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PREFEITURA DE SÃO PAULO

Dando sequência à política de transparência das contas públicas do Município de São
Paulo, a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico elaborou o segundo Boletim da
Transparência Fiscal, correspondente ao exercício de 2014. Nele serão apresentadas, de forma
clara e objetiva, as ações empreendidas pela Administração, assim como os resultados dessas
medidas para as finanças do Município de São Paulo.
Seguindo os parâmetros do boletim anterior, as informações serão apresentadas de forma
a possibilitar ao leitor a construção de uma consciência crítica sobre os temas de maior relevância
para o equilíbrio financeiro do Município. A exposição de tais temas permite um cenário favorável
às discussões com a sociedade civil, pois atua como instrumento facilitador da participação e
controle social, proporcionando as mais variadas análises dos resultados obtidos. O escopo do
boletim, portanto, irá além da apresentação pura e simples de resultados contábeis; revelará a
atuação da administração na busca das melhores práticas no âmbito das finanças públicas
Com relação à apresentação de dados, deve ser esclarecido que as informações de variação
de receitas, despesas e resultados são nominais e calculadas em relação ao exercício anterior,
exceto quando informado explicitamente no texto. Nos casos de variação real, é utilizado o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mensal para comparação entre diferentes períodos1. Deve
ser considerado, nas análises, que os dados mostram as despesas empenhadas, pelo regime de
competência, e as receitas arrecadadas, pelo regime de caixa.
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No caso das despesas empenhadas, a atualização é efetuada pelo IPCA anual.

Portal da Transparência
facilita acesso às contas públicas
Para uma análise detalhada das finanças municipais, a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento
Econômico e a Controladoria Geral do Município disponibilizam a página de Contas Públicas,
no Portal da Transparência online:
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas
Os dados contidos no presente Boletim também estão disponíveis à sociedade nesse Portal.
Ao acessar as Receitas e Despesas e definir parâmetros de seleção, tais como período, órgão
público, alínea, rubrica, e outras formas de detalhamento, o cidadão pode acompanhar as
ações da Prefeitura e entender como os recursos são recebidos e utilizados.
No Portal, o cidadão encontra ainda um Glossário dos conceitos empregados ao longo do
Boletim
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/Glossario.aspx

Foto de Heloisa Ballarini SECOM

Trata-se de mais um meio disponibilizado pela Prefeitura de São Paulo para facilitar o
acompanhamento das contas públicas pela Sociedade Civil.
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As Receitas Correntes, já com as deduções, chegaram a R$ 40,2 bilhões em 2014,
cerca de 8,3% superior às de 2013. Em termos reais, as Receitas Correntes tiveram
incremento de 1,9%;

A arrecadação do ISS ultrapassou R$ 11 bilhões, com um crescimento nominal de
9,2% e incremento real de 2,7%, valor acima do crescimento da economia (PIB de
serviços para 2014 está projetado em 0,75%2);

Crescimento nominal da receita do IPTU de 9,3% e real 2,8%, apesar da atualização
dos valores venais dos imóveis abaixo da inflação medida pelo IPCA;

Novos procedimentos de cobrança do IPTU, com redução da inadimplência pela
primeira vez abaixo de 10% (9,6% em 2014 versus média de 10,5% no período
2009-2013);

Contenção do crescimento anual real das Despesas Correntes, de 5,7% (média anual
de 2010 a 2012) para média de 2,7% no biênio 2013-2014;
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Fonte: Site expectativas do Banco Central em 06/03/2015.
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Contenção do crescimento nas Despesas de Custeio, trazendo o crescimento real de
contratos de terceiros de 9,9% (média anual de 2010 a 2012) para 3,4% em 2013 e
0,6% em 2014;

Aumento real de investimentos no biênio 2013-2014, comparado ao biênio 20112012, de 7,8% (crescimento nominal de 21,1%). Em 2014, a valores atualizados, houve
o maior nível de investimentos dos últimos 15 anos, com valor empenhado de R$ 4,4
bilhões, aumento nominal de 13,3% em relação ao ano anterior;

Metas de Resultado Primário e Nominal atingidas. Com um Superávit Primário de R$
1,2 bilhão, a cidade se destaca em relação à soma dos resultados de todos os Estados
e Municípios, os quais apresentaram, na totalidade, Déficit Primário de R$ 7,8 bilhões3.

Encerramento do exercício com Superávit Financeiro (disponibilidade descontada de
todas as obrigações) de R$ 1,6 bilhão;

Aprovação da Lei que autoriza a renegociação da Dívida com a União e que permitirá
à cidade se tornar solvente no longo prazo e gradualmente abrirá espaço para
investimentos. Os encargos contratuais, IGP-DI acrescidos de juros de 9% ao ano,
passarão para IPCA acrescido de juros de 4% ao ano, limitados pela SELIC4. A Lei
autoriza, ainda, o recálculo do saldo devedor dessas dívidas.

3
4

Fonte: Nota à imprensa do Banco Central no site http://www.bcb.gov.br/?ECOIMPOLFISC em 30/01/2015
A taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) é um índice pelo qual as taxas de juros cobradas pelos
bancos no Brasil se balizam. É a taxa de juros básica paga pelo Governo Federal em suas dívidas.
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Sumário
Executivo

A conjuntura das finanças públicas do Município de São Paulo é particularmente desafiante.
Cidade com dimensões de país, com importantes demandas sociais, déficit de investimento em
infraestrutura e pressões financeiras de dívidas passadas, colocam grande pressão na sua gestão
financeira. O objetivo deste Boletim é esclarecer as principais iniciativas e realizações em 2014,
na gestão financeira, seus resultados e os desafios para o Município nos próximos anos.
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As ações visando o equilíbrio financeiro, fiscal e orçamentário, realizadas em 2014 seguem a
linha definida em 2013 e podem ser resumidas em cinco eixos principais: contenção do custeio,
retomada dos investimentos, aprimoramento da gestão tributária, resultados fiscais (primário e
financeiro) e renegociação da dívida.
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O objetivo de contenção do custeio continuou mostrando resultados positivos, como em
2013. As despesas correntes totais da Prefeitura, que totalizaram R$ 36,9 bilhões em 2014,
apresentaram uma taxa de crescimento real anual de 2,7% nos dois últimos exercícios, contra
um crescimento real anual de 5,7% entre 2009 e 2012. Essa redução do ritmo de crescimento
representou uma economia média anual de R$ 1,8 bilhão no biênio 2013/2014.
Essa redução foi obtida junto aos contratos de terceiros (que é principal área passível de
intervenção, representando 37,8% de toda despesa corrente em 2014), nos quais o crescimento
real foi de 3,4%, em 2013, e apenas 0,6% em 2014, comparado a uma média anual acima da
inflação de 9,9% entre 2009 a 2012. Tal redução não gerou aumento na despesa com pessoal
próprio, evidenciado pelo fato de que o nível de crescimento da folha de pagamento de salários
caiu para uma média de 1% anuais (Ativo - 2013-2014), comparados a 3,6% anuais de 2009 a 2012.
Este resultado foi possível devido à atuação da Junta Orçamentária e Financeira, à revisão
de todos os contratos em 2013, à definição de novos critérios de contratação, entre outros. Vale
ressaltar que o resultado das despesas correntes já inclui o aumento total, no biênio 2013/2014, de
50% no subsidio do ônibus, devido ao congelamento da tarifa, que pôs forte pressão no orçamento.
Quanto à retomada dos investimentos, no biênio 2013/14, foram investidos R$ 8,2 bilhões,
um crescimento real de 7,8% sobre os investimentos do biênio 2011/12. Isso foi possível graças
à contenção do custeio, melhor gestão financeira dos Fundos Municipais e busca de recursos
através de parcerias em projetos. Em 2014, o total de investimentos foi de R$ 4,4 bilhões, sendo
que R$ 300 milhões foram obtidos com o Governo Federal. Enquanto, no final de 2012, a cidade
tinha R$ 1,1 bilhão em contratos assinados com a união, hoje há contratos firmados de R$ 10,6
bilhões de recursos do governo federal que virão para a cidade nos próximos anos em obras de
mobilidade urbana (R$ 4,5 bilhões), drenagem (R$ 3 bilhões), mananciais e habitação (R$ 2,9
bilhões), saúde e outros.

Mesmo com a contenção do custeio, há ainda a necessidade da Prefeitura aprimorar
constantemente a gestão dos seus impostos próprios. Neste sentido, o aprimoramento da gestão
tributária é fundamental para ampliar a receita e, consequentemente, a oferta de serviços públicos.
Em 2014, a Receita de impostos municipais da cidade de São Paulo cresceu 9,0% nominalmente,
o que implica em um crescimento de 2,5% acima da inflação, sem nenhum aumento de tributos.
As principais fontes de recursos próprios da Prefeitura são o Imposto Sobre Serviços - ISS (R$ 11
bilhões em 2014) e o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU (R$ 6 bilhões).
O ISS apresentou um crescimento nominal de 9,2% e real de 2,7% em 2014 e, no biênio
2013/2014, crescimento real médio de 3,6%, em função da dinâmica do setor de serviços e de
iniciativas de modernização dos processos e sistemas. O resultado de 2014 é bastante positivo
considerando o desempenho da economia em 2014.
Algumas das ações que contribuíram diretamente para esse resultado foram, por exemplo, a
revisão completa da estrutura e dos processos do ISS Habite-se, com informatização do processo
de arrecadação que começou a ser realizada pela Secretaria de Finanças e Desenvolvimento
Econômico em 2013, e levou a arrecadação a crescer 50% já no primeiro ano.
Além disto, a implantação do novo modelo de recolhimento de ISS dos serviços de planos de
saúde, através de plataforma eletrônica de declarações, gerou um crescimento de 26% no grupo
‘saúde’ no biênio 2013/2014.
Outra ação que teve impacto positivo na arrecadação do tributo foi a criação da “Divisão
do Simples Nacional”, a participação piloto no Sistema Único de Fiscalização e Contencioso do
Simples Nacional (SEFISC), a criação de roteiro para a fiscalização desses contribuintes e a revisão
das malhas fiscais para monitoramento. Com isso, a arrecadação do ISS no segmento do Simples
Nacional apresentou crescimento de 34,8% no biênio 2013/2014.
Finalmente, a Prefeitura realizou a expansão e institucionalização das atividades de
monitoramento e de relacionamento com os Grandes Contribuintes, cirando o Núcleo de Grandes
contribuintes que acompanha hoje 60% da arrecadação de ISS.
O IPTU por sua vez teve crescimento nominal de 9,3% e real de 2,8% em 2014, em função
de novos procedimentos de cobrança e de fiscalização, como a inscrição das parcelas em atraso
do IPTU no Cadastro Informativo Municipal (CADIN). Com essa iniciativa de comunicação com o
contribuinte, que agora recebe um comunicado solicitando a regularização dos pagamentos em
30 dias quando atrasa uma parcela, houve redução da inadimplência que corresponde a uma
arrecadação adicional de R$ 60 milhões, referente aos lançamentos do exercício.
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Vale ressaltar que o crescimento da arrecadação com o IPTU foi obtido sem a revisão da
Planta Genérica de Valores, que não vigorou, em 2014, devido a ação judicial. O IPTU é o único
grande imposto nacional que depende de lei para atualizar sua base de cálculo, a Planta Genérica
de Valores - PGV. Em 2013, seguindo uma lei de 2009, que obriga a enviar ao Legislativo proposta
de revisão dos valores venais para fins do IPTU a cada dois anos, a Prefeitura encaminhou um
Projeto de Lei alterando a sua PGV. Essa Lei foi aprovada, mas depois questionada na justiça, o
que a impediu de vigorar em 2014. Ao final de 2014, o Tribunal de Justiça deu vitória ao Município
e a lei foi considerada válida. Com isso, os valores venais dos imóveis foram atualizados, mais
próximos aos valores reais de mercado. Mesmo com a vitória no TJ, a Prefeitura decidiu não
cobrar os valores adicionais de 2014 e postergou a aplicação da nova PGV para 2015.

