

“Incluir”, preencher os dados e “Confirmar”.



Cadastros / Unidades de Custos

Para excluir uma Unidade de Custo, deve-

se clicar em cima do nome da unidade que

se deseja apagar e clicar no ícone “Excluir”.



Apropriações

Na tela do filtro de Apropriar Liquidação, deve-

se preencher os dados desejados e clicar no 

ícone “Aplicar Filtro”, na parte inferior da 

página da Consulta (vide tela seguinte).



Apropriações / Apropriar Liquidação

Na tela do filtro de Apropriar Liquidação, deve-

se preencher os dados desejados e clicar no 

ícone “Aplicar Filtro”.  



Apropriação / Apropriar Liquidação

Para efetuar a Apropriação, deve-se 

clicar em cima deste ícone.



Apropriação / Apropriar Liquidação

Para acessar os dados da Liquidação,  

deve-se clicar em cima deste ícone.



Apropriação / Apropriar Liquidação



Apropriações / Apropriar Liquidação

Para informar a Unidade de Custo, deve-se clicar em “Adicionar Unidade de 

Custo”, colocar o número da mesma ou selecionar a unidade, e depois colocar o 

valor correspondente e clicar no botão “OK”. Caso exista mais de uma Unidade 

de custo, deve-se clicar novamente em “Adicionar Unidade de Custo” e, por fim, 

clicar no ícone “Confirmar”. 



Apropriações / Apropriar Liquidação

(com Upload)

A apropriação da Liquidação pode ser feita por Upload. Para isso, deve-se clicar 

em “Realizar Upload”, selecionar o arquivo previamente preparado em planilha 

Excel, e salvo como arquivo Texto, e salvar o Upload. 



Apropriações / Apropriar Liquidação

(com Upload)

A apropriação da Liquidação pode ser feita por Upload. Para isso, deve-se clicar 

em “Realizar Upload”, selecionar o arquivo previamente preparado em planilha 

Excel, e salvo como arquivo Texto, e salvar o Upload. 



Apropriações / Apropriar Liquidação

(com Upload)

Planilha em Excel preparada para

realizar o Upload.



Apropriações / Apropriar Liquidação

(com Upload)

Planilha preparada para ser salva como

arquivo Texto e ser utilizada no Upload.



Apropriações / Apropriar Liquidação

(com Upload)

Arquivo salvo no formato de Texto e

preparado para fazer Upload.



Apropriações / Apropriar Liquidação

(com Upload)

Dados carregados no ACPF



Apropriações / Reapropriação do Custo

Na tela do filtro de Reapropriação do Custo, 

deve-se preencher os dados desejados e clicar 

no ícone “Aplicar Filtro”, na parte inferior da 

página da Consulta (vide tela seguinte).



Apropriações / Reapropriação do Custo

Na tela do filtro de Reapropriação do Custo, 

deve-se preencher os dados desejados e 

clicar no ícone “Aplicar Filtro”.  



Apropriações / Reapropriação do Custo

Na tela do filtro de Reapropriação do Custo, 

deve-se preencher os dados desejados e 

clicar no ícone “Aplicar Filtro”.  

Para efetuar a Reapropriação, deve-se 

clicar em cima deste ícone.



Apropriações / Reapropriação do Custo

Na tela do filtro de Reapropriação do Custo, 

deve-se preencher os dados desejados e 

clicar no ícone “Aplicar Filtro”.  

Para informar a Unidade de Custo, deve-se clicar em “Adicionar Unidade de 

Custo”, colocar o número da mesma ou selecionar a unidade, e depois colocar o 

valor correspondente e clicar no botão “OK”. Caso exista mais de uma Unidade 

de custo, deve-se clicar novamente em “Adicionar Unidade de Custo” e, por fim, 

clicar no ícone “Confirmar”. 



Apropriações / Reapropriação do Custo

Na tela do filtro de Reapropriação do Custo, 

deve-se preencher os dados desejados e 

clicar no ícone “Aplicar Filtro”.  



Apropriações / Reapropriação do Custo

Na tela do filtro de Reapropriação do Custo, 

deve-se preencher os dados desejados e 

clicar no ícone “Aplicar Filtro”.  



Apropriações / Regras de Apropriação

No menu Apropriações / Regra de Apropriação, 

será possível fazer a parametrização da 

liquidação da despesa.



Apropriações / Regras de Apropriação

A apropriação dos custos através 

de Regra pode ser por Apropriação 

Direta ou por Apropriação Manual



Consultas Gerenciais

Nas Consultas Gerenciais é 

possível  selecionar o tipo de 

consulta (Escopo) e o seu 

detalhamento (Consolidado por)



Consultas Gerenciais / Custo Mensal

Após selecionar Escopo e a forma 

de Consolidação, deve-se indicar o 

período e Aplicar o Filtro



Consultas Gerenciais
Custo Mensal - detalhamento por 

Unidade de custo

É possível imprimir a consulta



Consultas Gerenciais



Consultas Gerenciais / Comparativo Ano



Consultas Gerenciais



Consultas Gerenciais – Filtro de ConsultaComparativo Ano – outro exemplo (exercício 2017) 



Consulta Gerencial – Comparativo Ano (visão por órgãos)



Consultas Gerenciais / Análise de Custo



Consultas Gerenciais



Consultas Gerenciais



Consultas Gerenciais



Relatório de Conferência de Liquidações



Consultas Gerenciais



Relatório de Estrutura Funcional





Relatório de Gastos por itens de Custo



Consultas Gerenciais



4 Exemplos de Consultas Extraídas do ACPF (exercício 2017) 

Composição de Custos da área de Educação

– Composição por Categorias de Custos

– Dados provenientes de diversos sistemas

Relatório de Gastos por Categorias de Custo (exercício 2017) 



Educação: Relatório Participação % por Categorias de Custos



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



Painel de Custos: Acesso ao BI - SAS



Algumas Telas – Visão Unidade de Custo 

Tela apresentada no IX Congresso CQ (OUT / 2019)



Algumas Telas – Visão Unidade de Custo 

Tela apresentada no IX Congresso CQ (OUT / 2019)



Algumas Telas – Distribuição dos Custos (Itens por unidades) 

Tela apresentada no IX Congresso CQ (OUT / 2019)



Algumas Telas – Distribuição dos Custos (unidades por item) 
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