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T́ıtulo: Metodologia de acompanhamento das despesas operacionais indiretas

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

quisadores e policy makers1) a Secretaria de Gestão, divulga este relatório/manual refe-

rente à metodologia para acompanhamento das despesas operacionais indiretas

da Prefeitura de São Paulo. A partir de métodos simples fez-se uma estruturação que

permita um estudo comparativo, análise de desempenho e acompanhamento das despesas

operacionais indiretas ligadas aos órgão da PMSP.

Palavras-chave: Acompanhamento de despesas, Despesas operacionais indiretas, Gesto-

res da economia

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

poĺıticos” ou “tomadores de decisão”
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A metodologia aqui descrita foi a utilizada pelo projeto “gestores da economia”

introduzida no programa de metas. Nesse primeiro cenário adotou-se métodos simples

e claros de desempenho. Isto é fundamental para que todos os envolvidos consigam

entender e possam parametrizar suas análises comparativas. Num segundo passo será

feito um estudo mais técnico de avaliação, através de métodos econométricos.

A despesa orçamentária pública, em sua etapa de execução, é tramitada em

três estágios de observação no tempo: empenho, liquidação e pagamento2. Em particu-

lar, dentro do Estado de São Paulo, a Secretaria da Fazenda conta com mais uma fase

na execução da sua despesa, intitulada empenhos ĺıquidos de cancelamento 3. Como o

intuito do projeto gestores da economia é acompanhar as despesas operacionais indiretas

o primeiro passo para o controle foi o seguinte questionamento:

Com o quê a Prefeitura de São Paulo gasta e quando esta despesa é paga?

Inicialmente, nos resultados gerados até janeiro de 2018, para o acompanha-

mento das despesas orçamentárias indiretas, utilizou-se os dados referentes à etapa de

liquidação sobre a rubrica empenhos ĺıquidos de cancelamentos, dentro do ano de

exerćıcio. Com o avançar do estudo verificou-se que essa rubrica não era a mais adequada

para o prosseguimento da análise comparativa por dois motivos:

1. Empenhos ĺıquidos de cancelamento é uma base dinâmica com o tempo.

2. Empenhos ĺıquidos de cancelamento não medem exatamente o dispêndio dentro do

exerćıcio em questão.

O primeiro problema ocorre pois nem toda a despesa do ano está sendo identifi-

cada nessa rubrica, pois, alguns empenhos que são liquidados (assim como a prestação do

2Para uma informação mais detalhada sobre as etapas da despesa acesse:

http://www.orcamentofederal.gov.br/informacoes-orcamentarias/manual-tecnico/

mto 2017-1a-edicao-versao-de-06-07-16.pdf
3Para mais informações sobre a classificação da despesa orçamentária acesse o relatório “Organização,

classificação, conceitos e descrição da despesa orçamentária”, dispońıvel em: http://www.prefeitura.

sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/.
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serviço) dentro de um exerćıcio são empenhados em exerćıcios anteriores. Além disso, com

o decorrer do tempo alguns empenhos são cancelados, seja por inadequabilidade contra-

tual ou por não prestação do serviço. O segundo problema decorre do primeiro, pois com

empenhos sendo cancelados e alguns não sendo contabilizados, por ter sido empenhado

em anos anteriores, o dispêndio dentro do ano não está sendo totalmente identificado.

Com a identificação desses resultados decidiu-se utilizar os dados referentes a

etapa de liquidação, sobre a rubrica empenho liquidado. Nessa etapa os órgão da

prefeitura reconhecem o serviço cumprido e se comprometem à pagar. Neste mesmo

intuito, escolheu-se também a data de liquidação como a melhor marca temporal a ser

utilizada. Essa mudança metodologia além de tornar os resultados mais acurados traz

duas vantagens cruciais:

1. A rubrica empenho liquidado é utilizada pelos órgãos das três esferas do setor público

brasileiro.

2. Esta rubrica é a utilizada pelas Secretarias orçamentárias públicas em seus processos

de prestação de contas.

Esses fatos tornam esta rubrica mais polida e corroboram para a utilização

do empenho liquidado como a melhor rubrica para medição. Essa mudança carregará

consigo uma mudança em termos reais dos valores associados as despesas, porém em

termos de variação percentual esta alteração metodológica não trará grandes variações

nos resultados, ela apenas aumentará a acurácia da medição. Este circunstâncias não

tornam os resultados iniciais ileǵıveis, apenas os tornam menos rigorosos. Visto esta

alteração de medição serão expostos os resultados com as duas metodologias. Um segundo

questionamento na implementação do projeto foi:

Como controlar os gastos?