16

Por outro lado, a receita foi impactada negativamente pela retração do ICMS estadual. O
repasse estadual do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços é a segunda maior
fonte de receitas do Município (R$ 6,8 bilhões), e teve em 2014 um crescimento nominal negativo
de 2%, representando decréscimo real de 7,9%. No biênio 2013/2014, houve uma redução no
repasse do ICMS ao Município, com uma diminuição anual real média de 1,1%.
O quarto eixo é a manutenção dos resultados fiscais. Em 2014, o Município de São Paulo
entregou um superávit primário de R$ 1,2 bilhão, acima da meta estabelecida, que era de R$
50 milhões. Considerando que a soma dos Estados e Municípios apresentou um déficit de R$
7,8 bilhões, o resultado obtido por São Paulo ganha destaque e é extremamente relevante ao
resultado consolidado do setor público.
Além do resultado primário, o Município encerrou o exercício com Superávit Financeiro
positivo de R$ 1,6 bilhão, ou seja, as disponibilidades financeiras (ativos) são superiores a todos
os compromissos financeiros, demonstrando o equilíbrio das contas. A meta de resultado nominal
definida na LDO também foi alcançada.

Por último, a aprovação da lei que autorizou a renegociação da dívida com o Governo Federal
foi um marco financeiro importante no ano de 2014, já que permitirá à cidade se tornar solvente
no longo prazo e gradualmente abrirá espaço para investimentos. A renegociação alterou o
indexador da dívida de Estados e Municípios com a União, passando os encargos que eram IGP-DI
acrescidos de juros de 6% a 9% ao ano, para IPCA acrescido de juros de 4% ao ano, limitados pela
SELIC. A Lei também autorizou o recálculo do saldo devedor dessas dívidas, reestabelecendo o
equilíbrio econômico financeiro entre as partes.
Quando o contrato foi assinado em 2000, a dívida do Município era de R$ 11 bilhões. Desde
então, já foram pagos mais de R$ 25 bilhões em amortização e juros, e o saldo atinge hoje R$
62,9 bilhões. Com a aprovação do projeto, a redução do estoque será de cerca de R$ 26 bilhões
(41%). Sem a renegociação, ao final do contrato em 2030, o saldo devedor poderia atingir R$ 170
bilhões, e o comprometimento da receita anual chegaria a 30%, inviabilizando investimentos e
prejudicando os serviços prestados aos munícipes. Além disso, a Prefeitura estaria impedida de
fazer empréstimo novo para investimento até 2040.
Hoje, a Administração Municipal investe aproximadamente metade das principais capitais
comparáveis5 (em percentual da receita e também per capita), apesar de o nível de poupança
(antes do pagamento das dívidas) ser superior ao dessas cidades. Com a efetivação da renegociação
aprovada, espera-se que o cenário de baixo investimento da última década seja gradualmente
revertido. Aproximadamente R$ 48 bilhões (a preços de 2013), que seriam pagos como encargos
da dívida, poderão ser investidos na cidade até 2030.

5

Foram consideradas como capitais comparáveis os municípios de Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

17

18
Boletim de Transparência Fiscal 2014
PREFEITURA DE SÃO PAULO

3

Resultados

Seguindo as premissas estabelecidas pela Lei da Responsabilidade Fiscal e as Melhores
Práticas do Setor Público, serão apresentados os principais indicadores para avaliação dos
resultados da Política Fiscal do Município. Considerando a importância que tais indicadores
representam para a gestão fiscal da cidade, serão analisados os seguintes: Poupança Corrente;
Superávit Financeiro; Resultado Orçamentário; Resultado Primário e Resultado Nominal; e
Dívida Pública (contratual e precatórios).
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3.1 Poupança Corrente
Define-se Poupança Corrente como a diferença entre as Receitas Correntes (provenientes
de receitas próprias e de transferências correntes intergovernamentais) e as despesas correntes
(destinadas ao custeio dos serviços públicos e pagamento de juros e encargos da Dívida Pública).
A poupança corrente é importante para o Município, considerando que contribui para a
cidade obter os recursos para a realização de despesas de capital, principalmente investimentos,
necessários para melhorar a qualidade de vida do munícipe. Em 2014, a Poupança Corrente
resultou em R$ 2,65 bilhões. É um bom resultado, considerando que, em 2014, o subsídio
do sistema de transporte, cuja tarifa se manteve congelada no exercício, elevou o gasto com
subsídio em aproximadamente R$ 500 milhões (cerca de 31,2% de acréscimo). Soma-se a esse
efeito o custeio da folha de pagamento dos inativos, a qual teve um acréscimo de 16,7% e
frustação de receitas provenientes das transferências intergovernamentais, tal como o ICMS,
com queda real de 7,9%.
R$ Milhões

Receita
Receitas Correntes
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Receita de Transferências
Outras Receitas Correntes
Depósitos Judiciais
Subtotal
Deduções das Receitas Correntes
Poupança Corrente

2013

2014

37.136
18.518
2.592
714
399
14.504
2.365
48
39.139
-2.003

40.218
20.190
2.809
1.029
441
14.920
2.472
368
42.229
-2.011

Despesa Empenhada
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais*
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes

2013

2014

33.979
14.600
2.071
17.308

37.565
16.163
2.711
18.691

3.157

2.653

Fonte: SOF Elaboração: SF/ASPLA
* Despesas com inativos classificadas em pessoal e encargos sociais

Contribuiu positivamente para o resultado da Poupança Corrente o ingresso de R$ 368
milhões de depósitos judiciais e a performance das receitas tributárias próprias, as quais tiveram
um crescimento real de 2,6%.
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Outros fatores que contribuíram para esse resultado de Poupança Corrente (tal como a
redução de despesas com serviços de terceiros) serão abordados com mais detalhes nas seções
referentes às receitas e despesas.

3.2 Superávit Financeiro
Conforme disposto no § 2º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, entende-se por superávit
financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda
os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. O quadro
a seguir demonstra a evolução do superávit financeiro da Prefeitura nos últimos 5 exercícios.
R$ Milhões

Superávit/Déficit Financeiro

2010

2011

2012

2013

2014

1.521

1.972

3.576

3.419

1.627

Fonte: Dados do Balanço (2010-2014); SOF (2015) Elaboração: SF / ASPLA

A existência de superávit financeiro permite a abertura de créditos adicionais suplementares 6
e permite que o ente público possa, em determinado exercício, executar despesa superior a
receita realizada, tendo, desta forma, um resultado orçamentário negativo. Este foi o caso da
Prefeitura em 2014, exercício no qual o resultado orçamentário foi de R$ 2,10 bilhões negativos,
reduzindo o superávit financeiro de R$ 3,42 bilhões para R$ 1,63 bilhão.
É importante destacar que os superávits financeiros verificados são decorrentes especialmente
de recursos vinculados, sendo o mais relevante deles aqueles das Operações Urbanas, recursos
estes que foram acumulados até 2012 e cujo dispêndio foi acelerado nos últimos 2 anos. A
utilização desses recursos possibilitou ampliar os investimentos sem que isso comprometesse a
situação fiscal e financeira da Prefeitura.

3.3 Resultado Orçamentário
Define-se Resultado Orçamentário como a diferença entre a Receita Total arrecadada e a
Despesa Total empenhada do ente público para determinado período ou exercício. Um resultado
positivo mostra que o Município comprometeu no período despesas em montante inferior ao
que foi arrecadado no ano, disponibilizando reservas financeiras para os próximos exercícios. No
caso de resultado orçamentário negativo, indica que o Município utilizou parte das reservas de
exercícios anteriores para empenhar despesas atuais, tais como investimentos. Assim é natural a
existência de ciclos, com anos de resultado orçamentário positivo, como o exemplo dos CEPACs37
que aumentam a receita mas não são gastos naquele ano e permanecem no caixa, gerando
superávit financeiro. Nos anos seguintes, os investimentos são realizados utilizando-se esses
recursos, gerando um resultado orçamentário (receitas menos despesas do exercício) negativo.

6
7

 réditos adicionais são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de OrçaC
mento, sendo os créditos adicionais suplementares aqueles destinados a reforço de dotação orçamentária
CEPAC (Certificado de Potencial Adicional de Construção) é o valor mobiliário emitido pela Prefeitura do Município de São Paulo utilizado como meio de pagamento de Contrapartida para a outorga de Direito Urbanístico
Adicional dentro do perímetro de uma Operação Urbana Consorciada.

21

R$ Milhões

Receita

2013

Receitas Correntes
37.136
Receitas de Capital
1.327
Operações de Crédito
0
Alienações de Bens
12
Amortização de Empréstimos
25
Transferências de Capital
539
Outras Receitas de Capital
750
Receita Total
38.463
Resultado Orçamentário

2014
40.218
1.127
6
25
23
737
336
41.345

Despesa Empenhada

2013

2014

Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

33.979
5.157
3.864
41
1.252

37.565
5.878
4.237
157
1.485

Despesa Total

39.136
-674

43.443
-2.098
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No exercício de 2014, o Resultado Orçamentário foi negativo em R$ 2,1 bilhões devido
ao incremento significativo nas despesas de capital, principalmente nas Operações Urbanas,
realizadas com recursos financeiros captados nos exercícios anteriores.
Uma análise desse resultado negativo mostra que, na verdade, houve condições de se utilizar
parte dos recursos vinculados que estavam depositados em aplicações financeiras de baixo risco
e aguardavam destinação. Parte desse valor corresponde aos recursos obtidos em exercícios
anteriores a partir das operações urbanas e reservas de Fundos Públicos Especiais. A maior
utilização dos recursos vinculados de Operações Urbanas e Fundos Municipais possibilitaram
ampliar os investimentos sem que isso comprometesse a situação financeira da Prefeitura.
A utilização de saldos financeiros passados, mantendo-os em um patamar suficiente para
honrar os compromissos futuros, é desejável permitindo que a Prefeitura aplique o recurso já
obtido em obras que irão melhorar a cidade.

3.4 Resultado Primário
O Resultado Primário representa a economia efetuada pelo ente público para pagar juros,
encargos e amortização da dívida. Conforme determinada na Lei Complementar nº 101/2000
(Lei da Responsabilidade Fiscal), a meta de Resultado Primário deve ser estabelecida na Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício correspondente. Assim, o Resultado Primário
é importante para avaliar a consistência entre as prioridades e metas de políticas públicas e a
sustentabilidade da dívida, ou seja, da capacidade do governo de honrar seus compromissos.
No exercício de 2014, o Resultado Primário superou a meta estabelecida pela LDO respectiva.
O resultado foi R$ 1,23 bilhão, superando a meta para o exercício de R$ 50 milhões.
R$ Milhões

Receita
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2013

Receita Total
38.463
(-) Aplicações Financeiras
551
(-) Operações de Crédito
0
(-) Amortização de Empréstimo
25
(-) Alienação de Bens
12
Receita Primária
37.874
Resultado Primário
Fonte: SOF Elaboração: SF/ASPLA

2014
41.345
812
6
23
25
40.480

Despesa Empenhada

2013

2014

Despesa Total
(-) Juros e Encargos da Dívida
(-) Amortização de Empréstimos

39.136
2.071
1.252

43.443
2.711
1.485

Despesa Primária

35.813
2.062

39.248
1.232

O resultado primário do Município destaca-se, se considerado o contexto nacional, no qual os
Estados e Municípios apresentaram, na sua totalidade, déficit de R$ 7,8 bilhões. Mesmo quando
se compara com o resultado exclusivo do total dos municípios, os quais apresentaram superávit
primário de R$ 5,5 bilhões48, o Município de São Paulo contribui com aproximadamente 23% desse
resultado e, considerando que a receita do Município de São Paulo representa aproximadamente
10% da receita total dos municípios, demonstra sua relevância para o resultado primário
consolidado do País.

