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1- Contextualização Brasil 
Neste tópico serão apresentados os principais instrumentos que estão em implementação pelo 

país na busca pelo desenvolvimento do Sistema de Informação de Custos Aplicado ao Setor 

Público (SICASP). Em cada item se procurou colocar o link que dá acesso ao sitio onde os 

documentos ou apresentações estão disponíveis, não deixe de visitar cada um, basta colocar 

o Ctrl+clique para seguir o link. Veja o vídeo de apresentação: 

https://us02web.zoom.us/rec/share/Uzex5ACbrN9bAposr447-

um8VtqvXXNroFCQOoWHiPFSu7c21MPePyT9UQHFlzQr.5eF06_0wtsaL70vl?startTime=16

68789319000 

Senha: @KzwrA5W (caso o sistema exija) 

 

1.1 BOLETIM FOCO EM CUSTOS DA STN 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) publica 

semestralmente e anualmente o Boletim e o Relatório 

Foco em Custos, respectivamente, no 

sítio:https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::

:9:P9_ID_PUBLICACAO:43620 

Nestes relatórios o leitor encontrará os conceitos utilizados pelo governo federal na apuração 

dos custos dos órgãos e poderes, que estão em linha com aqueles adotados pelo governo do 

ES, notadamente em relação à utilização das VPD. 

Alguns conceitos estão diferentes em razão 

das particularidades em relação a 

abordagem utilizada pelo governo federal no 

tocante a estruturação dos custos, bem 

como as adequações que são necessárias 

para espelhar as características dos entes 

subnacionais, mas sem diferenças 

importantes que possam causar distorções 

no desenho e interpretação do SICASP. 

 

 

 

   

https://us02web.zoom.us/rec/share/Uzex5ACbrN9bAposr447-um8VtqvXXNroFCQOoWHiPFSu7c21MPePyT9UQHFlzQr.5eF06_0wtsaL70vl?startTime=1668789319000
https://us02web.zoom.us/rec/share/Uzex5ACbrN9bAposr447-um8VtqvXXNroFCQOoWHiPFSu7c21MPePyT9UQHFlzQr.5eF06_0wtsaL70vl?startTime=1668789319000
https://us02web.zoom.us/rec/share/Uzex5ACbrN9bAposr447-um8VtqvXXNroFCQOoWHiPFSu7c21MPePyT9UQHFlzQr.5eF06_0wtsaL70vl?startTime=1668789319000
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:43620
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:43620
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1.2 PESQUISA DE MATURIDADE EM GESTÃO 

DE CUSTOS NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

A STN realizou pesquisa, em agosto de 2020,  para 

identificar a manuturidade do processo de implantação 

e utilização da informação de custos nos entes da 

federação, a nível de cada poder, disponível no sítio: 

Microsoft Power BI 

 Esta pesquisa é importante no sentido de 

demonstrar o atual estágio de evolução desta 

ferramenta gerencial e como a informação de 

custos está sendo avaliada a nível dos 

variados gestores nacionais. Serve como 

parâmetro para que cada órgão do ES possa 

fazer um pararalelo com sua percepção na 

utilização desta relevante ferramenta de 

controle da qualidade dos gastos e apoio à 

tomada de decisão.   

 

1.3 Diretrizes para a elaboração de 

indicadores de custos no Governo Federal 

(Diretrizes-Elab-Indic-

Custos_LinoMartins_VF.pdf) 

A STN contratou consultoria do Prof. Lino Martins, em 

março de 2011, para ajudar na criação dos indicadores 

de custos, notadamente em áreas como Saúde, 

Educação e Defesa Nacional,  que contou ainda com 

parceria da embaixada britânica no Brasil, disponível no 

sítio: 

https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_I

D_PUBLICACAO_ANEXO:4786 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDgxY2ZjNzgtYTJlMy00YjIzLTk1YmItOWE5MDhjMzU1ZTIzIiwidCI6ImI1NjYxMzUwLWMyZTQtNDNkYy1iY2U4LWYwMDNkZGY4YTNjNCJ9
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:4786
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:4786
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:4786
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:4786
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:4786
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:4786
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Este estudo de relevante conteúdo técnico, 

elaborado por um reconhecido expert da 

contabilidade pública nacional, Prof. Lino 

Martins, é imprescindível para todos os 

gestores que querem conhecer uma 

metodologia eficiente e conceitos 

fundamentais para elaboração dos 

indicadores de custos de cada área. Não 

basta apurar custos, é preciso estabelecer 

indicadores de metas e resultados 

quantitativos e qualitativos que possam 

possibilitar a aferição da qualidade dos gastos 

públicos e a eficiência dos resultados de cada 

política pública. Neste sentido é 

imprescindível o estabelecimento de 

indicadores de custos que sejam mensuráveis 

e espelhem de forma realística a situação que 

se deseja medir, e é nisto que este trabalho 

tem importante papel. 

