
Nota técnica
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T́ıtulo: Agrupamento de itens de despesa

Resumo: Em busca de maior transparência ao cidadão e interessados (instituições, pes-

quisadores e policy makers1), a Secretaria de Gestão divulga este relatório referente à

classificação e agrupamento de itens de despesas operacionais indiretas da Pre-

feitura de São Paulo. A partir de agrupamentos, fez-se a estruturação e codificação,

possibilitando um estudo comparativo e anaĺıtico, análise de desempenho e acompanha-

mento das despesas por itens e seus grupos ligados aos órgãos orçamentários da PMSP.

Palavras-chave: Despesas operacionais indiretas, classificação de despesa, Gestores da

Economia

1Policy Makers - (subst. inglês) - uma tradução livre para o português brasileiro seria “decisores

poĺıticos” ou “tomadores de decisão”
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O agrupamento dos itens das despesas dos órgãos orçamentários ligados a pre-

feitura se faz necessário para se ter um conhecimento e controle de como estão sendo

alocados as despesas da Prefeitura de São Paulo. Isto é essencial tanto para o cidadão,

que conseguirá acompanhar a despesa pública, o que lhe dará suporte para ter uma maior

e melhor visão cŕıtica dos gastos públicos, quanto para instituições e pesquisadores que

terão uma base comparativa, tendo assim parâmetros para estudos de avaliação e pes-

quisas. Assim como, para gestores e policies makers que conseguirão ter um critério de

acompanhamento e a possibilidade de controlar os gastos ocorridos, pois, dado o tamanho

dos órgãos e o ńıvel de discricionariedade existente dos gastos à ńıvel de microgastos, mui-

tas vezes é dif́ıcil e oneroso tal acompanhamento, além de pouco explicativo e de dif́ıcil

acompanhamento nos ńıveis mais agregados dos gastos contábeis existentes 2.

Nesse sentido, se fez três ńıveis de agrupamento dos gastos. No primeiro ńıvel

de agrupamento, classificou-se os gastos de acordo com sua operacionalidade na prestação

de serviço com o cidadão. Assim, as despesas foram categorizadas como despesas opera-

cionais diretas ou despesas operacionais indiretas3. As despesas operacionais diretas são

aquelas que possuem um impacto direto na prestação de serviço do órgão orçamentário

para o cidadão, isto é, a despesa está direcionada à uma prestação de serviço aos cidadãos.

Despesas como, patroćınios à projetos culturais, eventos esportivos e reformas de escolas

são despesas que entram no grupo despesa operacional direta.

Já as despesas operacionais indiretas são aquelas despesas não diretamente uti-

lizadas para a execução do serviço público em si, mas que são necessárias para o custeio

da estrutura de gestão do serviço. Por exemplo, gastos com energia, telefonia, água e lim-

peza das unidades orçamentárias não são percebidos como serviço público ao cidadão, mas

são fundamentais para a sustentação e continuidade da prestação do serviço. Assim, as

despesas operacionais indiretas são aquelas necessárias para a manutenção das unidades

administrativas, porém com um impacto indireto no serviço prestado ao cidadão.

No segundo ńıvel de agrupamento classificou-se as despesas operacionais in-

2Microgastos - menor ńıvel descritivo da despesa pública.
3Anexo 1
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diretas de acordo com seu destino e função. Por exemplo, a microdespesa nomeada

“Cópias”que possui em seu objeto de contrato “Serviço de impressão corporativa”(ou si-

milar) foi classificada como “Despesa de escritório”, assim como a despesa “Manutenção

de Software”que possui em seu objeto de contrato “Manutenção do Sistema”(ou similar)

foi classificada como “despesa de Tecnologia e Informação”4. Seguindo esse padrão de

identificação dos itens de despesas, classificou-se todos os itens das despesas operacionais

indiretas dos órgão orçamentários em 14 grupos, tabela 1. Essa classificação possibilita

uma análise mais descritiva dos custos operacionais dos órgãos orçamentários, concomi-

tantemente seu controle e contenção.