3.5 Resultado Nominal
O resultado nominal corresponde à diferença entre o saldo da Dívida Fiscal Líquida ao final
de um período e o saldo da Dívida Fiscal Líquida do período anterior, ou seja, está relacionado
ao aumento ou diminuição do endividamento. Caso o resultado seja positivo, indica aumento do
saldo da Dívida. Por outro lado, se o resultado for negativo, indica diminuição do saldo da Dívida.
Nesse sentido, quanto menor (ou mais negativo) o resultado nominal, melhor do ponto de vista
da situação financeira.
R$ Milhões
Resultado Nominal
Dívida Consolidada ( I )
Deduções ( II )
Disponibilidade de Caixa Bruto
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)
Dívida Consolidada Líquida ( III) = ( I - II )
Passivos Reconhecidos
Dívida Fiscal Líquida
Resultado Nominal
Meta Fixada ( LDO para 2014 )

2013

2014
74.479
7.490
6.612
1.188
311
66.990
1.375
65.615
2.678
8.541

77.814
6.080
4.895
1.416
230
71.734
187
71.547
5.932
8.012

Fonte: RREO - ANEXO 5 Elaboração: SF/ASPLA

Mesmo pagando o serviço da dívida rigorosamente em dia e atendendo as metas fiscais
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2014, o resultado nominal apresentou
resultado de R$ 5,93 bilhões.
Esse resultado nominal é decorrente das cláusulas contratuais firmadas na renegociação da
dívida com a União em 2000 e mostra a insustentabilidade financeira desse contrato, destacando
a importância do processo de renegociação da Dívida com a União em 2014.
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8

Fonte: Nota à imprensa do Banco Central no site http://www.bcb.gov.br/?ECOIMPOLFISC, acessado em 30/01/2015

3.6 Dívida Pública Municipal
Em 2014, o saldo da Dívida Consolidada atingiu R$ 77,81 bilhões, sendo composto majoritariamente
pelo contrato de Refinanciamento com a União (80,9%) e pelos Precatórios (15,3%).
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O pagamento das parcelas da dívida com a União (juros, encargos e amortização) e dos
precatórios somaram R$ 5,3 bilhões em 2014. Isso é maior do que foi investido no período, R$ 4,4
bilhões. Infelizmente, a cidade ainda paga mais por atos do passado do que pelo seu presente e
futuro. Com a lei que aprova a renegociação da dívida e uma modulação adequada dos precatórios
(a cargo do Supremo Tribunal Federal) e eventual nova Emenda Constitucional, a cidade poderá
retomar gradualmente a sua capacidade de investimentos, condição para ampliar o atendimento
das demandas da população paulistana.

24

As sessões a seguir descrevem essas dívidas.
Composição da Dívida Consolidada

R$ 62,9 bi
80,9%

R$ 11,9 bi
15,3%
R$ 2,9 bi
3,8%

Reﬁnanciamento com a União
Fonte: SF / DEDIP Elaboração SF / ASPLA

Precatórios

Outras

3.6.1 Dívida com a União
O contrato da dívida com a União foi firmado em 2000, no contexto em que a União, para
resgatar os entes subnacionais do superendividamento, assumiu a dívida destes e a refinanciou
em condições mais favoráveis que a própria União obtinha no refinanciamento da sua dívida (taxa
SELIC), isto é, a taxa do contrato definida em IGP-DI mais juros de 6% a 9% ao ano era vantajosa à
época, pois representava encargo aproximadamente 25% inferior à taxa SELIC.
Ocorre que o ambiente macroeconômico mudou desde o final da década de 1990. Aqueles
encargos, fixados originalmente pelas referidas leis para as dívidas refinanciadas dos entes
com a União, que antes eram inferiores às taxas de juros aplicadas à dívida pública junto ao
mercado, deixaram de ser razoáveis. Em números aproximados, na variação acumulada desde
2000, o IGP-DI + 9%, índice de correção e juros do contrato com a prefeitura de São Paulo, foi
superior à SELIC: o primeiro acumulou mais de 1000%, enquanto o segundo, 600%. A condição
de subsídio da União para os Estados e Municípios (declarada na Mensagem Presidencial 154
de 2000 enviada ao Senado) acabou não se realizando o que penalizou os entes, que passaram
a subsidiar o Governo Federal.
Até mesmo os encargos em caso de mora, SELIC + 1% ao ano, foram menores que os do
contratual original. Nestes casos, deixar de pagar a dívida ficaria menos oneroso que pagá-la em
dia. Isso demonstra que ocorreu, ao longo dos anos, uma distorção da política pública pretendida.
Quando o contrato foi assinado em 2000, a dívida do Município era de R$ 11 bilhões. Desde
então, já foram pagos mais de R$ 25 bilhões em amortização e juros, mesmo assim o saldo em
2014 atinge R$ 62,9 bilhões. Nas condições atuais, ainda que as prestações do contrato fossem
pagas corretamente, São Paulo continuaria com endividamento próximo a 200% de sua receita
corrente líquida, bem acima do limite estabelecido pelo Senado Federal de 120%.
Sem a renegociação, ao final do contrato em 2030, o seu saldo devedor atingiria R$ 170
bilhões. Para o seu pagamento, o comprometimento da receita anual naquele ano passaria dos
atuais 13% para mais de 30%, inviabilizando a administração da cidade.
Para corrigir uma distorção do contrato original, foi aprovada a Lei Complementar nº 148,
de 25 de novembro de 2014, que altera o indexador da dívida de Estados e municípios com a
União. Os encargos atuais contratuais, IGP-DI acrescidos de juros de 6% a 9% ao ano, passarão
para IPCA acrescido de juros de 4% ao ano. O texto também autoriza o recálculo do saldo
devedor dessas dívidas.
Essa lei precisa agora ser aplicada, permitindo que os contratos sejam aditados e que as
condições aprovadas passem a vigorar, proporcionando à cidade uma nova realidade financeira.
A tabela abaixo mostra os limites legais de endividamento e despesa de pessoal comparado
com os valores apurados em 2014. Ela revela que a Dívida do Município está acima dos limites
legais e ainda que o Município não contraiu novas dívidas59 no ano e que a despesa com pessoal
encontra-se significativamente abaixo do máximo legal.

9

 om exceção do valor de R$ 5,5 milhões captados por meio do PMAT (Programa de Modernização da AdminisC
tração Tributária).
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DEMONSTRATIVOS DOS LIMITES LEGAIS
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dívida Consolidada Líquida / RCL
Limite da Trajetória
Dívida Financeira /RLR
Amortizações, Juros e Encargos / RCL
Operações de Crédito / RCL
Operações ARO / RCL
Saldo Global de Garantias / RCL
Despesa Total com Pessoal / RCL
Operações de Crédito / Despesas de Capital

Limite Legal

Limite Apurado

120%
129,73%
1 RLR
11,50%
16%
7%
22%
60%
100%

190,73%
202,21%
11,16%
0,01%
0,00%
0,14%
35,73%
0,09%
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1. Resolução 40, art. 3º, II - Senado Federal, 2001 - A Dívida Consolidada Líquida dos Municípios, ao final do 15º exercício a
partir do ano de publicação desta resolução não poderá exceder a 1,2 vezes a Receita Corrente Líquida (RCL);
2. Resolução nº 40, art. 4º, I - Senado Federal, 2001 - O excedente em relação aos limites previstos no art.3º apurado ao final
do exercício do ano da publicação desta Resolução deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 ( um quinze avos)
a cada exercício financeiro.
3. Medida Provisória 2185 de 24/08/2001 - O Município somente poderá contrair novas dívidas, inclusive ARO, se a dívida
financeira total do Município for inferior a RLR anual. Valor da RLR não inclui superávit das autarquias.
4. Resolução nº 43, art. 7º, II - Senado Federal, 2001 - O comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos
da dívida consolidada, não poderá exceder a 11,5% da RCL;
5. Resolução nº 43, art. 7º, I - Senado Federal, 2001 - O montante global das operações realizadas em um exercício financeiro
não poderá ser superior a 16% da RCL;
6. Resolução nº 43, art. 10º - Senado Federal - O saldo devedor das operações de crédito por ARO não poderá exceder, no exercício,
a 7% da RCL;
7. Resolução nº 43, art. 9º - Senado Federal - O saldo global das garantias concedidas pelos Municípios não poderá exceder a
22% da RCL;
8. LC nº 101, art.19, III - 2000 - A despesa total (incluído Poder Legislativo)com pessoal não poderá exceder 60% da RCL.
9. Constituição Federal, art. 167,III - É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas
de capital.

Termos e Consequências da Renegociação
da Dívida com a União
Em novembro de 2014, foi aprovada a Lei Complementar nº 148, que, em seus Art. 2º e 3º,
autorizou a União, mediante aditamento contratual, a adotar, a partir de 1º de janeiro de
2013, no contrato de refinanciamento de dívidas celebrados com o Município de São Paulo,
em acordo com as regras previstas na Medida Provisória 2.185-35, de 24 de agosto de 2011,
as seguintes condições:
a) Juros calculados e debitados mensalmente, à taxa nominal de 4% a.a. sobre o saldo devedor
previamente atualizado;
b) Atualização monetária calculada mensalmente com base na variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
c) Concessão de desconto no valor correspondente à diferença entre o montante do saldo
devedor existente em 1º de janeiro de 2013 e o saldo apurado utilizando-se a variação
acumulada da taxa SELIC desde a assinatura, considerando-se todas as ocorrências que
impactaram o saldo devedor.
A aplicação das condições previstas na referida Lei Complementar, quando realizada,
reduzirá o saldo devedor em 1º de janeiro de 2013 de R$ 54,2 bilhões para R$ 28,1 bilhões
(-48%), o que possibilitará ao Município São Paulo quitar a Dívida com a União, ao final do
contrato em 2030, e atender aos limites de endividamento previstos nas Resoluções do
Senado Federal.
Nos primeiros anos, novos endividamentos serão apenas marginais e condicionados a celebração
de Programa de Acompanhamento Fiscal - PAF, supervisionado pelo Tesouro Nacional, com
expectativa de ingressos em torno de R$ 4 bilhões escalonados nos próximos anos.
Caso as condições de pagamento do contrato original se mantivessem, a situação financeira
do Município ficaria cada vez mais comprometida a cada ano. No final do contrato, em 2030,
São Paulo ainda estaria com um Saldo Devedor residual de R$ 170 bilhões (ou R$ 80,1 bilhões
a preços de janeiro de 2013), a pagar em dez anos.
A renegociação da dívida transforma o futuro de São Paulo, evitando a sua insolvência e
retomando, gradualmente nos próximos anos, a capacidade de investimento para atender
as demandas da população paulistana, como, por exemplo, mobilidade urbana, saneamento,
habitação, saúde e educação.
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EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA
R$ bilhões, atualizados para janeiro de 2013
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Fonte: SF Elaboração: SF / SUTEM / DEDIP
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3.6.2 Dívida com Precatórios
Quando o Município é condenado judicialmente e é requisitado pagamento de valores pela
justiça a um beneficiário, surge o precatório. O Estoque atual de precatórios do Município de São
Paulo é de R$ 15,1 bilhões610, sendo na sua maior parte de caráter alimentício. Segundo o Mapa
Orçamentário de Credores – MOC, cerca de 85% dos precatórios são de caráter alimentício. A
maioria desses precatórios se originam de ações judiciais movidas por servidores em meados da
década de 90 devido a equívocos na legislação salarial.
Atualmente, o Município paga os precatórios segundo o que determina a Emenda Constitucional
nº62 (EC-62). Por essa Emenda Constitucional, Estados e Municípios poderiam optar por dois
caminhos quanto ao pagamento dos seus precatórios. O primeiro envolvia a quitação total do
seu estoque no prazo de 15 anos e o segundo pelo depósito mensal de um percentual de 1% a
2% da Receita Corrente Líquida sem prazo determinado para quitação da dívida. Dos recursos
depositados, 50% deveriam ser destinados ao pagamento na ordem cronológica e o restante
seria pago segundo uma ordem crescente de valor, leilões (deságio) e negociações diretamente
com os credores.
Em 2014, o Município pagou R$ 1,1 bilhão em precatórios, correspondente a 2,90% da sua
Receita Corrente Líquida. Nas condições da Emenda Constitucional n.º 62/2009, o município
conseguiria baixar complementarmente seu estoque de precatórios dentro do prazo estabelecido,
sem comprometer as políticas públicas necessárias à manutenção e desenvolvimento da cidade.
Em março de 2013, a EC-62 foi declarada parcialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal. Os desdobramentos dessa decisão poderão gerar sérias consequências a vários Estados e
Municípios, inviabilizando investimentos e penalizando a população. Isso traz aos administradores
públicos uma maior preocupação com relação aos critérios que serão estabelecidos pelo Supremo
Tribunal Federal para o pagamento dos precatórios. Em função da decisão do STF, pode ser
necessária uma nova emenda constitucional para não inviabilizar por completo a Cidade, cenário
que acontecerá caso o Município seja obrigado a pagar estas dividas de décadas em poucos anos.
O poder público como um todo terá que trabalhar para achar uma solução boa para os detentores
de precatórios e ao mesmo tempo factível para os entes como São Paulo.

