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Resumo 

 

O compromisso com a estabilidade macroeconômica e com a manutenção do equilíbrio 

fiscal do Estado, condicionado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vem exigindo esforço 

permanente dos agentes públicos, especialistas e estudiosos das finanças públicas, no sentido 

do aprimoramento das práticas de planejamento e orçamento públicos, diante das limitações da 

capacidade do Estado de financiar indefinidamente o crescimento do gasto. 

Tais limitações tornam complexa a tarefa, a cargo dos formuladores de políticas 

públicas, de estabelecer prioridades na aplicação dos recursos orçamentários para atender às 

múltiplas demandas da sociedade. 

O equilíbrio das contas ajudou no processo de incremento de investimentos em projetos 

prioritários para a transformação da realidade social contemporânea. Garantir a plena 

consecução desses projetos, torna-se crucial para os governantes, na medida em que as gestões 

são cada vez mais cobradas pela sociedade. 

Os técnicos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional de São Paulo, 

que respondem pelas ações de planejamento e orçamento do Estado, buscam o aperfeiçoamento 

dos instrumentos de planejamento, a fim de elaborar orçamentos que reflitam melhor às 

necessidades dos órgãos da administração estadual. Demonstram especial interesse na 

concepção de uma metodologia que, baseada em boas práticas, lhes permita medir e analisar a 

relação entre o aumento dos investimentos e seu impacto nas despesas de custeio, como forma 

de aprimorar a eficácia e a efetividade do orçamento do Estado. 

As tendências descritas e o método de análise desenvolvido pelo grupo vão ao encontro 

das expectativas estabelecidas pelo Termo de Referência proposto. 

A consolidação de uma metodologia acurada, dependerá da qualidade dos dados 

consolidados pelo governo e será plenamente satisfatória somente quando houver ferramentas 

para a medição do custeio dos programas e equipamentos públicos. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Gestão Pública; Orçamento Público; Investimento; 

Despesa de custeio. 
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Abstract 

 

The commitment to macroeconomic stability and the maintenance of the state’s fiscal 

balance, required by the Fiscal Responsibility Law, demands permanent effort by public 

servants, specialists, and academics in the field of public finance to improve public planning 

and budgetary practices in the face of the state’s limitations to finance indefinitely the growth 

of public spending. 

Such limitations inevitably complicate the task of government officials of establishing 

priorities for the use of budgetary resources to respond to the various demands of society. 

The balancing of the state’s budget made possible investment increases in priority 

projects for the transformation of the current social reality. The completion of these projects 

has become crucial for government officials, as society increasingly holds government 

accountable for efficient and effective management of the projects. 

The planning and budgetary specialists of the Secretary of Planning and Regional 

Development of the State of São Paulo consistently seek to improve the planning instruments 

at their disposal in the effort to better align state budgets with the financial necessities of 

government organs. The officials demonstrate particular interest in the development of a 

methodology based on best practices that allow them to measure and analyze the relationship 

between rising investments and their impact on costs, as a way to improve the efficiency and 

effectiveness of the state’s budget.  

The described trends and the method of analysis developed by the group meet the 

expectations established by the proposed Terms of Reference. 

 The consolidation of a precise methodology will depend on the quality of data provided 

by the government and will be fully satisfactory only when there are tools to measure the cost 

of public programs and equipment. 

 

Keywords: Public Policy; Public Management; Public Budget; Investment; Costs  
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1. Introdução 

 A ampliação das funções do Estado como indutor do desenvolvimento econômico e 

promotor do bem estar da população, motiva o uso do planejamento como meio de possibilitar 

a formulação de programas que suportem os Governos no atendimento às demandas da 

sociedade (PEREIRA, 1999). 

Considerando-se um ambiente de receitas limitadas e despesas crescentes, torna-se 

necessário fazer uso do planejamento como instrumento para elaborar e implementar planos, 

programas, projetos e atividades, a fim de corrigir desequilíbrios na ação de promoção do 

desenvolvimento nacional (IBIDEM). 

É função essencial do planejamento, como proposta técnica consistente para a 

execução de políticas públicas, contribuir para uma organização dos serviços públicos em 

termos quantitativos e qualitativos, cuidando de sua instrumentação econômico-financeira, 

avaliando processos de redução ou elevação das desigualdades sociais, intermediando e 

zelando pelos compromissos sociais do Estado.   