 
 

 

2 - SIC-ES – Normativos 
Neste tópico serão apresentados as leis e normativos que refletem o arcabolço legal que deu 

embasamento jurídico, estabelecendo datas, obrigações e conceitos que deverão ser seguidos 

por todos os entes nacionais.  

 

2.1 NBC T 16.11  x NBCT SP 34 – NORMAS DE 

CUSTOS 

 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publica as 

NBC TSP , Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público, de acordo com a 

convergência aos padrões internacionais ditados pelas 

IPSAS (International Public Sector Accounting 

Standards), que por sua vez são publicadas pelo 
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IPSASB vinculado ao IFC, disponível no sítio: NBC TSP 

– do Setor Público | :Conselho Federal de 

Contabilidade:: (cfc.org.br) 

A NBC T 16.11, publicada em 02/12/2011 foi 

a primeira norma que tratou do Sistema de 

Informação de Custos do Setor Público e, 

apesar de ter sofrido algumas alterações, será 

totalmente substituida pela NBC TSP 34, 

publicada em 10/12/2021, que deverá vigorar 

a partir de 01/01/2024,  e se tornar o marco 

regulatório para este tema em todas as 

esferas de governo. 

 

 

2.2 DECRETO ESTADUAL Nº 4949-R, DE 

18/08/2021, INSTITUIU O SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO DE CUSTOS DO ESPÍRITO 

SANTO – SIC-ES 

 

DECRETO Nº 4949-R, DE 17 DE AGOSTO DE 2021. 

Dispõe Sobre a Instituição do Sistema de Informação de 

Custos do Espírito Santo - SIC-ES., disponível no sítio:  

https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpR-E3nil9M5-

SegFA?e=hSF1nl 

Este decreto definiu estruturas, 

atribuições e responsabilidades  para 

a área central de custos e setoriais de 

todos os órgãos e poderes do ES. 

 

 

 

https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpR-E3nil9M5-SegFA?e=hSF1nl
https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpR-E3nil9M5-SegFA?e=hSF1nl
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2.3 Instrução Normativa Nº 80, de 7 de 

dezembro de 2021. DOEL-TCEES 08.12.2021 - 

Edição nº 2000 

 

Esta Instrução Normativa do TCE-ES alterou a TC Nº 

36, de 23 de fevereiro de 2016, que prorrogou o prazo 

para implantação do sistema de Custos para final de 

2023. Disponível no sítio: 

https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpR_tNEYXpNYNEo

XgQ?e=PeETow 

 

2.4 TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CUSTOS DO 

ESPÍRITO SANTO – SIC-ES  

 

Foi criado o Termo de autorização de Uso do SIC-ES, a 

ser assinato entre o Poder Executivo, desenvolvedor e 

gestor do sistema, e demais Poderes do ES, com o 

intuito de estabelecer regras e parãmetros de 

segurança, de acordo com as normas legais existentes, 

notadamente em relação à LGPD. Disponível no sítio: 

https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpUA_VZd-

zJqy8n0dg?e=AhVGxT 

2.5 INDICAÇÃO DOS SERVIDORES 

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES AO 

SISTEMA DE CUSTOS – PORTARIA Nº 048-R, 

DE 12 DE MAIO DE 2022 

 

Em 26/05/2022 foi encaminhado solicitação de 

indicação dos servidores, de cada órgão, para compor 

https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpR_tNEYXpNYNEoXgQ?e=PeETow
https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpR_tNEYXpNYNEoXgQ?e=PeETow
https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpUA_VZd-zJqy8n0dg?e=AhVGxT
https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpUA_VZd-zJqy8n0dg?e=AhVGxT
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a equipe responsável pela implantação e gestão do SIC-

ES nas setoriais de custos. O encaminhamento foi feito 

via E-Docs pelo processo 2022-N43X63 e o formulário 

para preenchimento e atualização dos nomes encontra-

se no formulário do E-Docs. Disponível em: 

https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpUEVXPgD7AVTP

XXlQ?e=kRrLLg 

https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpUDFANQOUBFPEUBqw?e=mkfbLI 

Neste formulário são indicados um titular e um 

suplente, de cada órgão, para quatro (4) tipos 

de especialidades a saber: 1- Responsáveis pela 

definição e construção dos Indicadores de Custos, que 

também deverão responder pela homologação de toda 

informação de custos da área: servidores em cargo de 

direção igual ou superior a gerente, que conheçam toda a 

estrutura organizacional e de negócios do órgão; 2- 

Responsáveis pela operacionalização da informações e 

Indicadores de Custos: servidores em cargos de chefia 

que estão envolvidos com a execução contábil, financeira 

e de planejamento de cada órgão, 3- Responsáveis pela 

TI – servidores da TI do órgão que conheçam os principais 

sistemas utilizados pela área e que possam subsidiar sua 

integração com o SIC-ES, e, quando houver, 4- Outros 

Responsáveis:  além dos responsáveis definidos acima, que 

são obrigatórios, cada área poderá alocar recursos 

específicos, como representantes de escritórios de projetos 

e/ou outros, que possam atuar como ponto focal, facilitando a 

comunicação e coordenação de tarefas, sem eximir os 

demais das obrigações e responsabilidades estabelecidas 

Aviso: Quem ainda não preencheu ou quiser excluir e/ou 

incluir servidores, deve acessar ao formulário no E-Docs, 

preencher e encaminhar para a SEFAZ.. Siga: 

Documentos/+NOVO/Elaborar/Elaborar 

Novo/Cargo/GOVES/SEFAZ-Indicação dos Servidores 

responsáveise pelas informações de Custos.  