Para atingir esse objetivo, como posto no programa de metas, a comparação

da despesa do ano corrente será realizada com a média aritmética simples da

despesa observada nos anos de 2014, 2015 e 2016, observando-se a variação (∆)

corrente. Isto é:
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∆2017 =
V alor2017 − V alor2014−2016

V alor2014−2016

onde

V alor2014−2016 =
V alor2014 + V alor2015 + V alor2016
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e V alorano refere-se ao valor liquidado do ano em questão.

Para que esta comparação possa ser realizada os valores precisam estar em uma

base comparável. Isto é, quando o valor é imputado apresenta-se em termos nominais do

ano e mês em questão, e para podermos analisar anos distintos é preciso corrigir os valores

para uma base única do tempo, assim temos valores reais. Essa correção deve ser feita,

pois valores de anos distintos não são comparáveis, quando em valores nominais, devido

ao ńıvel de preços corrente nos anos, geralmente, serem distintos.

Existem diversos ı́ndices de preços na economia (IGP-M, IGP-10, IGP-DI,

IPCA, INPC, etc.) que podem ser utilizados como deflator do ńıvel de preços. A es-

colha do ı́ndice depende da ótica na qual se vê a despesa pública. Se considerarmos a

Prefeitura de São Paulo como uma empresa, e que suas despesas são regidas pela ótica

de mercado, o IGP-M seria a melhor escolha. Mas, se considerarmos a Prefeitura de São

Paulo como a demandante final de serviços para a população paulistana a melhor opção

seria escolher IPC-Fipe como deflator, pois este ı́ndice reflete mais de perto a variação no

ńıvel de preços encontrado pelos cidadãos paulistanos, uma vez que tem como referência

a variação de preço dentro do munićıpio.

Nesse sentido, para correção, definiu-se o IGP-M como ı́ndice principal

para a deflação dos resultados. Os resultados com o IPC-Fipe serão gerados e expostos

no anexo. Para a realização de tal correção escolheu-se a última data dispońıvel como

a data de referência 4. Assim, se um relatório tiver dados até o mês de janeiro de 2018,

todos os valores estarão normalizados a essa data. Um terceiro questionamento foi:

4Para mais informações sobre IGP-M e o IPC -Fipe acesse http://portalibre.fgv.br/main.jsp?

lumChannelId=402880811D8E34B9011D92AF56810C57 e http://www.fipe.org.br/pt-br/indices/ipc/,

respectivamente.
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Como saber quais órgãos da Prefeitura estão tendo bons desempenhos? Isto é, como

posso ter esse controle?

Para atingir esse objetivo fez-se algumas delimitações a fim de se ter algo de

fácil controle e que seja diretamente identificável. Assim, nesse primeiro momento, para

analisar as despesas operacionais indiretas, utilizou-se como base de estudo as despesas

classificadas dentro das Despesas correntes, que são agrupadas no código 3, dentro

do grupo Outras despesas correntes, agrupadas no código 3, dentro da modalidade

Aplicações diretas, pertencentes ao código 90. Estas três primeiras delimitações da

despesa orçamentária captam o que está sendo gasto no “dia-a-dia” dentro dos órgão

orçamentários da Prefeitura.

Para captar o elemento da despesa que se encaixa dentro dos itens da despesa

operacionais indiretas delimitou-se a análise aos elementos descrito na tabela 1. Estes

elementos cobrem, se não em sua totalidade, todas as despesas vistas como operacionais

indiretas.

Tabela 1: Elementos da despesa utilizados para acompanhamento das despesas operacio-

nais indiretas dos órgão orçamentários ligados a Prefeitura de São Paulo.

cod elemento

14 Diárias - Civil

30 Material de consumo

33 Passagens e despesas com locomoção

35 Serviços de consultoria

36 Outros serviços de terceiros - Pessoa F́ısica

37 Locação de mão de obra

39 Outros serviços de terceiros - Pessoa Juŕıdica

Nota: Elaboração Grupo de Pesquisa e Estudos Econômicos (GPEESP), Secretaria de Gestão, Prefeitura

de São Paulo.