Visto como um processo contínuo que fundamenta, antecede e acompanha a 

elaboração orçamentária, planejar significa dar transparência e consistência à ação pública, 

fixando metas e prazos, e prevendo os meios necessários para alcançá-la. 

O orçamento, por sua vez, constitui o instrumento central de gestão pública, uma vez 

que explicita programas e ações a serem implementados pelo poder público, seus produtos 

e os resultados esperados, relacionando recursos a essas ações e estimando todas as receitas 

necessárias à realização das despesas e dos gastos públicos (FORGHIERI, 2013). 

Tecnicamente previstos no orçamento, os gastos públicos expressam a principal peça 

de atuação de governos, por meio da qual podem ser evidenciadas as prioridades adotadas 

no que se refere à prestação de serviços públicos e os principais investimentos a serem 

realizados (REZENDE ET AL., 2012). 

Os técnicos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional de São 

Paulo (SPDR), que respondem pelas ações de planejamento e orçamento do Estado, buscam 

o aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento. O objetivo da ação é permitir a 

elaboração de orçamentos que racionalizem os investimentos da administração estadual e 

tornem os resultados das políticas públicas mais efetivos. 
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1.1 Objetivos do trabalho 

No esforço para produzir ganho qualitativo na dinâmica do processo de 

orçamentário, com o aperfeiçoamento da eficiência alocativa e da efetividade do orçamento 

do Estado, os gestores públicos da SPDR manifestaram interesse na concepção de uma 

metodologia que lhes permita medir e analisar a relação entre o aumento dos investimentos 

e seu impacto nas despesas de custeio, objetivo central do termo elaborado como referência 

para este trabalho. 

Tal objetivo se estabelece com fundamento na realização de uma pesquisa sobre as 

melhores iniciativas já desenvolvidas ou adotadas no país sobre planejamento de 

investimentos e seu impacto nas despesas de custeio, e se completa com a elaboração de um 

diagnóstico sobre a realidade do processo de planejamento e orçamento da SPDR, no âmbito 

da definição de despesas de investimentos e custeio. 

 

1.2 Justificativa 

O tema, selecionado para o texto de avaliação final do Mestrado Profissional de Gestão 

e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, assume relevância no campo da gestão 

pública contemporânea, diante da necessidade de se enfrentar o desafio do dimensionamento 

adequado da ação do Estado, para permitir a provisão de serviços de qualidade e efetividade, 

com garantia de segurança fiscal por parte dos gestores, em cenário de progressiva restrição do 

financiamento público. 

 

1.3 Métodos de pesquisa 

O método adotado na elaboração do trabalho envolve a pesquisa sobre as finanças 

públicas, o processo de planejamento e orçamento no Brasil e a gestão do Governo do 

Estado de São Paulo, além de práticas adotadas pelos Governos de Pernambuco, Ceará, 

Minas Gerais, e Rio de Janeiro.  

As fontes de dados incluem a literatura de referência, a legislação vigente, dados 

sobre as iniciativas de unidades federativas brasileiras e um conjunto de entrevistas. Tais 

entrevistas abrangeram o universo de funcionários do Governo de São Paulo, consultores 

independentes, acadêmicos, gestores do passado que ocuparam cargos de destaque, gestores 

de outras unidades federativas, além de integrantes do Ministério do Planejamento.  

Para a análise e diagnóstico do processo orçamentário do Estado de São Paulo, foram 

analisadas a sistemática adotada pela SPDR e os dados orçamentários por ela 

disponibilizados. 
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1.4 Estrutura do trabalho  

 O trabalho se compõe de sete partes. 

A presente Introdução trata de inserir brevemente o leitor no universo do tema a ser 

abordado, estabelecendo-se em seguida os objetivos do trabalho, sua justificativa e o método 

de pesquisa escolhido para sua elaboração.  

Segue-se uma contextualização da política orçamentária no país, levando-se em 

conta a Lei no 4.320/1964, considerada um marco legal, a Constituição Federal de 1988 e a 

Lei Complementar no 101/2000, também conhecida por Lei da Responsabilidade Fiscal 

(LRF). 

Uma exposição de como se dá o processo orçamentário no Estado de São Paulo é o 

ponto de partida na reflexão apresentada no terceiro capítulo. É feita também uma análise 

crítica do processo de planejamento e sua integração com o orçamento, atendendo-se, assim, 

a uma das demandas contidas no termo de referência.  

