
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Gabinete de Consultoria Legislativa

DECRETO Nº 49.766, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012.
(publicado no DOE n.º 210, de 31 de outubro de 2012)

Institui o Sistema de Informações de Custos do 
Estado do Rio Grande do Sul – CUSTOS/RS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 82, incisos V e VII da Constituição do Estado,

considerando alínea  e do inciso I do art. 4º e o § 3º do art. 50 da Lei Complementar  
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,  

considerando os  incisos  XXV, XXIX e XXXIII do art.  2º  da Lei  Complementar  nº 
13.451, de 26 de abril de 2010;

considerando a Norma Brasileira de Contabilidade NBC-T 16.11, editada pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC;

considerando a Portaria nº 437, de 12 julho de 2012, da Secretaria do Tesouro Nacional 
- STN; e 

considerando a necessidade de implantar um sistema de informações de custos estadual 
para  subsidiar  a  tomada  de  decisões  dos  gestores  públicos  quanto  à  utilização  eficiente  dos 
recursos públicos;

DECRETA:

Art. 1º  Fica instituído, no âmbito da Administração Pública Estadual, o Sistema de 
Informações  de  Custos  do Estado do Rio Grande do Sul  –  CUSTOS/RS,  com os  seguintes 
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.

Art. 2º  O CUSTOS/RS constitui-se num conjunto de regras, normas, procedimentos e 
sistemas  informatizados  estabelecidos  com vista  ao  registro,  processamento,  evidenciação  e 
análise  de  custos  na  Administração  Pública  Estadual,  e  será  integrado  pela  Contadoria  e 
Auditoria-Geral  do  Estado  –  CAGE  -  como  Órgão  Central,  pelos  Órgãos  e  Entidades  da 
Administração Pública Estadual e seus respectivos Grupos Setoriais de Custos.
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Parágrafo único.  O Grupo Setorial de Custos será 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.

Art. 3º  Ao Órgão Central de Custos compete:
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.

Art. 4º  Aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual compete:
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-lhes 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.

Art. 5º  Os Grupos Setoriais de Custos compete:
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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.

Art.  6º   À  CAGE  compete  baixar  as  instruções  complementares  que  se  fizerem 
necessárias para o perfeito cumprimento das disposições deste Decreto.

Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 30 de outubro de 2012.
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