Um problema constatado foi que nem toda despesa do órgão orçamentário está

associada ao órgão em questão, mas sim à alguma atividade da Prefeitura na qual o órgão

se encontra envolvido. Portanto, no intuito de delimitar de fato quais são as despesas das
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unidades em questão, controlou-se também a atividade em que a despesa está associada.

Assim, delimitou-se a atividade dentro do grupo “Despesas da Unidade”, que são

agrupadas no código 2100.

A agregação das despesas operacionais indiretas da unidade, nos órgãos orçamentários

da PMSP, sobre o código de atividade 2100 só ocorreu a partir de 2014. Antes disso cada

órgão orçamentário possúıa sua própria rubrica para a locar as despesas operacionais in-

diretas da unidade. Em alguns poucos casos essas essa rubrica continua ativa, assim é

necessário considerar não só o código de atividade 2100 como também os códigos da tabela

abaixo para cada órgão orçamentário em questão.

Esse recorte faz com que a despesa que está sendo utilizada seja realizada dire-

tamente com a unidade em questão5.

Para deixar o controle do elemento da despesa mais preciso nas despesas orça-

mentárias indiretas que julgou-se cŕıvel de controle, fez também o refinamento por itens

de despesa, classificando-os em grupos (tabela 3).

Dentro de cada grupo de itens existem diversos itens das despesas que estão

sendo considerados 6. Esse agrupamento ele é um agrupamento genérico e com elevado

grau de agregação. Por exemplo, dentro do grupo escritório possui itens de Copa e

Cozinha, como despesas com café e açúcar, assim como itens associados a geração de

documentos, como despesas com impressão e reprografia em geral.

No decorrer do trabalho viu-se a necessidade de adicionar algumas despesas

associadas à tecnologia da informação, como aquisições de softwares e hardwares. Porém

como, o relatório base já tinha sido iniciado, julgou-se melhor agregar novas categorias

apenas em resultados de apoio (contidos nos anexos), mantendo assim a classificação

inicial como a referência para publicação do projeto “gestores da economia”.

5Para mais informações sobre a classificação da despesa orçamentária acesse o relatório “Organização,

classificação, conceitos e descrição da despesa orçamentária”, dispońıvel em: http://www.prefeitura.

sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/.
6Para mais informações sobre a classificação dos itens da despesa orçamentária acesse o relatório

“Agrupamento de item da despesa da despesa orçamentária”, dispońıvel em: http://www.prefeitura.

sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/.
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Tabela 2: Grupo de itens da despesa utilizados para acompanhamento das despesas ope-

racionais indiretas dos órgão orçamentários ligados a Prefeitura de São Paulo.

cod Grupo de itens

01 Escritório

02 Água

03 Energia

04 Telefonia

05 Manutenção de Imóveis

06 Vigilância

07 Limpeza

08 Transporte

09 Passagens e Diárias

10 Locação de Imóveis

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.

Essas últimas delimitações podem deixar algumas despesas de fora, como por

exemplo algumas despesas de coordenadorias e diretorias que são pagas por transferências

dos órgãos e não são diretamente despesas operacionalizadas por estas. A t́ıtulo de exem-

plo, alguma coordenadoria de saúde pode adquirir um material de consumo diretamente

com seus recursos, que são advindos da Secretaria de Saúde via transferência, e essa des-

pesa não constaria como uma despesa de Unidade para a Secretaria de Saúde, e sim como

“Operação e Manutenção de Unidades (4101)” ou “ Coordenação e Administração Geral

(4100)”.

A nossa medida espećıfica não consegue capturar essas particularidades, assim

como algumas despesas de consumo espećıficas que estariam fora do código 2100 e que po-

deriam estar presente nas rubricas 1220 - Desenvolvimento de Sistemas e 2818 - Aquisição

de Materiais. Apesar disso, o monitoramento está sendo feito diante todas aplicações di-

retas que correspondem aos itens das despesas operacionais indiretas que estão dentro do

projeto “gestores da economia” e os resultados são divulgados conjuntamente nos anexos.

O fato de ter um parâmetro inicial de análise, além de ser bastante positivo e promissor,

7



oferece um critério de análise.

Ademais, a forma medição, parametrizando os resultados do dispêndio de 2017

em relação ao dispêndio médio dos 3 anos anteriores, tem a grande vantagem de ser uma

forma simples de relação dos gastos e de fácil entendimento. Porém, a avaliação pela média

carrega consigo posśıveis problemas de subestimação e superestimação do resultado.