No quarto capítulo, são apresentadas tendências observadas em países que já 

superaram alguns dos principais desafios ainda presentes na gestão pública brasileira quanto 

às práticas orçamentárias. No âmbito do que se convencionou chamar Nova Gestão Pública, 

(New Public Management), movimento internacional que promoveu a modernização da 

administração pública, sob a perspectiva de novas técnicas e lógicas da gestão, destaca-se o 

Orçamento por Resultado (OpR), paradigma que já vem sendo considerado na realidade do 

planejamento de políticas públicas no país. 

O capítulo quinto traz, ainda que de maneira não exaustiva do ponto de vista da 

literatura, algumas das melhores práticas desenvolvidas por outras unidades da federação, 

na integração entre planejamento de gastos e investimentos, sob a perspectiva da 

previsibilidade orçamentária e controles de gestão. Busca-se com isso, atender à segunda 

demanda do TR proposto.  

A sexta parte do estudo é dedicada ao objetivo central do termo de referência. Nela 

está contida a descrição da metodologia desenvolvida pela Secretaria de Orçamento Federal 

(SOF), para estimar o impacto do investimento nas despesas correntes futuras. 

Complementarmente, são apresentados dois exercícios baseados nessa metodologia, que 

pretendem colaborar para a reflexão sobre mecanismos de aferição do impacto que os 

investimentos nas políticas públicas de educação paulista podem provocar nas despesas de 

custeio futuras. Toma-se por base os elementos extraídos dos orçamentos disponibilizados 

pela Secretaria da Educação (SEE) São Paulo, bem como, pela autarquia Centro Paula 
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Souza, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do 

Estado. Essa análise, não exaustiva, apresenta metodologia sugestiva para aferir os dados 

almejados. No entanto, o exercício proposto servirá, tão somente, para despertar o interesse 

do decisor em aperfeiçoar sua capacidade de agrupamento de dados orçamentários, que após 

consolidados poderão servir para uma análise de qualidade. Os resultados do presente estudo 

sugerirão portanto, que uma vez agrupadas, as informações obtidas tornarão importante 

ferramenta para o direcionamento da gestão em busca de eficiência, eficácia e efetividade. 

Na parte final se apresenta uma reflexão, fundamentada nas opiniões obtidas entre 

os entrevistados, sobre vários aspectos da gestão pública paulista, entre avanços e desafios, 

que a impactam sob o viés da relação entre planejamento e orçamento. 

Completam ainda o trabalho, as referências bibliográficas objeto das consultas e 

pesquisas da literatura, e um conjunto de quatro anexos contendo o Termo de Referência 

FGV-SPDR, a legislação específica vigente, os modelos dos roteiros referenciais das 

entrevistas e a relação dos entrevistados, cujas opiniões ajudaram a fundamentar o 

desenvolvimento do tema. 
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2. Orçamento, gasto público e responsabilidade fiscal 

O processo de consolidação democrática dos últimos trinta anos e a conquista da 

estabilidade econômica criaram ambiente favorável a um novo ciclo de progresso e 

desenvolvimento no país, abrindo espaço para que a sociedade pudesse colocar suas 

demandas por serviços públicos, amplos e de melhor qualidade, em contrapartida aos 

tributos arrecadados pelo governo para financiar as políticas públicas. 

As medidas destinadas a aumentar a arrecadação de impostos, adotadas na época do 

Plano Real, recolocaram a carga tributária brasileira em trajetória ascendente, ultrapassando 

o nível de 30% do PIB no início dos anos 2000 (GIAMBIAGI; ALÉM, 2008 ). 

Sem espaço para promover qualquer ampliação da carga de tributos, que chegou ao 

patamar de 35% de toda a produção brasileira, o Estado, cujos ingressos públicos para 

financiar os gastos se complementam com a sua atividade produtiva e operações de crédito 

e empréstimos, se vê permanentemente pressionado a responder adequadamente à demanda 

por os recursos do orçamento. 

Diante da tendência de crescimento dos gastos públicos, os formuladores de políticas 

públicas, preocupados em assegurar a provisão de serviços públicos, procuram encontrar 

meios de garantir que tais serviços sejam sustentáveis no futuro (PEARCE, 2012). 