10 M
 ontante total de precatórios. Inclui precatórios anteriores a 05/05/2000, os quais não constam na Dívida Consolidada por força de lei. Fonte: Balanço patrimonial – PMSP.
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4

Receitas

A Receita Total, em 2014, foi de R$ 41,35 bilhões, 7,5% superior à de 2013, o que representa um
crescimento real de 1,1%, indicando uma arrecadação saudável dada as condições econômicas do
País. Isso se deve à implementação de diversas ações desenvolvidas pela gestão municipal, a fim
de incrementar a arrecadação por meio da diminuição da inadimplência, melhoria na efetividade
da fiscalização, entre outras.
R$ Milhões
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2013

32

Receitas Correntes
Receita Tributária
Depósitos Judiciais
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Receita de Transferências
Outras Receitas Correntes
Subtotal
Deduções das Receitas Correntes
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Alienações de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
Total

37.136
18.518
48
2.592
714
399
14.504
2.365
39.139
-2.003
1.327
0
12
25
539
750
38.463

2014
40.218
20.190
368
2.809
1.029
441
14.920
2.472
42.229
-2.011
1.127
6
25
23
737
336
41.345

Variação
Nominal
8,3%
9,0%
662,8%
8,4%
44,1%
10,7%
2,9%
4,6%
7,9%
0,4%
-15,0%
0,0%
116,5%
-7,6%
36,7%
-55,2%
7,5%

Real
1,9%
2,6%
616,9%
2,0%
35,3%
3,9%
-3,2%
-1,6%
1,5%
-5,5%
-20,2%
0,0%
101,6%
-13,0%
28,4%
-58,0%
1,1%

Participação na
Receita Total
97,3%
48,8%
0,9%
6,8%
2,5%
1,1%
36,1%
6,0%
102,1%
-4,9%
2,7%
0,0%
0,1%
0,1%
1,8%
0,8%
100,0%

Fonte: SOF Elaboração: SF/ASPLA

As Receitas Correntes cresceram 8,3% nominalmente, já com as respectivas deduções. Esse
crescimento foi influenciado, principalmente, pela Receita Tributária, com crescimento nominal
de 9,0% e pela Receita Patrimonial, que obteve crescimento nominal de 44,1%
As Receitas de Capital apresentaram uma variação nominal negativa de 15,0%, influenciada
pelo grupo Outras Receitas de Capital, com variação nominal negativa de 55,2% (devido,
principalmente, à queda na arrecadação da outorga onerosa, explicada mais adiante). Quanto às
Transferências de Capital, houve uma variação nominal positiva de 36,7%, devida principalmente
aos repasses do Governo Federal no âmbito Plano de Aceleração do Crescimento - PAC.

4.1 Receitas Correntes
Compõem este grupo as Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimonial, de Serviços,
as Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes, destinadas ao custeio das atividades
estatais e necessidades de investimento.

4.1.1 Receita Tributária
As Receitas Tributárias são receitas obtidas pela arrecadação dos tributos próprios do
Município. Os principais tributos próprios são o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial
– IPTU, o Imposto Sobre Serviços – ISS e o Imposto sobre a Transação de Bens Imóveis – ITBI. Além
dos impostos, compõe também esse grupo de receitas as taxas, das quais se destacam a Taxa de
Fiscalização de Estabelecimentos – TFE, Taxa de Fiscalização de Anúncios – TFA e Taxa de Resíduos
Sólidos da Saúde – TRSS.
Esse grupo compõe 48,8% da Receita Total. No exercício de 2014, sua arrecadação aumentou
nominalmente 9,0%, mesmo sem aumento de tributo. Em termos reais, o incremento foi 2,6%.
A fim de obter maior qualidade na análise, foram destacados no grupo os Depósitos Judiciais.
Estes são recursos levantados antecipadamente pelo Município, provenientes de valores
depositados por contribuintes no âmbito de ações judiciais tributárias.
R$ Milhões

Receitas Tributárias
Impostos
IPTU
ISS
ITBI
Demais Impostos
Taxas 2
Subtotal
Deduções
Depósitos Judiciais
Total
1

2013
18.237
5.445
10.098
1.409
1.285
281
18.518
-102
48
18.464

2014
19.892
5.950
11.031
1.492
1.418
298
20.190
-101
368
20.457

Variação
Nominal
9,1%
9,3%
9,2%
5,9%
10,3%
6,0%
9,0%
-1,0%
662,8%
10,8%

Real
2,6%
2,8%
2,7%
-0,4%
3,8%
-0,1%
2,6%
-6,9%
616,9%
4,2%

Participação na
Receita Total
48,1%
14,4%
26,7%
3,6%
3,4%
0,7%
48,8%
-0,2%
0,9%
49,5%

Fonte: SOF Elaboração: SF/ASPLA
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4.1.1.1 Depósitos Judiciais
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Contabilizados como Receita Orçamentária a partir de 2012, observando a Instrução Normativa
SF n.º 2 desse mesmo ano. São valores, em espécie, referentes a tributos e seus acessórios,
de competência do Município, inclusive os inscritos em dívida ativa, depositados em fundo de
reserva específico instituído pelo Município de São Paulo. Desses valores depositados, conforme
Lei Federal n.º 10.819/2003, o Município pode dispor de uma parcela de 70% como Receita
Orçamentária. Em 2013, foram levantados cerca de R$ 48 milhões em depósitos. Já em 2014, esse
valor chegou a R$ 368 milhões. Entre os fatores que viabilizaram esse acréscimo expressivo, está o
aperfeiçoamento do Cadastro Informativo Municipal – CADIN, agilizando consultas e informações
referentes a pendências com o Município de São Paulo.

34

4.1.1.2 IPTU
Em 2013, seguindo uma lei de 2009, a qual obriga o executivo enviar ao Legislativo proposta
de revisão dos valores venais para fins do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU no primeiro
e terceiro ano de mandato do executivo, a Prefeitura encaminhou um Projeto de Lei alterando a
Planta Genérica de Valores - PGV, revista pela última vez em 2009. Essa lei, questionada na justiça
e validada pelo TJ no final de 2014, entretanto, acabou não vigorando no exercício.
Apesar dos contratempos e mantendo a Planta Genérica de Valores defasada, a receita
proveniente do IPTU apresentou um crescimento nominal de 9,3% e real de 2,8% em 2014.
Com um incremento de R$ 506 milhões na sua arrecadação, mostra a efetividade das ações
desenvolvidas pela Secretaria de Finanças voltadas para a redução da inadimplência, a qual caiu
para 9,6%, atingindo pela primeira vez um patamar abaixo de 10%, e a finalização da primeira
etapa da elaboração do Mapa Digital, que permite a identificação de todas as quadras fiscais e
logradouros do município de São Paulo.

Ações da administração em conjunto com o aperfeiçoamento
do CADIN reduzem o nível de inadimplência do IPTU
A redução da inadimplência do IPTU se deve às ações da administração voltadas para
o incremento do cadastro de contribuintes, ao aprimoramento da legislação e ao
aperfeiçoamento do Cadastro Informativo Municipal (CADIN), agilizando consultas e
informações referentes a pendências com o Município de São Paulo e agindo pró-ativamente
junto aos contribuintes inadimplentes.

11,2%

2009

10,3%

10,2%

10,7%

10,3%

2010

2011

2012

2013

9,6%

2014

Fonte: SF Elaboração: SF/ASPLA

Esses novos procedimentos de cobrança de IPTU geraram redução de inadimplência, que
pela primeira vez ficou abaixo de 10% (9,6% em 2014 e média de 10,5% de 2009 a 2013).

4.1.1.3 ISS – Imposto Sobre Serviços
A continuidade das iniciativas de modernização dos processos e sistemas da Secretaria de
Finanças contribuiu para uma variação nominal de 9,2% em 2014 sobre 2013, o que corresponde
a um incremento de R$ 933 milhões na arrecadação, sem qualquer mudança na carga tributária.
Em termos reais, o crescimento foi de 2,7%. Considerando que o PIB de Serviços em 2014 está
projetado, segundo o Banco Central, em 0,75%, pode-se afirmar que a arrecadação do ISS
apresentou um comportamento bastante positivo.
A seguir é apresentada a tabela do ISS, segregado por Grupo de Atividades, a fim de demonstrar
o desempenho de cada setor.
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R$ Milhões
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Grupos de Atividades
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Jurídicos, Econômicos, Técnico-Administrativos
Agenciamento, Corretagem e Intermediação
Serviços Bancários, Financeiros e Securitários
Simples Nacional
Construção Civil
Técnico Científico
Conservação, Limpeza e Reparação de Bens Móveis
Saúde
Mercadologia e Comunicação
Demais Atividades
Total

2013

2014

2.863
1.326
1.133
897
755
503
342
368
332
1.578
10.098

Variação

3.234
1.395
1.090
1.032
875
524
363
401
374
1.743

Nominal
13,0%
5,2%
-3,7%
15,1%
15,8%
4,2%
6,0%
9,0%
12,4%
10,4%

Real
6,2%
-1,1%
-9,4%
8,2%
8,9%
-1,9%
-0,3%
2,5%
5,8%
3,8%

11.031

9,2%

2,7%

Fonte: SOF Elaboração: SF / ASPLA.

Entre os exemplos de ações junto ao ISS pode-se destacar:
a)	Implantação de um novo modelo de recolhimento do ISS relacionado aos serviços de planos
de saúde, por meio de plataforma eletrônica de declarações, permitiu um crescimento
nominal de 26% do setor saúde no biênio 2013/2014.
b)	Expansão e institucionalização das atividades de monitoramento e de relacionamento
com os Grandes Contribuintes. O Núcleo de Grandes Contribuintes do ISS monitora hoje
60% da arrecadação do tributo.
c)	Revisão completa do ISS Habite-se. Foi instituído um Grupo de auditores para a revisão
dos lançamentos tributários do ISS Habite-se envolvidos na chamada “máfia do ISS”,
desmontada pela Prefeitura e o Ministério Público em 2013. Em 2014 foram reavaliados
mais de 500 empreendimentos, gerando aproximadamente R$ 64 milhões em Autos de
Infração, os quais, em valores atualizados, chegam a R$ 120 milhões a serem recuperados
para os cofres públicos.

