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ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2015: ACP/SRD (anexa a Circular nº 001/2015 ASPLAN) 
 

 
ALGUNS CONCEITOS:          
 
ACP: Apropriação do Custo Público 
 
SRD: Solicitação de Reserva de Dotação Orçamentária 
 
Unidade de Custo: Setor demandante que será atendido/contemplado/beneficiado diretamente com o 

serviço prestado ou bem adquirido. 

Localizar a sua unidade do custo na planilha, anexa. O setor terá um código correspondente. 

 

Centros de Custo: Alocação da dotação orçamentária por áreas. Responsável pelo desenvolvimento 

das metas físicas e, respectivo, controle e acompanhamento da despesa, conforme orçamento previsto. 

É o ordenador de despesas, representados pelos Diretores de Departamento, Pró-Reitores, Assessores 

e Reitor, e respectivos substitutos legais. 
 

Dotação Orçamentária: “Montante de recursos consignados, na lei orçamentária ou em crédito 

adicional, à função, subfunção, programa, projeto, atividade, operação especial, categoria econômica, 

modalidade de aplicação e elemento de despesa.” 

Fonte: MOP (Manual de Orçamento Público). 

 

Ordenador de Despesas: “O ordenador de despesas deverá ser aquele com capacidade e legitimidade 

para assumir a autoridade de gerir os gastos públicos da unidade em que atua, de cujos atos resultem 

emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos financeiros.” 

Fonte: NOTA TÉCNICA N.º 004/2013 – SAF - DICOP 
 

Exemplos: 
Centro de Custo: PPG 

Ordenador de despesa: Pró-Reitor ou substituto legal, quando for o caso 

Demanda: pagamento de bolsa de pesquisa 

 

Centro de Custo: Departamento 

Ordenador de despesa: Diretor ou substituto legal, quando for o caso 

Demanda: diária para participação em evento 

 
 
 



UESB/ASPLAN- 18/08/2015 
 

 

2 
 

 
PREENCHIMENTO:           
 
Campo 1: Apropriação de Custo (ACP) 

 No local indicado, informar o ordenador de despesa daquela área; 

 Identificar o tipo do serviço que está sendo solicitado: Ex: solicitação de diárias, aquisição de 

materiais, etc. 

 Será preenchido pelo setor solicitante ou que será atendido. Ex: o setor cujo funcionário 

público beneficiário (docente ou técnico) está lotado; 

 Localizar na Planilha de Unidade de Custos o Setor e seu respectivo código, informando 

inclusive o Campus onde o mesmo encontra-se sediado; 

 

Campo 2: Solicitação de Reserva de Dotação Orçamentária (SRD) 
 O ordenador de despesa responsável pela área em que atua, indicará o projeto/atividade 

conforme a natureza da solicitação; baterá carimbo e assinará no local indicado. 

Exemplos:  

a) Participação de docente em evento. O interessado deverá submeter sua solicitação 

à plenária departamental que fará a análise e deliberação. Sendo aprovado, o 

Diretor de Departamento, ordenador de despesa indicará, conforme deliberação, o 

item que será financiado, bem como o respectivo valor; 

b) Demandas de projetos. O interessado, conforme área acadêmica (graduação, 

pesquisa ou extensão), tendo sido aprovado pelo Comitê e Câmara, encaminhará 

solicitações à Pró-Reitoria responsável por acompanhar e dar os encaminhamentos 

cabíveis.  

 

Campo 3: Uso exclusivo da ASPLAN 

 Conforme orçamento aprovado e alocado para cada área, a ASPLAN procederá a 

verificação da existência da dotação orçamentária para aquela despesa. 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS:          
 
1) Quem deverá preencher o Formulário de SRD/ACP? 
Campo 1: todo e qualquer setor demandante. Isto é, todo setor que fizer solicitação que resultar em 

contratação de serviço ou aquisições, obrigatoriamente, deverá encaminhar anexo ao Memorando, RV, 

Solicitação de Diárias, etc o Formulário de ACP/SRD. 
Campo 2: apenas o ordenador de despesa 
Campo 3: apenas a ASPLAN. 

 

2) Quem são os possíveis ordenadores de despesa? 

Reitoria, Vice-Reitoria, Departamentos, Pró-Reitorias (PROGRAD, PPG, PROEX, PROAD), AGP, e 

respectivos representantes legais. 

 

3) O ordenador de despesa pode autorizar despesas de qualquer área? 

Não. Cada área possui um ordenador de despesa e, em sua ausência, um substituto legal.  

Exemplo: a Pró-Reitoria de Graduação autorizará despesas inerentes ao ensino, considerando que os 

projetos/atividades alocados nesta, são destinados a este fim. O mesmo ocorre com a extensão, a 

pesquisa, a pós-graduação, a manutenção, folha de pessoal, etc. 

 

4) O que mudou na NOVA Declaração de Prestação de Serviços? 

Apenas foram acrescentados os campos destinados a informação da Unidade de Custo e da dotação 

orçamentária, necessárias a execução da despesa. 

 

5) O Formulário de SRD/ACP poderá ser emitido para mais de um tipo de despesa quando 
pertencer a um único beneficiário? 

Não. O Formulário de SRD/ACP deverá ser emitido por natureza de despesa, considerando que o 

mesmo comporá o processo de pagamento. 

Exemplo: beneficiário contemplado com passagens, diárias e inscrição. Deverá ser emitido três 

formulários: um para passagens (elemento de despesa 33), um para diárias (elemento de despesa 14) e 

um para inscrição (elemento 39) e cada um comporá ao seu respectivo processo. 

 

6) Desconhecendo a natureza/elemento de despesa (campo 1), onde buscar esta informação? 

Esta informação pode ser encontrada junto a alguns setores da UESB: ASPLAN, GEFIN e/ou GAD. 

 

7) Meu setor não consta na planilha Unidade de Custo. O que fazer? 

Solicitar a ASPLAN a inclusão do setor, informando a qual Pró-Reitoria ou Assessoria está subordinado 

e o Campus de lotação, por meio de correspondência escrita, inclusive e-mail.  
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8) Quando utilizo a NOVA Declaração de Prestação de Serviços? 

Somente para pagamento de prestação de serviço a pessoa física. 
 
9) Quando vou utilizar o Formulário de SRD/ACP e a NOVA Declaração de Prestação de Serviços 
de forma concomitante ou em um mesmo processo? 

O processo de pagamento contará em sua composição apenas de um dos formulários: 

 NOVA Declaração de Prestação de Serviços: é, uma exceção. Será utilizada única e 
exclusivamente para pagamento de prestação de serviço a pessoa física. 

 Formulário de SRD/ACP: será utilizada, nas demais modalidades de pagamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