 

2.1 Orçamento público e política orçamentária no Brasil 

Como expressão financeira dos recursos que um ente público prevê arrecadar 

durante determinado período e alocar em ações de governo, o orçamento público deriva 

diretamente da prerrogativa do Estado de tributar e realizar gastos. Espelha decisões 

políticas, explicitando as ações a serem desenvolvidas pelos governos para atender às 

demandas da sociedade (CORDEIRO; LEVI, 2013). 

O orçamento público evidencia como as políticas públicas são hierarquizadas pelos 

governantes, já que determinadas áreas do governo recebem mais recursos do que outras. 

Constitui também a base financeira de implementação dessas políticas, pois por meio da 

execução orçamentária as receitas arrecadadas são direcionadas para financiar o pagamento 

daquilo que o Estado necessita adquirir para viabilizá-las, tais como insumos, equipamentos 

e serviços (IBIDEM). 

Num sentido mais amplo, a política orçamentária desempenha três funções básicas, 

que dão a dimensão da importância do gasto público. A primeira, denominada alocativa, 

está relacionada com a satisfação de necessidades sociais, mediante a arrecadação, pelo 

Estado, de tributos para fins de receita, que lhe permita promover dispêndios para produzir 
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ou adquirir bens e serviços públicos necessários à sociedade. A segunda função, se refere à 

aplicação de correções de distribuição de renda, pela sua transferência a determinados 

grupos da sociedade, por isso denominada distributiva. A função estabilizadora corresponde 

à utilização da política orçamentária com o propósito de promover a estabilização 

econômica, atuando no nível da demanda, pela prática de uma política fiscal expansionista, 

mediante a geração de déficits, ou restritiva, por meio da geração de superávits 

(MUSGRAVE, 1980). 

A relevância do processo orçamentário brasileiro pode ser demonstrada pelo 

tratamento que o assunto recebeu na Constituição Federal (CF) de 1988, dado que o tema 

era considerado como símbolo das prerrogativas parlamentares perdidas durante o ciclo 

autoritário. Ressalte-se que a subtração dessa prerrogativa tinha se dado como uma reação 

do regime militar à irresponsabilidade fiscal que caracterizava a elaboração do orçamento 

no Brasil até 1964 (NÓBREGA, 2010).  

Embora considerada um desafio fiscal, devido à quantidade de compromissos sociais 

que abrigou, a nova Carta era moderna e responsável nas questões orçamentárias, adotando 

os princípios de universalidade e unicidade, de modo que o orçamento, único, deveria conter 

todas as receitas e despesas da União (NÓBREGA, 2010). 

Na CF de 1988 a seção orçamentos, integrante do capítulo II - Das finanças públicas 

- compreende apenas cinco artigos, mas todos com inúmeros incisos e parágrafos, trazendo 

novos conceitos e regras, além de consagrar e confirmar princípios e normas já tradicionais 

em matéria orçamentária (GIACOMONI, 2001, p.56). 

Esse tratamento privilegiado em termos constitucionais, confere ao orçamento 

relevante importância para o Estado e a sociedade, sendo elevado à condição de lei especial 

com a finalidade de fazer a estimativa das receitas e a autorização das despesas e gastos 

públicos. 

Além da devolução ao legislativo da prerrogativa de propor emendas ao projeto de 

lei do orçamento, a outra inovação do novo texto constitucional sobre a matéria, diz respeito 

à exigência de encaminhamento anual, pelo Executivo ao Legislativo, de projeto de lei das 

diretrizes orçamentárias com o objetivo de orientar a elaboração da lei orçamentária. 

A concepção do sistema orçamentário estabelece que os instrumentos do 

planejamento das ações do governo são o plano plurianual (PPA), as diretrizes 

orçamentárias e os orçamentos anuais, de modo que os planos e programas de cada esfera 

de governo devem ser elaborados em sintonia com o respectivo plano.  
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Tal encadeamento lógico e sistemático do planejamento orçamentário, se traduz pela 

integração entre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e a lei 

orçamentária anual (LOA), cabendo à lei de diretrizes orçamentárias a função de conexão 

entre o plano e o orçamento (PEREIRA, 2001). 

Como parte do processo orçamentário, há uma sequência de fases a serem cumpridas 

no chamado ciclo orçamentário, ou seja, no período de tempo em que se processam as 

atividades típicas do orçamento público, desde sua concepção até a apreciação final. Esse 

ciclo abrange a elaboração do orçamento, apreciação legislativa, execução, 

acompanhamento, e se completa com a etapa do controle e avaliação, quando se inicia o 

ciclo seguinte (SF, 2013).  