Tabela 1: Agregação dos itens da despesa dos órgão orçamentários ligados a Prefeitura

de São Paulo.

cod-2 Grupo 2-Item cod-1 Grupo 1-Item

01 Escritório em geral

01

02

03

- Escritório

- Copa e Cozinha

- Custos Administrativos

02 TI 04 - Tecnologia da Informação

03 Contas

05

06

07

- Água

- Energia

- Telefonia

04 Manutenção

08

09

10

- Manutenção de Imóveis

- Vigilância

- Limpeza

05 Transportes
11

12

- Transportes

- Passagens Áreas

06 Locações
13

14

- Locações de Imóveis

- Locações em Geral

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.

Em alguns casos há uma inadequação do item descrito na conta com a descrição

do objeto contratado. Por exemplo, alguns itens estavam classificados na base de despesa

4Anexo 2
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como “limpeza de exterior”e quando observava-se a descrição do objeto contratado estava

“Serviço de segurança predial”. Esses pequenos eqúıvocos são exceções. Em um estudo

interno estimou-se que a taxa de adequação item/objeto contratado foi de 86% para

quantidade de contratos de 2016.

Os desvios item/objeto contratado nos casos identificado foi ocasionado por

erro de preenchimento do formulário do sistema, pois no ato da contratação de serviços

da empresa contratada o item da despesa tem que ser obrigatoriamente relacionada ao

serviço prestado5.

Para ter uma visão mais geral e direta das despesas dos órgãos orçamentários,

e conjuntamente contornar esses pequenos desvios, agregou-se os itens das despesas em

mais um ńıvel. Como pode ser visto na tabela 1, com o segundo ńıvel de agregação (grupo

2 - Item) oferece uma visão mais macro e simples das despesas nas unidades orçamentárias

da Prefeitura de São Paulo.

A tabela 1 acima serve exclusivamente para o monitoramento das despesas

operacionais indiretas dentro dos órgãos orçamentários da Prefeitura de São Paulo6. O

agrupamento das despesas operacionais indiretas no âmbito do monitoramento adapta-se

na medida que novos “gargalos” de despesas vão sendo evidenciados. Por exemplo, foi

observado que em alguns órgãos da PMSP as despesas com cópias não estão dentro do

item de despesa “cópias”, mas sim dentro do item “gerenciamento de contratos”, pois

em determinadas unidades as despesas com cópias são advindas de um contrato externo

com uma empresa de cópias. Assim, é um estudo dinâmico que atualiza-se conforme as

despesa dentro dos órgãos fiquem mais explicitas.

O enquadramento dos itens da despesa dentro de cada grupo de itens foi reali-

zado para seguir-se o acompanhamento da despesa orçamentária indireta da PMSP. Essa

conjuntura foi criada dentro do projeto “Gestores da Economia”, que tem como princi-

pal intuito gerar uma cultura de acompanhamento, análise e critérios cŕıticos e de fácil

entendimento final para as despesas públicas7.

5Lei 8.666 de 1993 estabelece as normas gerais sobre as licitações
6O desdobramento de cada grupo item da tabela 1 é feito no anexo 2
7Decreto no 57.640.
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O projeto “Gestores da Economia”, inclúıdo dentro do plano de metas da gestão

2017-2020, tem a proposta inicial de reduzir em 20% as despesas operacionais da prefeitura

de São Paulo no quadriênio 2017-2020 em relação a média de 2014-2016. A partir do

entendimento de tais despesas têm-se como objetivo final tornar este projeto uma tarefa

rotineira de acompanhamento e gestão dos gastos.

Na idealização do projeto e na imposição dos parâmetros iniciais os desdobra-

mentos das despesas por item, e os enquadramentos a cada órgão orçamentário eram

dif́ıceis de serem enumerados (como o caso das cópias citado acima). Neste sentido,

decidiu-se por um padrão de análise similar ao adotado para o monitoramento, mas que

difere pelo fato de não ser dinâmico, uma vez-que que isto é necessário para a análise

comparativa ao decorrer do tempo. A tabela 2 e o Anexo 3, demonstram os grupos de

itens considerados no projeto e o desdobamento de cada item respectivamente.

