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 O levantamento, controle e avaliação das informações de 
custos representam os fundamentos para o planejamento 
orçamentário efetivo e para a coordenação eficaz de ações, 
constituindo instrumentos vitais para o processo de tomada de 
decisões gerenciais. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe essa 
exigência para a Administração Pública, instituindo um novo modelo 
de gestão governamental que visa à alocação eficiente dos recursos, 
a transparência nos gastos e a representatividade do controle social 
para melhoria da qualidade e ampliação dos serviços públicos 
prestados. 

 Diante disso, para atender aos dispositivos legais e demonstrar o 
esforço do Governo do Distrito Federal na produção de informações 
de custos, esta cartilha apresenta informações técnicas para facilitar 
a compreensão dos Demonstrativos de Custos, disponíveis no módulo 
“Custos” integrante do ambiente SIAC/SIGGO.

Apresentação
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 A Figura 1 ilustra o processo de ajuste contábil da despesa e sua 
classificação em categorias de custos. Destacamos que a execução 
do Fundo Constitucional do Distrito Federal está em fase de integração 
à base de dados do Sistema de Informações de Custos para compor o 
processo de ajuste e os demonstrativos.

Processo de Ajustes Contábeis

(-) Despesas executadas por inscrição em RP não processados

(+) Restos a pagar não processados executados no exercício

(-) Concessões de Adiantamentos

(+) Despesas incorridas de adiantamentos

(-) Amortizações da dívida

(-) Transferências intragovernamentais

(-) Restituições

O consumo de materiais e instalações é visto sob a ótica da renovação/reposição, eliminando a necessidade de ajustes
patrimoniais. Com a implementação da Contabilidade Patrimonial, essa proxy será substituída naturalmente pela despesa 
de consumo de materiais e pela despesa de depreciação.

 Despesa Orçamentária Ajustada

Laborais - despesas com a relação de trabalho (servidores efetivos e terceirizados em atividade).
Materiais - despesas com materiais de consumo.
Serviços - despesas com a prestação de serviços contratados pelo GDF (incluindo despesa de manutenção).
Serviço da Dívida - despesas com juros e encargos da dívida.
Benefícios - despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas). 
Investimentos - despesas com investimentos e inversões financeiras.
Funcionamento - despesas gerais da administração não atribuídas às demais categorias (incluindo gasto com assistência social).

Custo Apurado (Apresentado na coluna "B" dos demonstrativos)

 Despesa Orçamentária Executada (Despesa líquida + Inscrição em RP não processados)

Distribuição em 
Categorias de 

Custos

Ajustes 
Orçamentários

* Aspectos     
Patrimoniais

Figura 1
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Demonstrativos de Custos

Figura 2

Especificação da Consulta Posição na Célula 
Orçamentária  oãçircseD ogidóC

 1 - Programa de Trabalho 7 a 23  02 061 1501 2426 8387  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO CENTRO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF
OÃDADIC ARGETNIER AMARGORP OD OÃÇNETUNAM 6242 1051 160 20 91 a 7oãçA - 2 

SONAMUH SOTIERID SOD AITNARAG E ASEFED 1051 160 20 51 a 7amargorP - 3 
AIRÁICIDUJ OÃÇA 160 20 11 a 7oãçnufbuS - 4 

AIRÁICIDUJ 20 8 a 7oãçnuF - 5 
ODALUCNIV OÃN OIRÁNIDRO 001 -sosruceR ed etnoF - 6 

Especificação da Consulta Posição na Célula 
Orçamentária oãçircseDogidóC

FD OD AIRÁICIDUJ AICNÊTSISSA ORTNEC OD OÃDADIC ARGETNIER AMARGORP OD OÃÇNETUNAM 7838 32 a 7ohlabarT ed amargorP - 1 
OÃDADIC ARGETNIER AMARGORP OD OÃÇNETUNAM 6242 91 a 61oãçA - 2 

SONAMUH SOTIERID SOD AITNARAG E ASEFED 1051 51 a 21amargorP - 3 
AIRÁICIDUJ OÃÇA 16 11 a 9oãçnufbuS - 4 

AIRÁICIDUJ 20 8 a 7oãçnuF - 5 
ODALUCNIV OÃN OIRÁNIDRO 001 -sosruceR ed etnoF - 6 

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos – PSIAG795

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos – PSIAG820

 Os demonstrativos de custos têm o objetivo de demonstrar a 
distribuição dos custos de cada item da estrutura funcional 
programática (Função, Subfunção, Programa, Ação, Subtítulo e Fonte 
de Recursos) nas categorias listadas na Figura 1.

Os demonstrativos de custos se subdividem em:

 - Demonstrativo Analítico de Custos Públicos – PSIAG795
 - Demonstrativo Sintético de Custos Públicos – PSIAG820

 A diferença entre esses demonstrativos consiste na forma de 
visualização dos elementos da funcional programática. Enquanto o 
Demonstrativo Sintético apresenta cada elemento de forma isolada, o 
Demonstrativo Analítico possibilita a visualização em forma de 
cascata, com cada elemento da funcional programática vinculado a 
todos os anteriores. Essa contraposição é ilustrada de forma didática 
na Figura 2.
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 A Figura 3 apresenta a tela de consulta dos demonstrativos e o 
detalhamento de cada um dos campos expansíveis em lista.

Consulta aos Demonstrativos

Figura 3

airátnemaçrO edadinUarotseG edadinU

Gestão Tipo de Agregação

Período Mês de Referência

Área

Especificação da Consulta

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIAG795 / PSIAG820

1 - Direta 1 - No Mês 1 - Janeiro 1 - Meio 1 - Programa de Trabalho
2 - Direta + Fundos 2 - Acumulado até o Mês 2 - Fevereiro 2 - Fim 2 - Ação

amargorP - 3miF e oieM - 3oçraM - 3saiuqratuA - 3
oãçnufbuS - 4lirbA - 4oãçadnuF - 4

oãçnuF - 5oiaM - 5acilbúP aserpmE - 5
sosruceR ed etnoF - 6ohnuJ - 6atsiM aimonocE - 6

ohluJ - 7sodnuF - 7
otsogA - 8ateridnI ad sodnuF - 8

orbmeteS - 9odadilosnoC - 9
10 - Outubro
11 - Novembro
12 - Dezembro

Especificação da ConsultaÁreaaicnêrefeR ed sêMoãçagergA ed opiT Período
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Por fim, a título de exemplo, apresentamos os demonstrativos Analítico 
e Sintético na especificação de consulta por ‘Programa’.

Visualização dos Demonstrativos

Figura 4

Fonte: CUSTOS – SIAC / SIGGO 