O orçamento público brasileiro adota a classificação funcional e por programas, e 

esse sistema de classificação pelo qual está estruturado e organizado tem o propósito de 

atender às exigências de informação sobre finanças públicas, tanto para os poderes públicos, 

quanto para as organizações públicas e privadas, e para a sociedade em geral (SOF, 2013). 

 

2.2 Gasto público e responsabilidade fiscal 

O pacto social, firmado na CF de 1988, priorizou a redução da desigualdade e a 

ampliação da rede de proteção social. Por consequência, gerou a elevação dos gastos em 

educação, saúde e previdência, que somados às transferências constitucionais, encargos 

financeiros da dívida e gastos com pessoal, comprometeu cerca de 90% dos recursos do 

orçamento. 

A ampliação da proteção social provocou o aumento dos gastos públicos, sem as 

bases correspondentes para seu financiamento (REZENDE ET AL., 2012). 

A criação de mecanismos de financiamento e controle adequados era condição 

essencial para tornar sustentável o processo de expansão de gastos. Porém, a insuficiência 

de recursos e a ausência de instrumentos de controle fiscal, acarretou problemas estruturais 

nas finanças públicas no país.  

Até 1994, quando o Brasil finalmente alcançou êxito no programa de estabilização 

econômica concebido pelo Plano Real, o desequilíbrio fiscal crônico brasileiro vinha sendo 

mascarado pela inflação (devido ao imposto inflacionário e à diminuição do valor real do 

gasto público), pelo endividamento público e pelo início do processo de privatização 

(GIAMBIAGI; ALÉM, 2008). 
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A partir da edição do plano, desencadeou-se um processo de progressivo aumento 

da carga tributária para suportar os gastos públicos, ajudar na recuperação das condições 

fiscais e preservar a capacidade de investimento do Estado brasileiro. 

O acordo da dívida, firmado com o Fundo Monetário Internacional em 1999, 

envolveu aporte de recursos da instituição e de organismos multilaterais como o Banco 

Mundial (BIRD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O sucesso da 

negociação constituiu o segundo elemento-chave para lançar o país num auspicioso 

programa de ajuste fiscal.  

Para consolidar o quadro de maior rigor e austeridade fiscal, foi promulgada, em 4 

de maio de 2000, a Lei Complementar nº 101, denominada Lei da Responsabilidade Fiscal 

(LRF), que dispunha sobre normas de gestão fiscal, direcionadas especialmente para seu 

controle e equilíbrio. 

Esse dispositivo legal “visava, antes de tudo, disciplinar o comportamento do gestor 

público, face aos princípios éticos da administração pública, tais como o planejamento, 

equilíbrio financeiro, economicidade, produtividade, transparência, controle e 

responsabilidade” (PINTO, 2001, p.12). 

Vale ressaltar que a LRF decorre da Reforma Administrativa de 1998. “Durante a 

tramitação na Câmara, foi introduzida emenda parlamentar determinando que o Presidente 

enviasse ao Congresso, em seis meses, um projeto de lei complementar para disciplinar o 

art.163 da CF, que remetia a regulação das finanças públicas e do endividamento público a 

uma lei complementar” (AFONSO, 2005, p.185 e 186). Foi uma iniciativa positiva e 

espontânea do governo e “não idealizada ou imposta pelo FMI (Fundo Monetário 

Internacional) ou qualquer organismo internacional” (IDEM).  

O conceito da gestão fiscal, foco da LRF, se ampliou em relação ao uso corrente do 

termo, incluindo nele aspectos relativos ao “orçamento, à programação financeira, e ao fluxo 

de caixa; à receita e à tributação, e também à despesa; à execução orçamentária e financeira; 

às transferências; ao endividamento; ao patrimônio público e à previdência social” (PINTO, 

2001). 

A leitura de alguns pontos relativos ao disposto no art.15 e, de modo particular no 

art.16 da LRF, que trata da relação entre geração de despesas e a ação governamental, 

ilumina a proposta central desta dissertação: a estimativa do impacto que uma ação 

governamental pode gerar em termos de aumento de despesas futuras. 