 

3 - SIC-ES – Modelo Conceitual 
Neste tópico serão indicados o documento e a apresentação do modelo conceitual que embasou 

a criação e desenvolvimento do sistema de Informação de Custos do Espírito Santo – SIC-ES, 

bem como uma apresentação institucional feita através do CRC-ES em 10/03/2022. 

3.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CUSTOS 

DO GOVERNO ESTADUAL: MODELO 

https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpUEVXPgD7AVTPXXlQ?e=kRrLLg
https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpUEVXPgD7AVTPXXlQ?e=kRrLLg
https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpUDFANQOUBFPEUBqw?e=mkfbLI
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CONCEITUAL, SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E 

GESTÃO DO SISTEMA 

Este é o documento mestre, o framework do SIC-ES, 

desenvolvido pela equipe de especialistas do Tesouro 

Estadual da SEFAZ. Nele são encontrados todos os 

conceitos, metodologias e solução tecnologica que 

estão sendo utilizados para implementar o SIC-ES. 

Disponível no sítio: 

https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpR9V7nsXIclty7qp

Q?e=LpaWEw 

Este documento começou a ser 

desenvolvido ao final de 2020 e esta em 

permanente evolução, tanto em termos 

conceituais, como de solução tecnológica e 

questões operacionais. A ideia é que se 

transforme num manual permanente do SIC-

ES a ser utilizado por todos os gestores. Nele 

estão definidos os conceitos de custos que 

utilizam as Variações Patrimoniais 

Diminutivas (VPD). A metodologia de 

codificação dos centros de custos que 

contempla a estrutura do organograma de 

cada área, bem como a possibilidade de 

registro dos custos pelos Indicadores de 

Custos (Programas, Projetos, Produtos e 

Serviços). Os critérios de apropriação dos 

custos diretos e indiretos pelas áreas de 

Direção, Meios e Finalísticas. Também 

define o fluxo da informação de custos, que 

tem como origem o SIARHES para despesas 

de pessoal, o SIGA para as informações 

Patrimoniais e de Almoxarifado, o SIGEFES 

para os demais custos contratados. Todas 

estas informações, juntamente com as 

existentes nos outros sistemas operacionais 

de cada setor irão migrar par o SAS 

Interprise que irá produzir os relatórios da 

informação de Custos.  

 

 

https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpR9V7nsXIclty7qpQ?e=LpaWEw
https://1drv.ms/b/s!Aq55P4J4Spt_gpR9V7nsXIclty7qpQ?e=LpaWEw
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3.2 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CUSTOS 

APLICADO AO SETOR PÚBLICO – MODELO 

CONCEITUAL – LIVE CRC- ES EM 10/03/2022 

Foram feitas várias apresentações 

como desta live para órgãos como 

SEDU, SESA, PMES, CBMES, 

JUSTIÇA, TCE, MPES, TJ, dentre 

outros. É importante que todos aqueles 

servidores que foram indicados para 

participar do projeto de implantação e 

gestão do SIC-ES, que são exatamente 

os que estão recebendo este Boletim 

Nº 1 do SIC-ES, assistam esta live do 

início ao fim, para que possam melhor 

compreender os conceitos, estruturas e 

fluxo da informação de custos que 

serão produzidas pelo SIC-ES. 

https://m.youtube.com/watch?v=dsLZo

0VEM2o&t=2960shttps://m.youtube.co

m/watch?v=dsLZo0VEM2o&t=2960s 

 

 

 

Não perca o próximo  “SIC-ES Boletim Informativo Nº 2”, nele estarão 

disponíveis os vídeos com as primeiras atividades a serem executadas 

pelas setoriais, que inclui a codificação dos centros de custos, de 

acordo com o organograma de cada órgão. Também será 

disponibilizado gravação da reunião de trabalho com a SEDU, órgão 

que encontra-se mais adiantado neste processo de implantação do 

SIC-ES. 

Fiquem atentos !!! 

 

Elaborado pela Equipe da área cental de gestão e controle do SIC-ES do Tesouro 

Estadual/SEFAZ-ES. 

 

Novembro/2022 

https://m.youtube.com/watch?v=dsLZo0VEM2o&t=2960s
https://m.youtube.com/watch?v=dsLZo0VEM2o&t=2960s
https://m.youtube.com/watch?v=dsLZo0VEM2o&t=2960s
https://m.youtube.com/watch?v=dsLZo0VEM2o&t=2960s