Auditoria de revisão do ISS Habite-se gera,
em 2014, R$ 120 milhões em autuações
A revisão completa da estrutura e dos procedimentos do ISS Habite-se, inclusive com a
informatização do processo de geração do Requerimento (Declaração Tributária de Conclusão
de Obra – DTCO) para obtenção do Certificado de Quitação do ISS Habite-se, permitiu um
incremento de 60% na arrecadação do tributo, comparando-se o ano de 2012 com 2014.
Grupo de auditoria instituído verificou mais de 500 empreendimentos em 2014, dos quais,
aproximadamente, 400 empreendimentos foram autuados por terem recolhido o tributo
a menor, totalizando, em valores atualizados, R$120 milhões em autos de infração. Nos
empreendimentos auditados foi constatada uma taxa de evasão de 80%, ou seja, apenas 20%
do valor do tributo devido foi recolhido aos cofres do Município.

500

Número aproximado de empreendimentos
Auditados em 2014

400

Número aproximado de empreendimentos
Autuados por recolhimento menor

80%

Foi a taxa de evasão identificada (apenas
20% do devido foi pago)

R$ 120 milhões

Foi o valor aproximado total atualizado
dos autos de infração lavrados

Elaboração: SF/ASPLA

4.1.1.4 ITBI
O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI acompanhou a performance do
mercado imobiliário, com queda real na arrecadação de 0,4%. Em 2014, foi arrecadado R$ 1,49
bilhão, valor próximo ao de 2013, R$ 1,4 bilhão. O número de guias emitidas, o qual representa o
número de transações imobiliárias, apresentou queda de 8,56%. Apesar dessa queda, constatouse que o valor médio das transações teve um acréscimo de 16% para pessoas físicas e 14% para
pessoas jurídicas, resultando em uma variação nominal total na arrecadação de 5,9%.
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4.1.2 Receitas de Contribuições
A Receita de Contribuições representa 6,8% da Receita Total e apresentou crescimento
nominal de 8,4% no ano. É composta, principalmente, pelas Contribuições Previdenciárias para o
custeio de seus regimes de previdência (R$ 2,53 bilhões) e Contribuição para Custeio do Serviço de
Iluminação Pública, COSIP (R$ 278 milhões), que demonstraram, respectivamente, crescimentos
nominais de 8,2% e 9,9%.
R$ Milhões
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Receitas de Contribuições

2014

Variação

Contribuições Previdenciárias
COSIP

2.338
253

2.531
278

Nominal
8,2%
9,9%

Total

2.592

2.809

8,4%

Real
1,8%
3,5%
2,0%

Participação na
Receita Total
6,1%
0,7%
6,8%

Fonte: SOF Elaboração: SF/ASPLA

4.1.3 Receita Patrimonial
As Receitas Patrimoniais são provenientes da fruição dos bens patrimoniais do ente público
(bens mobiliários ou imobiliários), ou, ainda, de participações societárias. Constituem 2,5% da
Receita Total e aumentaram 44,1% quando comparadas ao período anterior.
O principal componente desse grupo são as Receitas de Valores Mobiliários, que demonstraram
grande expansão no exercício, passando de R$ 549 milhões para R$ 810 milhões, o que representa
um aumento de 47,4%. O principal fator para esse crescimento deve-se à aceleração dos
investimentos, o que gerou mais velocidade nos resgates de aplicações financeiras.
É importante destacar que o expressivo aumento nas Outras Receitas Patrimoniais é
proveniente da arrecadação, em dezembro, da Cessão do Direito de Operacionalização da Folha
de Pagamento de Pessoal, no valor de R$ 116 milhões.
R$ Milhões

Receita Patrimonial

2013

Variação

2014

Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões
Outras Receitas Patrimoniais

5
549
157
3

5
810
89
125

Total

714

1.029

Fonte: SOF Elaboração: SF/ASPLA
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2013

Nominal
4,0%
47,4%
-43,5%
3.684,2%

Real
-2,7%
39,2%
-47,3%
3.368,0%

44,1%

35,3%

Participação na
Receita Total
0,0%
2,0%
0,2%
0,3%
2,5%

4.1.4 Receitas de Serviços
A Receita de Serviços cresceu 10,7%. Essas receitas são compostas majoritariamente pelos
Serviços de Saúde, que representam 60% da arrecadação total do grupo. Tais serviços serão
analisados com mais detalhes no item relativo ao SUS. (4.1.5.3).
R$ Milhões

Receitas de Serviços

2013

Serviços de Saúde
Serviços Funerários
Serviços Administrativos
Serviços de Transporte
Demais
Total

Variação

2014
241
85
27
18
28
399

264
96
34
21
27
441

Nominal
9,4%
13,7%
26,5%
17,5%
-6,5%
10,7%

Real
2,6%
6,8%
19,1%
10,4%
-11,8%
3,9%

Participação na
Receita Total
0,6%
0,2%
0,1%
0,0%
0,1%
1,1%

Fonte: SOF Elaboração: SF/ASPLA

4.1.5 Receitas de Transferências Correntes
As Transferências Correntes são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado, destinados a atender despesas de manutenção ou funcionamento relacionadas
a uma finalidade pública específica, mas que não correspondam a uma contraprestação direta
em bens e serviços a quem efetuou a transferência.
Os recursos recebidos por transferências dos governos Federal e Estadual representam a
maior parte deste grupo, que apresentou crescimento nominal de 2,9%.
Entre as transferências estaduais, destacam-se as participações nas arrecadações do ICMS e
IPVA. Já os repasses federais são constituídos, principalmente, pelas transferências do SUS. Os
ingressos vindos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação) são provenientes tanto do Estado quanto da União.
R$ Milhões

Receitas de Transferências Correntes
ICMS
IPVA
FUNDEB
SUS - Repasse da União
FNDE
FPM
FNAS
Demais
Total
Fonte: SOF Elaboração: SF / ASPLA

2013

2014

Variação

6.944
2.026
3.091
1.459
455
213
35
282

6.803
2.182
3.177
1.637
541
236
44
300

Nominal
-2,0%
7,7%
2,8%
12,2%
19,1%
10,6%
25,0%
6,5%

14.504

14.920

2,9%

Real
-7,9%
1,7%
-3,3%
5,7%
11,9%
4,1%
17,8%
0,3%
-3,2%

Participação na
Receita Total
16,5%
5,3%
7,7%
4,0%
1,3%
0,6%
0,1%
0,7%
36,1%
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4.1.5.1 ICMS
O imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS foi um dos que mais apresentou
queda nos valores repassados. Constitucionalmente, 25% das receitas do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação cobrado pelos estados devem ser distribuídas
para os municípios, de acordo com o índice regulamentado em legislação estadual.
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Em 2014 o repasse do ICMS apresentou queda real de 7,9%. Os valores arrecadados em 2013
e 2014 incluem o Programa Especial de Parcelamento – PEP, tendo sido repassado ao Município,
referente ao PEP, R$ 379 milhões em 2013 e R$ 162 milhões em 2014. Sem o efeito do PEP, o ICMS
apresentou queda real de 4,9% em 2014.
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O índice de participação do Município de São Paulo caiu cerca de 0,6% em 2014, mantendo a
tendência de queda dos últimos anos.

4.1.5.2 IPVA
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA recai sobre os proprietários
de veículo automotor de qualquer espécie. Imposto de competência dos Estados e do Distrito
Federal, tem 50% da sua arrecadação destinada ao Município onde o veículo está licenciado.
Em 2014, o repasse cresceu nominalmente 7,7% em relação a 2013. Parte desse crescimento
se deve ao Programa Especial de Parcelamento (PEP), instituído pelo Estado de São Paulo em
2014, estendido a dívidas tributárias do IPVA.
Desde 2009, ano da implantação da inspeção veicular, o repasse do IPVA permaneceu estagnado
(em valores atualizados). Com a mudança das regras da inspeção veicular em 2013, foi possível um
crescimento nominal do repasse em 2014, na ordem de 7,7% e 1,7% em termos reais.

Novas regras para a Inspeção Veicular
continuam impulsionando o repasse do IPVA
A Inspeção Veicular, atualmente suspensa por determinação do Tribunal de Contas do
Município, sofreu modificações estabelecidas pelo “Plano de Controle de Poluição Veicular
do Município de São Paulo”, regradas pela Lei Municipal nº 15.688/2013. As novas regras
determinam que apenas veículos com mais de três anos sejam inspecionados, que o teste
seja feito a cada dois anos para veículos com até nove anos e que veículos a diesel ou com
dez ou mais anos de uso passem pela verificação anualmente. Ainda pelas novas regras, quem
for aprovado nos testes estará isento da taxa de realização da inspeção veicular. A inspeção
também passará a ser obrigatória para carros de fora de São Paulo que circulem na capital
paulista por mais de 120 dias por ano. A fiscalização deverá ser feita por radares inteligentes.
A retomada do crescimento de licenciamentos de veículos em relação ao Estado de São
Paulo passou a ser imediata. Já o segundo semestre de 2013 trouxe resultados positivos
para o repasse desse tributo, com a inversão da tendência de queda do licenciamento de
veículos no Município.

Em 2009, início da Inspeção Veicular, a taxa de crescimento da frota de veículos no Município
era de 5,4%. Em 2012, essa taxa caiu para 2,4%, chegando a ser negativa para veículos pesados
(caminhões). Após as mudanças de critérios no início de 2013, a taxa voltou a subir, chegando
a 4,4% em 2014, muito próxima da taxa do Estado de São Paulo.

Taxa de Variação da Frota de Veículos - SP
6,6%
5,5%

7,0%

6,8%

6,9%

6,6%

5,9%

5,9% 6,4%

5,0%

5,6%
4,8%
4,4%

5,4%
Início da
Inspeção
Veicular

3,5%

3,2%

3,1%
2,4%

2006

2007

2008

2009

2010

Capital
Fonte: DENATRAN

2011

2012

2013

2014

Estado

Elaboração: SF/ASPLA

4.1.5.3 SUS
Em 2014, os repasses11 do Sistema Único de Saúde (SUS) totalizaram R$ 1,95 bilhão. A taxa de
crescimento anual médio, em valores reais, no período 2009-2012 foi 2,3%, já no período 20122014, foi 7,6%. Isso é fruto da continuidade das ações de ampliação das parcerias com o Governo
Federal, por meio da adequação dos projetos municipais aos programas federais.
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11 Que inclui as receitas classificadas no grupo de transferências e as classificadas como receitas de serviços de saúde.