Antes, vale relembrar que despesa pública, para efeito das finanças e do orçamento 

públicos, é definida como “o compromisso de gasto dos recursos públicos, autorizados pelo 
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Poder competente, com o fim de atender a uma necessidade da coletividade prevista no 

orçamento. Deve estar devidamente autorizada por meio do orçamento votado pelo Poder 

Legislativo” (SF, 2013). 

O conceito de despesas correntes corresponde à “categoria da classificação 

econômica da despesa que agrupa os vários detalhamentos pertinentes às despesas de custeio 

das entidades do setor público e aos custos de manutenção de suas atividades, tais como as 

relativas a vencimentos e encargos com pessoal, juros da dívida, compra de matérias primas 

e bens de consumo, serviços de terceiros e outros” (IBIDEM). 

O conceito de despesa de custeio como uma despesa corrente, é apresentado no art. 12 

a Lei nº. 4.320, que a classifica como: 

“Dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, 

inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação 

de bens imóveis.” (Lei 4320, art. 12, §1o) 

Dentre os itens elencados dessa despesa, se inserem pessoal civil, pessoal militar, 

material de consumo, serviços de terceiros e encargos diversos.  

A lei discrimina a despesa por elementos. São eles: “Despesa com pessoal, material, 

serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para consecução dos 

seus fins” (Lei 4320, art. 15, 1o). 

Já os investimentos são classificados por despesa de capital e são definidos como: 

“Dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as 

destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à 

realização destas últimas, bem como para os programas especiais de 

trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material 

permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não 

sejam de caráter comercial ou financeiro.” (Lei 4320, art. 12, §4o) 

Do ponto de vista das possibilidades e limites da geração e execução de gasto 

público, a LRF condiciona a ação governamental: 

“Capítulo IV 

DA DESPESA PÚBLICA 

Seção I 

Da geração da despesa 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado 

de: 
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I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 

em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; 

II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentária.” (Lei Complementar nº. 101, de 4-5-2001) 

O ordenador de despesas corresponde a toda e qualquer autoridade, de cujos atos 

resultem a emissão de empenho, autorização de pagamento e suprimento ou dispêndio de 

recursos públicos (MENDES). 

Para atender ao aspecto da adequação à lei orçamentária, essa despesa deve estar 

contida num programa de trabalho, de tal forma que, somada às outras despesas da mesma 

natureza, não ultrapasse os limites estabelecidos para o exercício.  

Quanto à compatibilidade, a despesa deve estar de acordo com o contido no PPA e 

na LDO (IDEM). 

Decorrida mais de uma década da edição da LRF, a matéria de gestão fiscal 

responsável e transparente predomina na agenda da administração pública, que passou a 

conviver com parâmetros de controle fiscal como meio de assegurar a sustentabilidade das 

finanças públicas.  

Em face da previsibilidade de aplicação de sanções, a responsabilidade fiscal se 

tornou um tema central da atenção dos gestores, justificando os esforços no sentido da 

concepção e desenvolvimento de instrumentos que possam aprimorar os processos de 

tomada de decisão sobre políticas públicas, também no que diz à previsibilidade do impacto 

do investimento nas despesas de custeio futuras. 

A LRF mudou, de fato, o regime fiscal brasileiro. Mais importante que resultados 

conjunturais é o entendimento, por parte de organismos internacionais, como o FMI, OCDE, 

BID e Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), do avanço 

representado pelas mudanças estruturais promovidas pela lei no país. Análises por eles 

divulgadas ressaltam que a melhoria das finanças públicas inclui componentes estruturais, 

como a LRF, demonstrando reconhecimento internacional da mudança do padrão fiscal 

brasileiro (AFONSO, 2001). 

Cabe ressaltar que, a despeito do que dispõe a LRF e independentemente dos avanços 

por ela consolidados, a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, já dispunha sobre os aspectos de 

responsabilidade fiscal. Implementada anteriormente à instauração do regime militar, constitui 
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o marco da organização das finanças públicas no país, disciplinando a elaboração e o controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. 

Assim, no que diz respeito ao “Conteúdo e Forma da Proposta Orçamentária” a lei 

estabelece:  

“Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo 

encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas 

Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, compor-se-á́ de:  

I - Mensagem, que conterá́: exposição circunstanciada da 

situação econômico-financeira, documentada com demonstração da 

dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar 

e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação 

da política econômico-financeira do Governo; justificação da receita e 

despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital; 

II - Projeto de Lei de Orçamento;  

III - Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de 

receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de 

comparação:  

(...) 

f) A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta.  