Tabela 2: Agregação dos itens da despesa orçamentária indireta dos órgãos orçamentários

ligados a Prefeitura de São Paulo, classificados dentro do projeto “Gestores da Economia”.

cod-1 Grupo-Item

01 Escritório

02 Água

03 Energia

04 Telefonia

05 Manutenção de Imóveis

06 Vigilância

07 Limpeza

08 Transportes

09 Passagens Áreas

10 Locações de Imóveis

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.

Deve-se salientar que apesar da análise das metas dos “Gestores da Economia”

serem balizadas nesta tabela estática, o acompanhamento do monitoramento é funda-

mental e suplementar para se entender de fato o que está ocorrendo com as despesas

operacionais dos órgãos orçamentários da PMSP ao longo do tempo.
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A agregação dos itens da despesa dos órgãos orçamentários que constituem ins-

titucionalmente a prefeitura de São Paulo possibilita um estudo e acompanhamento mais

acurado e centrado das despesas da prefeitura de São Paulo. Esse passo é fundamental

para o avanço da eficiência da administração pública e da alocação dos recursos públicos,

levando ao aumento do bem estar dos cidadãos paulistanos. �
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Anexo 1

Despesas operacionais diretas - Despesas operacionais indiretas

Despesa Operacional Direta -

Tabela 4: Classificação das despesas operacionais dos órgãos orçamentários ligados a

Prefeitura de São Paulo.

Diretas Indiretas (Grupo de Itens)

- Qualquer despesa que seja relacionada

diretamente à prestação do serviço

público.

- Escritório em geral

- TI

- Contas

- Manutenção

- Transportes

- Locações

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.
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Anexo 2

2.1 Itens classificados dentro da categoria Escritório em Geral

Tabela 6: Agregação dos itens da despesa dos órgãos orçamentários ligados a Prefeitura

de São Paulo dentro da categoria Escritório em Geral.

Grupo 1-Item Item

Escritório

- Cópias

- Materiais para impressão

- Diversos materiais de expediente

- Outros materiais de consumo

- Papel para copiadora em geral

- Açúcar

- Café

- Diversos materiais de copa e cozinha

- Postagem e Correspondência

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.
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2.2 Itens classificados dentro da categoria TI

Tabela 7: Agregação dos itens da despesa dos órgãos orçamentários ligados a Prefeitura

de São Paulo dentro da categoria Tecnologia da informação.

Grupo 1-Item Item

TI

- Assinatura do Clipping

- Disquetes e CD-ROM

- Equipamentos de Processamento

- Impressão

- Locação de Software

- Manutenção de Software

- Manutenção e Conservação

- Monitores

- Processamento de Dados

- PRODAM

- Provedor de Acesso

- Reprografia

- Toner e Cartuchos

- Aquisição de Softwares

- CPU

- Hardwares

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.
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2.3 Itens classificados dentro da categoria Contas

Tabela 8: Agregação dos itens da despesa dos órgãos orçamentários ligados a Prefeitura

de São Paulo dentro da categoria Contas.

Grupo 1-Item Item

Água - Água e Esgoto

Energia - Energia elétrica de prédios públicos

Telefonia

- Serviços de instalação

- Telefonia fixa

- Telefonia móvel

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.
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2.4 Itens classificados dentro da categoria Manutenção de Imóveis

Tabela 9: Agregação dos itens da despesa dos órgãos orçamentários ligados a Prefeitura

de São Paulo dentro da categoria Manutenção de Imóveis.

Grupo 1-Item Item

Manutenção

de imóveis

- diversos materiais para manutenção

- Elevadores

- IPTU

- Lâmpadas imóveis

- Manutenção e conservação

- Peças e acessórios para elevadores

- Pequenas reformas - Imóveis administrados

- Reatores e geradores

- Serviços de recepção

- Taxa condominial

- Taxa manutenção de elevadores

Vigilância
- Guarda vigilância e segurança em geral

- Vigilância ostensiva

Limpeza
- Limpeza de ambientes

- Limpeza e conservação

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.
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2.5 Itens classificados dentro da categoria Transportes

Tabela 10: Agregação dos itens da despesa dos órgãos orçamentários ligados a Prefeitura

de São Paulo dentro da categoria Transportes.