Ampliação das parcerias com o
Governo Federal – Repasses na saúde
O novo patamar de repasses do SUS no biênio 2013/2014 (com crescimento real médio
anual de 7,6%) projeta um ingresso adicional de R$ 314 milhões (valor atualizado) se comparado
com o período 2009 a 2012 (crescimento real médio de 2,3%).
Evolução dos Repasses do SUS

Boletim de Transparência Fiscal 2014

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Crescimento real anual
médio 2,3%

Crescimento real anual
médio 7,6%

1.575

1.606

1.632

1.688

2009

2010

2011

2012

1.856

1.953

2013

2014

Fonte: SOF Elaboração SF / ASPLA
Inclui receitas de Serviços de Saúde
Valores em R$ milhões, atualizados para dezembro de 2014 pelo IPCA

As melhorias obtidas nos procedimentos da Secretaria Municipal de Saúde ao longo de 2013,
permitiram reduzir a distância do repasse per capita quando comparado a 2012. Enquanto a
média per capita das três principais capitais teve um acréscimo nominal de 3,6% em 2013, o
Município de São Paulo teve um acréscimo de 17%. São Paulo recebe 59% abaixo da média das
três principais capitais, ou seja, caso estivesse no mesmo patamar, teria aproximadamente R$ 2
bilhões/ano (base 2013) de recursos adicionais.
Receita de Transferência do SUS por habitante
Média das Capitais
Compradas exceto
São Paulo
333
313
496

-59%

426

386

-64%

194

138

105

42

596

2012

SP RJ BH PoA

210

2014

Fonte: SISTN / Portais dos Municípios (não inclui receita de serviços de Saúde) Elaboração SF/ASPLA

4.1.6 Outras Receitas Correntes
Integram as Outras Receitas Correntes as multas e juros de mora, indenizações e restituições,
dívida ativa12 e outras não classificadas nas receitas correntes anteriores.
A arrecadação deste grupo teve um acréscimo de 4,5% quando comparada com o mesmo
período do exercício anterior. Destacaram-se os valores arrecadados com receita de Dívida Ativa
(R$ 743 milhões), com crescimento real de 4,1%.
R$ Milhões

Outras Receita Correntes

2013

Multas e Juros de Mora
Multas de Trânsito
Indenizações e Restituições
Receita da Dívida Ativa
Receitas Diversas
Total

564
851
102
672
177
2.365

2014
551
900
102
743
177
2.472

Variação
Nominal
-2,2%
5,8%
0,7%
10,5%
-0,5%
4,6%

Real
-8,0%
-0,6%
-5,2%
4,1%
-6,0%
-1,6%

Participação na
Receita Total
1,3%
2,2%
0,2%
1,8%
0,4%
6,0%

Fonte: SOF Elaboração: SF/ASPLA

4.2 Receitas de Capital
As Receitas de Capital são provenientes de Operações de Crédito, Alienação de Bens,
Amortização de Empréstimos, Transferências de Capital e Outras Receitas de Capital.
Vale ressaltar que o Município de São Paulo não pode realizar Operações de Crédito, exceto
para a modernização tributária, por estar acima do limite estabelecido pela LRF e pelas Resoluções
nº 40 e 43 de 2001 do Senado Federal.

4.2.1 Transferências de Capital
As transferências de capital são receitas recebidas da União e do Estado e apresentaram
variação nominal de 122,5% e 8,2%, respectivamente, totalizando, no período de 2014, um
crescimento de 36,7% em relação ao ano anterior.
O principal responsável por tal desempenho foram os recursos provenientes de transferências
federais do Ministério das Cidades para a realização de obras de mobilidade urbana, drenagem
e habitação.

12 S ão os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, exigíveis em virtude do transcurso do
prazo para pagamento.
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R$ Milhões

Transferências de Capital

2013

Variação

2014

Nominal

Real

Participação na
Receita Total

Transf. e Convênios da União
Transf. e Convênios do Estado

134
405

299
438

122,5%
8,2%

109,1%
1,7%

0,7%
1,1%

Total

539

737

36,7%

28,4%

1,8%
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Fonte: SOF Elaboração: SF/ASPLA

Governo Federal – Transferências de Capital da União
ajudam o Município a obter recorde de investimentos
Em 2014, o Município recebeu R$299 milhões de Transferências de Capital da União, o que
corresponde a um incremento nominal de 287% no biênio 2013/2014 quando comparado ao
biênio 2011/2012. Esse aporte foi importante para a cidade, pois ajudou a quebrar recordes
de investimentos, os quais vieram aumentando desde 2013. Em 2014, pela primeira vez, foram
empenhados mais de 4 bilhões em novos projetos.
Transferências de Capital da União
R$ milhões, nominal
+123%

+135%
299

+4%
134
55

57

2011

2012

Fonte: SOF Elaboração: SF / ASPLA
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2013

2014

4.2.2 Outras Receitas de Capital
Esse grupo de receitas apresentou uma variação nominal negativa de 55,2%. A redução mais
significativa foi a arrecadação do Fundo Especial Operação Urbana Água Branca13 - FEAB, com
queda nominal de 99,3%, devido à ausência de oferta pública de CEPAC, determinada pela lei n.º
15.893/2013, que estabeleceu novas diretrizes para implantação dessa operação urbana.
Receitas provenientes da Outorga Onerosa14 – Plano Diretor, apresentaram queda nominal
de 31,3% em 2014 comparado com 2013. Como foi constatado no ITBI, o número de transações
imobiliárias apresentou declínio em 2014, indicando a desaceleração do setor imobiliário e
consequente redução das solicitações para construir no âmbito da outorga onerosa.
Vale ressaltar que nas Demais Receitas de Capital está contabilizado o valor de R$ 47 milhões,
provenientes de acordos judiciais. Esses recursos serão investidos em creches.
R$ Milhões

Outras Receitas de Capital

2013

2014

Nominal

Real

Participação na
Receita Total

Outorga Onerosa - Plano Diretor
Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB
Demais
Total

301
280
170
750

207
2
128
336

-31,3%
-99,3%
-25,0%
-55,2%

-35,5%
-99,3%
-29,6%
-58,0%

0,5%
0,0%
0,3%
0,8%

Fonte:SOF Elaboração: SF/ASPLA

13 A s Operações Urbanas visam promover melhorias em regiões pré-determinadas da cidade através de parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada. Cada área, objeto de Operação Urbana, tem uma lei específica estabelecendo as metas a serem cumpridas, bem como os mecanismos de incentivos e benefícios. O perímetro de cada Operação Urbana é favorecido por leis que preveem flexibilidade quanto aos limites
estabelecidos pela Lei de Zoneamento, mediante o pagamento de uma contrapartida financeira. Este dinheiro é pago à Prefeitura, e só pode ser
usado em melhorias urbanas na própria região.

14 U
 sada para incentivar o desenvolvimento urbano é uma forma prevista em lei para se exercer o direito de construir de acordo com o coeficiente

máximo estabelecido pelo zoneamento, mediante contrapartida prestada pelo beneficiado à sociedade. Os recursos da outorga onerosa são
direcionados para o Fundo Municipal de Urbanização – FUNDURB – e utilizado na implantação de melhorias na cidade como um todo.
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5

Despesas

5.1 Administração Pública: Orçamento e Gestão
Em 2014, a despesa total do Município atingiu R$ 43,4 bilhões. A alocação desses recursos tem
a flexibilidade limitada por conta de suas vinculações a despesas específicas, tais como Educação15,
que precisa receber pelo menos 31% dos impostos, e Saúde216, que recebe pelo menos 15% dos
impostos. O Município também tem a obrigação de utilizar 13% da RLR317 para o pagamento de
juros, encargos e amortização da Dívida Pública e, adicionalmente, pagamento dos precatórios
com base em percentual determinado pelo Tribunal de Justiça.

Boletim de Transparência Fiscal 2014

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Outros vínculos estão relacionados com Legislativo e com alguns Fundos Municipais
específicos, como Transporte, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.
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Outra parcela da despesa, mesmo não sendo legalmente vinculada, constitui obrigação
inevitável, entre elas despesas com servidores ativos e inativos, ou é essencial à população, como
é o caso da limpeza urbana, iluminação pública, transporte público e recursos adicionais a áreas
de fundamental importância como educação e saúde.
A distribuição desses gastos foi realizada conforme o gráfico a seguir:

15

 onforme Art. 212 da Constituição Federal, os Municípios deverão aplicar, anualmente, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resulC
tante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. E conforme Art. 208 da
Lei Orgânica, o Município aplicará, anualmente, no mínimo 31% (trinta e um por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e da educação infantil, nos termos do art. 212, § 5º,
da Constituição da República. A cidade também deve destinar à educação a verba repassada pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
16 Conforme determinação da Emenda Constitucional n.º 29, de 2000, os municípios devem aplicar 15% da arrecadação dos impostos na área da saúde.
17	Receita Líquida Real – conceito definido pelo Artigo 7º, MP 2185-35 (transcrito):
Art. 7º Para os fins desta Medida Provisória, entende-se como RLR a receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que ela estiver sendo apurada, observado o seguinte:
I - serão excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de anulação de restos a pagar, de alienação de bens, de transferências
vinculadas a qualquer título, de transferências voluntárias ou doações recebidas com o fim específico de atender a despesas de capital; e
II - serão computadas as receitas oriundas do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação destinado à concessão de quaisquer favores
fiscais ou financeiros, inclusive na forma de empréstimos ou financiamentos, ainda que por meio de fundos, instituições financeiras ou outras
entidades controladas pelo poder público, concedidas com base no referido imposto e que resulte em redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus.
Parágrafo único. O superávit financeiro das autarquias e fundações, excluídas as de caráter previdenciário, será considerado como receita
realizada para fins de cálculo da RLR.

Alocação do Orçamento Municipal em 2014, conceito de vinculações legais
R$ bilhões

Vinculação Legal/Inevitável

Essencial

Discricionário

2,16
0,95

40

1,79
2,11

0,32

2,40

7,2%
13,9%

0,38
0,74

30
6,48
1,23

20

5,36

0,68

78,9%

0,90

10

0

-10

6,57

11,36

Educação

1

Saúde

1

Legislativo

1

Dívidas

2

Demais
Pessoal3

Transporte

4

Limpeza
Pública e
Demais
Demais
Iluminação Investimentos Atividades

TOTAL

1Inclui investimentos e Despesas com Pessoal
2Inclui precatórios e contribuições tributárias (PASEP)
3 Exceto Pessoal da Educação, Saúde e Legislativo
4 Inclui o subsídio, Atende, CET, SPTrans, Fiscalização eletrônica etc.
5 Exceto precatórios e investimentos em Educação, Saúde e do Poder Legislativo
6 Inclui as despesas com Assistência Social, Cultura, Segurança, Esportes, Gestão Ambiental, Administração das Secretarias etc.
Fonte: SOF Elaboração: SF / ASPLA

Nos municípios, a despesa pública é executada tanto pelo Poder Executivo quanto pelo
Poder Legislativo, sendo que em São Paulo, o Poder Executivo gerencia as despesas por meio
da Administração Direta (Prefeitura) e Indireta (Empresas Estatais, Autarquias e Fundações
Públicas). Assim, cabe esclarecer que nos itens a seguir (5.2 Despesas por Categoria e Grupo e
5.3 Despesas por Função de Governo) serão tratadas apenas as despesas do Poder Executivo, não
sendo detalhadas as despesas geridas de forma independente pelo Poder Legislativo (Câmara
Municipal e Tribunal de Contas do Município).

5.2 Despesas por Categoria e Grupo
As despesas públicas são classificadas, em primeira análise, em função das categorias
econômicas: Despesas Correntes e Despesas de Capital. As Despesas Correntes são agrupadas
em gastos com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Receitas
Correntes. Já as Despesas de Capital são agrupadas em Investimentos, Inversões Financeiras e
Amortização da Dívida.
Assim como no Boletim da Transparência Fiscal – 2013, e de forma a facilitar a compreensão
e a permitir a comparação das despesas, a tabela a seguir apresenta uma separação gerencial da
despesa e não segue, portanto, a classificação contábil em sentido estrito.
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R$ Milhões

Despesas Correntes
Pessoal e encargos
Ativos1
Inativos2
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Serviços de Terceiros3
Subsídio do Ônibus4
Precatórios5
Demais despesas Correntes6
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Total

2013

2014

33.407,5
14.384,0
9.846,4
4.537,7
2.071,5
16.952,0
13.027,9
1.264,8
645,6
2.013,7
5.098,7
3.805,7
41,1
1.251,9
38.506,1

36.917,2
15.841,3
10.547,5
5.293,8
2.710,7
18.365,3
13.950,8
1.765,7
551,4
2.097,4
5.845,2
4.203,8
156,5
1.484,9
42.762,4

Var. Nominal
10,5%
10,1%
7,1%
16,7%
30,9%
8,3%
7,1%
39,6%
-14,6%
4,2%
14,6%
10,5%
280,8%
18,6%
11,1%

Variação Real
3,9%
3,5%
0,7%
9,6%
23,0%
1,8%
0,6%
31,2%
-19,7%
-2,1%
7,7%
3,8%
257,9%
11,5%
4,4%

Fonte: SOF (exceto Poder Legislativo) Elaboração SF/ASPLA
1 - Inclui todas as despesas com os ativos e os encargos (contribuição previdênciária, auxilio transporte e auxílio alimentação). Não
inclui a despesa com os precatórios.
2 - Inclui as despesas com Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas, Pensões e Outros Benefícios Previdenciários, inclusive
quando contabilmente classificadas no grupo das Outras Despesas Correntes.
3 - Inclui os serviços prestados por pessoa física e jurídica.
4 - Inclui a despesa com o subsídio do Sistema de Transporte Público Urbano e as despesa com o Atende.
5 - Inclui todos as despesas com precátorios, sejam requisições de pequenos valores ou precatórios alimentares e de outras naturezas,
desde que classificados como despesas correntes.
6 - Somatória das despesas correntes não classificadas nos demais itens.