IV - Especificação dos programas especiais de trabalho 

custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, 

decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços 

a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social 

e administrativa.” (Lei 4320, art. 22, grifo dos autores) 

Portanto a lei 4.320 define que a proposta orçamentária deve contemplar a estimativa 

de investimento, assim como a estimativa dos serviços a prestar que podem ser entendidos 

como o custeio dos mesmos. 

2.3 O condicionamento normativo da proposta 

No campo da legislação, essa metodologia está condicionada pelo disposto no 

Capítulo IV, da Lei 1º. 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

É nesse capítulo que a lei dispõe sobre a despesa pública, quanto aos aspectos da 

geração de despesas, despesas obrigatórias, despesas de pessoal e seus limites e despesas da 
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seguridade social, com destaque para os dispositivos do Art.16, cujo entendimento 

estabelece o fundamento legal-normativo para a adoção de critérios de medida dos impactos 

fiscais do investimento público e sua repercussão nos dois exercícios imediatamente 

seguintes (REZENDE ET AL., 2012). 

O Caput e o Inciso I do Art. 16 da LRF abordam diretamente a questão do impacto 

e estabelecem que “a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 

acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes”.  

No Parágrafo 2º do artigo, é requerida a metodologia em que se baseia tal impacto 

orçamentário e financeiro, estando assim disposto: “a estimativa de que trata o inciso I do 

caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas”. 

Da interpretação desses dispositivos, resta não haver exigência de avaliação de 

impactos das despesas de custeio decorrentes de ações governamentais ordinárias, mas 

apenas de novas obrigações assumidas e discriminadas na lei como ‘criadas, expandidas ou 

aperfeiçoadas’. São igualmente excetuadas desse requisito, as despesas consideradas 

irrelevantes, conforme o disposto no § 3º do mesmo artigo.  

 Para melhor compreensão da metodologia adotada pela SOF, cabe observar ainda o 

Inciso I, do Parágrafo 4º, pelo qual “as normas do caput constituem condição prévia para 

o empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obra”. Trata-se de 

exigir do ordenador de despesas a providência de estimar e avaliar os impactos de novas 

contratações antes da realização de qualquer processo licitatório, com a finalidade de 

assegurar, com base no comprometimento do orçamento com despesas já empenhadas, a sua 

capacidade de responder por novos compromissos no médio prazo. 

 No escopo do trabalho, os autores fixaram o entendimento dos seguintes conceitos 

aludidos na lei: 

 criação de ação governamental = implantação de novo compromisso ou obrigação 

não existente. 

 expansão de ação governamental = ampliação quantitativa de compromisso ou 

obrigação existente; 

 aperfeiçoamento de ação governamental = ampliação qualitativa de compromisso ou 

obrigação existente 
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3. Planejamento e orçamento no Estado de São Paulo 

 

3.1 Sistema de Planejamento e Orçamento: 

A composição deste capítulo exigiu a compreensão, por parte dos autores, do sistema de 

planejamento e orçamento do Estado de São Paulo. 

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional de São Paulo adota a 

metodologia do Orçamento por Programa e segue a Constituição de 1988 para a elaboração 

de seus instrumentos orçamentários, Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO). O orçamento anual é definido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), 

como mostrado na figura abaixo. 

Figura 1: Sistema de Planejamento e Orçamento 

 

Fonte: SPDR, 2013 

O PPA busca estabelecer as diretrizes e os programas do governo para as despesas de 

capital e as despesas decorrentes. Seu prazo de elaboração, em São Paulo, como nos demais 

estados e na União, é 31 de agosto do primeiro ano da gestão. O Plano parte de uma visão geral 

de médio prazo e vai se detalhando por meio de objetivos do governo, objetivos setoriais, e 

finalmente, programas e ações.  
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Figura 2: Estrutura do PPA 

 

Fonte: MENDES, 2012 

De acordo com essa metodologia, o programa é o instrumento de organização da ação 

governamental, que visa à realização dos objetivos estratégicos definidos no PPA, consistentes 

com as diretrizes do Plano de Governo. É realizado por meio de ações. Seus atributos são 

objetivo, justificativa, público-alvo, abrangência espacial, indicadores e metas. Enquanto o 

objetivo descreve o que o Programa pretende realizar, a justificativa descreve as razões que 

levam à sua inserção no orçamento. O público-alvo se refere à população que será beneficiada 

com o cada programa.  