Esse problema ocorre quando em determinado ano não houver a despesa dentro

da conta estudada. Se o resultado de 2017 for inferior nestes casos estamos superestimando

a contenção dos gastos, caso seja superior estamos subestimando os gastos realizados. En-

tendemos esse posśıvel erro de estimação, mas as delimitações que está sendo considerada

no estudo é padrão a toda a prefeitura, assim, para determinado órgão, posśıveis gastos

que estariam dentro de outras contas nais quais não está sendo consideradas nesse estudo

inicial, ou que não existiam em anos anteriores, é irrisório em termos percentuais, uma

vez que os cortes realizados tendem a capturar o desejado.

Cabe ressaltar que, essas delimitações e parametrizações possibilita um estudo

e acompanhamento mais aprimorado 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

Códigos de projeto atividade equivalentes ao 2100 pré 2014 dos

órgão orçamentários ligados a Prefeitura de São Paulo.

Órgão orçamentário cod-atividade atividade

Autarquia Hospitalar Municipal
4100

4103

- Coord. da Adm. Geral

- Oper. e Manut. das unidades

Hospital do Servidor Municipal
4100

4103

- Coord. da Adm. Geral

- Oper. e Manut. das unidades

Instituto de Previdência

8653

8654

8658

- Public. de interesse do IPREM

- Aquisição de equipamentos

- Administração da Autarquia

Serviço Funerário do Munićıpio 8851 - Administração da Autarquia

Câmara Municipal

2000

2170

2171

- Administração da Câmara

- Aquisição de equipamentos

- Manutenção do sistema

Tribunal de Contas

2000

2170

2171

- Admin. do Tribunal de Contas

- Aquisição de equipamentos

- Manutenção do sistema

Secretaria do Governo Municipal

2004

2125

2148

2159

8180

- Administração do Gabinete

- Admin. da Sec. Executiva

- Administração do Gabinete

- Administração do Edif́ıcio

- Administração da Secretaria

Secretaria Municipal

das Subprefeituras

2170

2300

2304

- Aquisição de equipamentos

- Administração da Supervisão

- Administração da Secretaria

Secretaria Municipal de Gestão 2550 - Administração da Secretaria

Secretaria Municipal de Habitação 2660 - Administração da Secretaria

Secretaria Municipal de Educação 2880 - Administração da Secretaria
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Órgão orçamentário cod-atividade atividade

Secretaria Municipal da Fazenda
4000

4002

- Administração da Secretaria

- Postagens de Avisos

Secretaria Municipal da Saúde
4100

4101

- Administração da Secretaria

- Oper. e Manut. da unidade

Secretaria Municipal

de Esportes e Lazer

4500

- Administração da Secretaria

Secretaria Municipal

de Mobilidade e Transportes

4655 - Administração da Secretaria

Procuradoria Geral do Munićıpio
4800

4814

4815

- Administração da Procuradoria

Secretaria Municipal de Obras 4900 - Administração da Secretaria

Secretaria Municipal de Inovação 6000 - Administração da Secretaria

Secretaria Municipal de Assistência 6165 - Administração da Secretaria

Secretaria Municipal da Cultura 6350 - Administração da Secretaria

Secretaria Municipal

de Abastecimento

6500

- Administração da Secretaria

Secretaria Municipal do Verde 6650 - Administração da Secretaria

Secretaria Municipal

de Comunicação

8000

- Administração da Secretaria

Secretaria Municipal do Trabalho 8080 - Administração da Secretaria

Secretaria Municipal

das Relações Internacionais

8180 - Administração da Secretaria

Controladoria Geral do Munićıpio 8260 - Ouvidoria Geral

Secretaria Municipal

dos Direitos Humanos

8400

8401 - Administração da Secretaria

Secretaria Municipal

da Pessoa com Deficiência 8421 - Administração da Secretaria
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Órgão orçamentário cod-atividade atividade

Secretaria Municipal

de Urbanismo e Licenciamento 2571 - Administração da Secretaria

Secretaria Municipal

de Segurança Urbana 2571 - Administração da Secretaria

Subprefeituras
2365

2855 - Administração da Secretaria

Companhia Metropolitana de

Habitação

2610 - Administração da Secretaria

Nota: Secretaria de Gestão, Prefeitura de São Paulo.
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