5.2.1 Despesas Correntes
São despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública,
como por exemplo: despesas com pessoal e encargos, juros da dívida, aquisição de bens de
consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos e outras.
O crescimento nominal do total das Despesas Correntes em 2014 atingiu 10,5%, em termos
reais o crescimento foi de 3,9%. Decompondo este resultado, despesas com pessoal inativo, juros
e encargos da dívida, subsídio do sistema de ônibus e precatórios, contas sobre as quais as ações
da Administração possui pouca influência a curto prazo, cresceram 21,2%.
Por outro lado, as Despesas Correntes em que a Administração tem maior gestão sobre o
seu comportamento no curto prazo (Pessoal Ativo, Serviços de Terceiros e Demais Despesas
Correntes) cresceram nominalmente 6,9% e, em termos reais, 0,4%.
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Considerados os dois últimos exercícios, a taxa de crescimento nominal médio da Despesa
Corrente de 9,1% (crescimento real médio de 2,7%) encontra-se abaixo do crescimento do
biênio 2011-2012, com crescimento nominal médio de 12,1% (crescimento real médio de 5,6%),
demonstrando melhor controle das despesas correntes.

R$ Milhões

2010
Despesas Correntes

24.688
Variação anual
Pessoal e encargos
10.456
Variação anual
Ativos
7.535
Variação anual
Inativos
2.921
Variação anual
Juros e Encargos da Dívida
2.293
Variação anual
Outras Despesas Correntes
11.939
Variação anual
Serviços de Terceiros
9.039
Variação anual
Ônibus
693
Variação anual
Precatórios
275
Variação anual
Demais despesas Correntes
1.932
Variação anual

2011

2012

2013

2014

27.503
11,4%
11.648
11,4%
8.361
11,0%
3.288
12,5%
2.554
11,4%
13.301
11,4%
10.366
14,7%
563
-18,7%
349
26,7%
2.023
4,7%

31.038
12,9%
12.972
11,4%
9.173
9,7%
3.799
15,6%
2.624
2,7%
15.441
16,1%
11.898
14,8%
998
77,3%
391
12,1%
2.154
6,5%

33.407
7,6%
14.384
10,9%
9.846
7,3%
4.538
19,4%
2.071
-21,1%
16.952
9,8%
13.028
9,5%
1.265
26,7%
646
65,1%
2.014
-6,5%

36.917
10,5%
15.841
10,1%
10.548
7,1%
5.294
16,7%
2.711
30,9%
18.365
8,3%
13.951
7,1%
1.766
39,6%
551
-14,6%
2.097
4,2%

Fonte: SOF (exceto Poder Legislativo) Elaboração SF/ASPLA

5.2.1.1 Pessoal e Encargos
O crescimento nominal de 7,1% da Despesa com Pessoal Ativo e Encargos (variação real de
0,7%), em 2014, foi inferior ao crescimento nominal da Receita Corrente 8,3% (variação real de
1,9%), mantendo o controle sobre os gastos com pessoal.
A Despesa com Inativos aumentou nominalmente 16,7% (em 2013 o aumento nominal atingiu
19,4%). Em termos reais, a variação foi 9,6%, contribuindo para o aumento de 26,4% no déficit
do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), quando excluídas as despesas com precatórios.
Assim, a Despesa Total com Pessoal e Encargos aumentou 10,1% em 2014, abaixo dos
percentuais dos últimos 3 anos (10,9% em 2013 e 11,4% em 2012 e 2011). Mesmo com o
crescimento da Despesa com Pessoal, o percentual da RCL comprometido continua muito abaixo
do limite definido para o executivo pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Atingiu 34,39%418 em
2014 para um limite de 54%.
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18 Inclui apenas as Despesas de Pessoal do Poder Executivo.

5.2.1.2 Juros e Encargos da Dívida
Os Juros e Encargos tiveram um aumento de 30,9% (variação real de 23%) em 2014 em relação
ao ano anterior, ou seja, passou de R$ 2,07 bilhões em 2013 para R$ 2,71 bilhões. É importante frisar
que esse crescimento foi atípico, tendo em vista que, no ano de 2013, houve mudança no critério de
cálculo da Receita Líquida Real - RLR, utilizada como base para a definição do teto de pagamento da
dívida com a União. Essa mudança permitiu excluir da RLR as receitas de emissões de CEPACs com
compensação de valores pagos a maior em períodos anteriores, tornando a base menor em 2013.
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Vale destacar que os pagamentos são efetuados conforme o contrato de refinanciamento, iniciado
em 2000, e que o aumento de despesa com juros e encargos reflete as características do contrato.
Também é importante ressaltar que, com exceção das operações de crédito envolvendo o
Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros
- PNAFM e o Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT, nenhum novo
endividamento foi realizado pelo Município nos últimos 10 anos.

5.2.1.3 Outras Despesas Correntes
O grupo das Outras Despesas Correntes é composto, principalmente, por despesas relacionadas
a contratos de terceiros, ao transporte urbano e ao pagamento de precatórios.
A despesa com contratos (R$ 13,95 bilhões) se refere a serviços prestados por terceiros à
Prefeitura Municipal de São Paulo para a manutenção dos serviços públicos. Esse elemento possui
alta relevância para as contas públicas municipais, já que representa 32,6% da despesa total do
poder executivo.
A redução expressiva da taxa de crescimento real dessa despesa no exercício de 2013, de 8,4%
para 3,4%, baseou-se em amplo programa de redução de contratos e revisão dos procedimentos
de compras.
A continuidade das atividades de gestão dos contratos municipais ainda gera efeitos positivos para
o Município de São Paulo. No exercício de 2014, as despesas relacionadas a contratos aumentaram
0,6% em termos reais, indicando grande atenção ao controle de custos por parte da Administração.

Aumento da eficiência com despesas de custeio
É meta da administração Municipal implantar continuamente ações que buscam o
aumento da qualidade do gasto. Nesse sentido, destacam-se as seguintes:
1. Reavaliação de todos os contratos existentes na Administração Municipal. Mais de 1.000
contratos passaram por revisões de preço ou redução quantitativa, o que deverá resultar em
economia estimada em R$ 500 milhões até o término dos contratos.
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2. Revisão da política de reajustes de contratos de serviços de terceiros, com a substituição
de antigos índices setoriais específicos pela utilização padronizado do IPC-FIPE. Com essa
alteração, a Prefeitura deixou de assumir os riscos ordinários dos fornecedores. Isso resultou
em economia anual estimada em R$ 350 milhões.

3. Obrigatoriedade de licitação na modalidade pregão eletrônico para aquisição de bens e
serviços por todos os órgãos da Administração Direta e Indireta.
4. Aperfeiçoamento do modelo de gestão e fiscalização de contratos no Município, por
meio do aumento da responsabilização dos gestores de forma a permitir maior eficiência da
administração.
5. Padronização na aquisição de contratação de bens e serviços, buscando intensificar o
uso de Atas e elaboração de Editais-Padrão, por exemplo, com mobiliário e telefonia, os quais,
conjuntamente, propiciaram uma redução de aproximadamente R$ 120 milhões.
O gráfico a seguir mostra o avanço da modalidade Pregão Eletrônico na totalidade dos
gastos com aquisição de bens e serviços, saltando de 11% em 2012 para 40% em 2014.
Proporção (%) gasta com pregão eletrônico e presencial sobre o total
gasto com aquisição de bens e serviços: 2012 - 2014
40%

17%

18%

11%

14%
7%

2012

2013
Pregão Presencial

2014
Pregão Eletrônico

Nota 1: Foram desconsiderados os valores referentes às modalidades "Convênios", "Chamada Pública" e
"Contrato de Gestão".
Nota 2: O valor gasto com pregões em 2012 era de R$ 2.749.577.831,00 e em 2014 é de R$ 5.155.791.107,00.
Fonte: Pubnet Elaboração SF/ASPLA

Como resultado dessas ações houve grande contenção do crescimento nas Despesas de
Custeio, trazendo o crescimento real de contratos de terceiros de 9,9% (média anual de 2010 a
2012) para média de 2% no biênio 2013-2014.
A variação nominal negativa de 14,6% com os precatórios é devida a uma situação atípica
em 2013, quando foram pagos, por decisão judicial, R$ 193 milhões em precatórios do Instituto
de Previdência Municipal – IPREM. Esse pagamento foi contabilizado adicionalmente ao valor
definido com o Tribunal de Justiça para o pagamento de precatórios.
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5.2.2 Despesas de Capital
São despesas relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras,
aquisição de participações acionárias de empresas, de imóveis e amortização da Dívida. A variação
de 14,6% no exercício de 2014 corresponde a um valor de R$ 746 milhões.
R$ Milhões

2010
Despesas de Capital
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Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

3.608
Variação anual
2.361
Variação anual
780
Variação anual
467
Variação anual

2011

2012

2013

2014

4.076
13,0%
3.048
29,1%
75
-90,3%
953
104,0%

4.836
18,6%
3.599
18,1%
52
-30,6%
1.184
24,3%

5.099
5,4%
3.806
5,7%
41
-21,5%
1.252
5,7%

5.845
14,6%
4.204
10,5%
157
280,8%
1.485
18,6%

Fonte: SOF (exceto Poder Legislativo) Elaboração SF/ASPLA

5.2.2.1 Amortização da Dívida
As despesas com Amortização da Dívida variaram 18,6%, isto é, aumentaram R$ 233 milhões
em relação ao exercício anterior. A tabela a seguir apresenta a composição deste grupo, no qual o
item prevalecente é o contrato de refinanciamento, que constitui 66,8% do total dos dispêndios
com Amortização.
R$ Milhões

Amortização da Dívida
Dívida Pública Interna
Dívida Pública Externa
Refinanciamento com a União
Total

2013

Variação

2014
537
78
636
1.252

Nominal
409
84
992
1.485

-23,9%
7,2%
55,9%
18,6%

Real
-28,5%
0,7%
46,5%
12,7%

Fonte: SOF Elaboração: SF / ASPLA

5.2.2.2 Investimentos
Em 2014, o Município de São Paulo investiu (Investimento e Inversões Financeiras) R$ 4,4
bilhões, uma variação positiva de 13,3% em relação aos R$ 3,8 bilhões investidos em 2013.
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Os projetos mais relevantes foram: Operação Urbana Água Espraiada (R$ 562,2 milhões);
Desapropriações/Sentenças Judiciais (R$ 542,5 milhões); Intervenções de controle de cheias em
bacias de córregos (R$ 458,5 milhões); Construção de Unidades Habitacionais (R$ 349,8 milhões);
Implantação e Requalificação de Corredores (R$ 271,8 milhões); Urbanização de Favelas (R$ 187,9
milhões) e Programa de Mananciais (R$ 119,6 milhões).