Grupo 1-Item Item

Transportes

- Materiais para manutenção de véıculos

- Gasolina para véıculos

- Motoristas com véıculos

- Peças e acessórios

- Pneus e câmara de Ar

- Vagas de estacionamento

- Véıculos leves

- Adiantamento - Inciso VI, Art. 2o da Lei 10.513/88

- Hospedagem

- Passagens aéreas

- Taxa de Agenciamento

- Adiantamentos

- Despesas com locomoção

- Transporte Individual por Aplicativo

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.

12



Anexo 3

Classificação dos itens do projeto “Gestores da Economia”

3.1 Itens classificados dentro da categoria Escritório

Tabela 12: Agregação dos itens da despesa dos órgãos orçamentários ligados a Prefeitura

de São Paulo dentro da categoria Escritório em Geral.

Grupo 1-Item Item

Escritório

- Cópias

- Materiais para impressão

- Diversos materiais de expediente

- Outros materiais de consumo

- Papel para copiadora em geral

- Reprografia e Correlatos - Locação

- Reprografia e Correlatos - Manutenção

- Toner e Cartuchos

- Impressão

- Açúcar

- Café

- Diversos materiais de copa e cozinha

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.
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3.2 Itens classificados dentro da categoria Água

Tabela 13: Agregação dos itens da despesa dos órgãos orçamentários ligados a Prefeitura

de São Paulo dentro da categoria Contas.

Grupo 1-Item Item

Água - Água e Esgoto

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.

3.3 Itens classificados dentro da categoria Energia

Tabela 14: Agregação dos itens da despesa dos órgãos orçamentários ligados a Prefeitura

de São Paulo dentro da categoria Contas.

Grupo 1-Item Item

Energia - Energia elétrica de prédios públicos

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.

3.4 Itens classificados dentro da categoria Telefonia

Tabela 15: Agregação dos itens da despesa dos órgãos orçamentários ligados a Prefeitura

de São Paulo dentro da categoria Telefonia.

Grupo 1-Item Item

Telefonia

- Serviços de instalação

- Telefonia fixa

- Telefonia móvel

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.
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3.5 Itens classificados dentro da categoria Manutenção de Imóveis

Tabela 16: Agregação dos itens da despesa dos órgãos orçamentários ligados a Prefeitura

de São Paulo dentro da categoria Manutenção de Imóveis.

Grupo 1-Item Item

Manutenção

de imóveis

- Diversos materiais para manutenção

- Elevadores

- IPTU

- Lâmpadas imóveis

- Manutenção e conservação

- Peças e acessórios para elevadores

- Pequenas reformas - Imóveis administrados

- Reatores e geradores

- Serviços de recepção

- Taxa condominial

- Taxa manutenção de elevadores

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.
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3.6 Itens classificados dentro da categoria Vigilância

Tabela 17: Agregação dos itens da despesa dos órgãos orçamentários ligados a Prefeitura

de São Paulo dentro da categoria Vigilância.

Grupo 1-Item Item

Vigilância
- Guarda vigilância e segurança em geral

- Vigilância ostensiva

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.

3.7 Itens classificados dentro da categoria Limpeza

Tabela 18: Agregação dos itens da despesa dos órgãos orçamentários ligados a Prefeitura

de São Paulo dentro da categoria Limpeza.

Grupo 1-Item Item

Limpeza
- Limpeza de ambientes

- Limpeza e conservação

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.
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3.8 Itens classificados dentro da categoria Transportes

Tabela 19: Agregação dos itens da despesa dos órgãos orçamentários ligados a Prefeitura

de São Paulo dentro da categoria Transportes.

Grupo 1-Item Item

Transportes

- Materiais para manutenção de véıculos

- Gasolina para véıculos

- Motoristas com véıculos

- Peças e acessórios

- Pneus e câmara de Ar

- Vagas de estacionamento

- Véıculos leves

- Adiantamento - Inciso VI, Art. 2o da Lei 10.513/88

- Hospedagem

- Passagens aéreas

- Taxa de Agenciamento

- Adiantamentos

- Despesas com locomoção

- Transporte Individual por Aplicativo

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.
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