2014 foi o ano de maior investimento nos últimos 15 anos
Pela primeira vez nos últimos 15 anos, o primeiro biênio de uma gestão apresentou
maior nível de investimentos que os anos finais da gestão anterior. No biênio 2013/14, foram
investidos, no consolidado (Administração Direta e Indireta), R$ 8,2 bilhões, um crescimento
real de 7,8% sobre os investimentos do biênio 2011/12.
O planejamento de longo prazo e os investimentos são de extrema importância para a
melhora na qualidade de vida do munícipe e fomento do desenvolvimento econômico social
da cidade.
Desta forma, são realizados esforços contínuos e efetivos de redução das despesas de custeio,
principalmente por meio do controle de gasto com terceiros, e de aprimoramento dos métodos
de arrecadação, a fim de reverter tais recursos para a realização de investimentos na cidade.
Esses esforços viabilizaram recorde na realização de investimentos em 2014. Só assim a
cidade de São Paulo atingirá um patamar condizente com a sua importância.
Investimentos e Inversões - Administração Direta
R$ bilhões, valores nominais

4,2

2,3
1,4
0,6

1,0
0,5

1,7

3,1

2,8

3,5

3,7

3,0

2,2

1,7
0,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valores Empenhados na Administração Direta
Fonte: Sistema Contábil/PMSP 2000 - 2014
Elaboração SF / ASPLA

Apesar do crescimento recente dos investimentos, a cidade ainda investe proporcionalmente
menos do que outras capitais comparáveis.
Conforme pode ser observado no gráfico a seguir, o custo da dívida é o grande responsável
pela baixa capacidade de investimento do Município. Em termos de percentual da Receita
Corrente, o Município de São Paulo utiliza 13,7% para o seu pagamento, em média um percentual
aproximadamente três vezes maior que as capitais comparáveis. O resultado prático dessa
situação nos investimentos é notório, pois, considerando a média 2013/2014, o Município de São
Paulo investiu 9,6% da Receita Corrente, quase a metade da média dos municípios comparáveis.
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Comparativo: Dívida e Investimento
Investimentos3 e inversões
% da Receita Corrente2
Média 2013/2014
16,8%

Gastos1 com a Dívida
% da Receita Corrente2
2014
13,7%

9,6%

Boletim de Transparência Fiscal 2014

PREFEITURA DE SÃO PAULO

4,1%

São
Paulo

Rio de
Janeiro

4,8%
2,9%
Belo
Horizonte

São Paulo

Porto
Alegre

Média
(RJ, BH, PoA)

1 - Incluídas as despesas com sentenças judiciais (precatórios)
2 - Exceto receitas correntes intraorçamentárias
3 - Exceto despesas com sentenças judiciais (precatórios)
Fonte: SISTN / Sites dos Municípios (precatórios) Elaboração SF / ASPLA

Desta forma, a cidade de São Paulo investe, por habitante, aproximadamente metade que as
demais capitais do sudeste, apesar de o nível de poupança (antes do pagamento das dívidas) ser
superior ao dessas cidades.
Investimentos1 por habitante
2014, em R$

520
317

São Paulo

Média
(RJ, BH, PoA)

1 - Exceto despesas com sentenças judiciais (precatórios)
Fonte: SISTN / Sites dos Municípios (precatórios) Elaboração SF / ASPLA

Essa situação será gradualmente revertida no momento em que se efetivar os termos da
renegociação da dívida (aditamento do contrato), permitindo ao Município atingir níveis de
investimentos próximo à média das grandes capitais.
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5.3 Despesas por Função de Governo
Também interessante é agregar as despesas por função de governo, detalhando os gastos
em cada área de ação governamental. Na tabela19 a seguir, foi detalhada a despesa total do poder
executivo, de acordo com essa classificação.
R$ Milhões

Despesa por Função

2013

2014

Variação

% da Despesa

Educação

8.118

8.856

9,1%

20,7%

Saúde

7.122

7.699

8,1%

18,0%

Previdência Social

6.350

7.259

14,3%

17,0%

Encargos Especiais

4.415

5.289

19,8%

12,4%

Urbanismo

4.500

4.528

0,6%

10,6%

Transporte

2.782

3.581

28,7%

8,4%

Habitação

847

1.024

21,0%

2,4%

1.008

1.005

-0,4%

2,3%

449

693

54,6%

1,6%

2.916

2.827

-3,1%

6,6%

38.506

42.762

11,1%

100,0%

Assistência Social
Saneamento
Demais Funções1
Total

Administração, Cultura, Segurança Pública, Gestão Ambiental, Desporto e Lazer, Comunicações, Judiciária, Trabalho, Direitos da Cidadania,
Comércio e Serviços, Agricultura, Defesa Nacional, Relações Exteriores e Energia.
Fonte: SOF (exceto Poder Legislativo) Elaboração SF/ASPLA

1

5.3.1 Função Educação
As despesas na área de Educação são constituídas, principalmente, por Educação Básica (R$
6,13 bilhões), Educação Infantil (R$ 1,37 bilhão) e Alimentação e Nutrição (R$ 792 milhões).

5.3.2 Função Saúde
Em saúde, os componentes mais relevantes, assim como em 2013, foram a Assistência
Hospitalar e Ambulatorial (R$ 2,67 bilhões) e a Atenção Básica (R$ 2,59 bilhões).

5.3.3 Função Previdência Social
Formada principalmente pelas despesas com Aposentadorias e Pensões dos servidores
municipais (R$ 5,30 bilhões) e Contribuição do Governo Municipal ao Regime Próprio de
Previdência Social (R$ 1,49 bilhão), esta função teve um dos maiores crescimentos em 2014.

19 S olicita-se cautela na comparação das despesas por função considerando-se que houve migração de despesas
entre funções. Este boletim busca evidenciar estas alterações quando da exposição das principais funções.
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É importante destacar que, pela primeira vez, o valor do déficit do RPPS (R$ 2,71 bilhões)
superou as receitas próprias (R$ 2,61 bilhões). Isso significa que o valor das receitas não é
suficiente para pagar metade das aposentadorias e pensões dos servidores municipais.
A existência de déficits nos regimes de previdência dos órgãos públicos não é uma exclusividade
do Município de São Paulo, sendo compartilhada por diversos municípios e estados e também
pelo governo federal.
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5.3.4 Função Encargos Especiais
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As despesas com juros e encargos da dívida (R$ 2,71 bilhões), amortização da dívida (R$ 1,48
bilhões) e o pagamento de precatórios (R$ 1,09 bilhões) são os componentes mais relevantes
desta função.
A variação da despesa (crescimento de 19,8% em comparação a 2013) se deve principalmente
pelo aumento dos dispêndios com os juros e encargos da dívida, conforme detalhado no item
5.2.1.2 – Juros e Encargos.
Com relação às despesas com precatórios, o percentual da RCL dirigida ao seu pagamento
aumentou de 2,71% em 2013 para 2,99% em 2014 por determinação do TJ/SP, cujo objetivo é
viabilizar o pagamento dos precatórios vencidos até o ano de 2024 (prazo da Emenda Constitucional
n° 62/09).

5.3.5 Função Urbanismo
As principais despesas com Urbanismo em 2014 foram relacionadas à limpeza urbana (R$
1,88 bilhão), infraestrutura urbana (R$ 908 milhões), manutenção de vias e áreas públicas e
conservação de áreas verdes (R$ 359 milhões), melhoria e manutenção da iluminação pública
(R$ 306 milhões) e recapeamento e pavimentação de vias (R$ 91 milhões).

Iluminação Pública
A Parceria Pública Privada (PPP) da iluminação pública de São Paulo é um projeto de
renovação de todo o parque de iluminação da capital paulista, com consequente economia no
consumo de energia e maior percepção de segurança dos cidadãos.
Em 2014, a Administração Municipal realizou procedimentos para implantar o projeto de
modernização, otimização, expansão, operação, manutenção e controle remoto e em tempo
real da infraestrutura da rede municipal de iluminação pública.
Foram recebidos 11 estudos de diferentes grupos e a SP Negócios, Empresa de Economia
Mista ligada à Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, ficou responsável pela
elaboração do edital final, cuja publicação está prevista para o primeiro semestre de 2015.
O parceiro privado assumirá a gestão integral da rede, e será remunerado pela Prefeitura
com os recursos que hoje já são arrecadados com a contribuição de iluminação pública (COSIP). O
parceiro privado, porém, somente receberá seus pagamentos se atender a qualidade esperada para
os serviços, podendo sofrer descontos automáticos em razão do não atendimento de indicadores
de desempenho, como a existência de pontos de iluminação apagados durante a noite.
De acordo com o edital da PPP da iluminação pública, “o prazo de vigência do contrato está previsto
em 20 (vinte) anos e o seu valor estimado é R$ 7.332.000.000,00. A implantação de um novo modelo
de gestão, atrelado a indicadores de desempenho e a sistemas inteligentes de monitoramento em
tempo real, assim como a modernização e eficientização de toda a infraestrutura da Rede Municipal
de Iluminação Pública permitirão à cidade de São Paulo, no prazo máximo de cinco anos, prover
maior nível de luminosidade aos pedestres, bicicletas e veículos automotores, além de melhorar
a percepção de segurança e a qualidade do serviço público de iluminação prestado ao munícipe
paulistano, com significativa redução do consumo de energia elétrica.”

5.3.6 Função Transporte
Com transporte, as maiores despesas foram com o subsídio aos ônibus (R$ 1,71 bilhões), com
os serviços de engenharia de Tráfego (R$ 572 milhões) e operação e manutenção do sistema de
transporte coletivo (R$ 454 milhões). O valor da despesa com subsídio reflete o congelamento
das tarifas de transporte desde 2011.
A despesa com o subsídio do transporte cresceu 41,1% em 2014, consequência da manutenção
do congelamento da tarifa. Somente em 2014, o Tesouro Municipal aumentou em R$ 500 milhões
a despesa com esse subsídio.
Também se destacam as despesas com implantação e requalificação de corredores e terminais
de ônibus (R$ 350 milhões), modernização semafórica (R$ 112 milhões) e implantação de ciclovias,
ciclofaixas e ciclorrotas (R$ 31 milhões)620.
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20 O valor total investido atingiu R$ 41 milhões, sendo que R$ 10 milhões foram executados na função Gestão Ambiental.

5.3.7 Função Habitação
Os investimentos constituem a maior parte das despesas desta função, representando R$ 753
milhões de um total de R$ 1,02 bilhão (73,5%). Os investimentos mais relevantes foram Construção
de Unidades Habitacionais (R$ 350 milhões), Urbanização de Favelas (R$ 188 milhões), Execução
do Programa de Mananciais (R$ 120 milhões) e Regularização Fundiária (R$ 88 milhões).
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Entre as despesas de custeio, o principal componente é a Verba de Atendimento Habitacional
– Aluguel Social (R$ 113 milhões), reclassificada em 2014 da Função Assistência Social para a
Função Habitação.
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5.3.8 Função Assistência Social
Nesta função, as principais destinações de recursos foram para as ações relacionadas à
Assistência à Criança e ao Adolescente (R$ 575 milhões) e à Assistência Comunitária (R$ 290
milhões), esta última composta, principalmente, pelas despesas com a Proteção da População
em Situação de Rua (R$ 173 milhões) e Operação e Manutenção de Centros de Referência da
Assistência Social (R$ 37,8 milhões).
Vale destacar que a aparente redução das despesas com Assistência Social é decorrente da
alteração da classificação da despesa com Aluguel Social, conforme explicitado no item 5.3.7.
Excluída a reclassificação, a variação da despesa seria de 9,6%.

5.3.9 Função Saneamento
No âmbito da função Saneamento, o maior crescimento das despesas foi com investimentos.
Entre os mais relevantes estão os relacionados a Obras de Combate a Enchentes e Alagamentos
(R$ 65,7 milhões) e Intervenções de Controle de Cheias em Bacias de Córregos (R$ 458 milhões).
Já para a Manutenção de Sistemas de Drenagem e Sistema de Alerta de Enchentes foram gastos
R$ 160,9 milhões e R$ 8,4 milhões, respectivamente.