O programa orçamentário é realizado por meio das ações orçamentárias, que entregam 

um produto vinculado aos seus objetivos. Pode ocorrer por meio de um projeto ou uma 

atividade. 

O Plano Plurianual vigente no Estado foi instituído pela Lei nº. 14.676, de 28/12/2011 

e abrange o período de 2012 a 2015. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada anualmente e reflete os programas do 

PPA para cada novo exercício. O Executivo estadual deve encaminhar ao Legislativo, a cada 

ano, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias (PLDO) que, uma vez aprovado, estabelece 

metas, prioridades, metas fiscais e produtos que cada ação vai gerar. O PLDO orienta ainda a 

elaboração da proposta orçamentária  

A LRF ampliou o significado e a importância da LDO ao atribuir-lhe a função de 

disciplinar temas como, o equilíbrio entre as despesas e receitas, metas, riscos fiscais, 

programação financeira, limitação de empenho, controle de custos, reserva de contingência, 

entre outros (GIACOMONI, 2001). 

A LDO precisa conter um anexo de metas fiscais, incluindo as receitas e as despesas 

fiscais, os resultados nominal e primário e o montante da dívida pública para os três próximos 

exercícios. O anexo deve explicitar também a metodologia utilizada para calcular as metas 
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anuais e a evolução do patrimônio líquido, uma avaliação financeira e atuarial dos fundos e 

programas previdenciários, além de uma estimativa e demonstração de renúncia da receita e da 

margem de expansão das despesas de caráter continuado. 

 A LDO estabelece a ligação entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual e 

deve ser encaminhada ao Legislativo até 15 de abril e devolvida ao Executivo até 30 de junho, 

de acordo com o previsto na Constituição Estadual.  

O trâmite do projeto de lei de diretrizes orçamentárias no âmbito do Legislativo pode 

se dar em prazos diferentes, desde que observado o tempo necessário para a aprovação da LDO, 

em cumprimento à sua finalidade, que é a de orientar a elaboração do projeto de lei 

orçamentária anual. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014 já foi aprovada por meio da Lei Nº. 15.109, de 

29/07/2013. 

A LOA constitui o instrumento de planejamento de curto prazo, que estima o fluxo de 

receitas e fixa as despesas públicas para um exercício financeiro e viabiliza, por meio da 

alocação dos recursos, os objetivos dos programas previstos no PPA e descritos na LDO. É 

composta por três orçamentos: orçamento fiscal; orçamento da seguridade social, que submete 

as receitas e despesas previdenciárias do Estado ao processo orçamentário geral; e o orçamento 

de investimento das empresas estatais. Esses três orçamentos anuais, que formam o orçamento 

unificado, têm sua elaboração referenciada nas regras definidas pela lei de diretrizes 

orçamentárias, sem as quais não podem ser apreciados e votados no Legislativo (PEREIRA, 

2001). O orçamento fiscal representa o principal dos três orçamentos, e se refere aos Poderes, 

órgãos e entidades das administrações direta e indireta, incluindo também as fundações. Além 

dos elementos específicos da organização dos orçamentos, como as classificações de receita e 

despesa, demonstrativos, entre outros, a lei orçamentária anual contém o princípio da 

exclusividade, segundo o qual, a ela não deve conter dispositivo alheios à previsão da receita e 

à fixação das despesas. Estão excluídas da proibição, a autorização para a contratação de 

operações de crédito e para a abertura de créditos suplementares, sendo esta última, um 

mecanismo de retificação do orçamento durante sua execução (GIACOMONI, 2001). 

A lei orçamentária estadual ora vigente é a de nº.14.925, de 28 de dezembro de 2012, 

da qual são apresentados os quadros a seguir como exemplos da estrutura da lei: 
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Quadro 1: Receita dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Categoria 

Econômica e Fonte 

 

Fonte: LOA do Estado de São Paulo, 2013 

Quadro 2: Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Órgão 

Orçamentário 

 

Fonte: LOA do Estado de São Paulo, 2013 

Na estrutura de orçamento do Estado as despesas recebem uma classificação distinta, 

conforme o enfoque sob o qual se pretende analisá-la. Nesse aspecto, ela pode receber uma 

classificação pela fonte do recurso, de acordo com a unidade responsável (institucional), com 

a área a qual ela se refere (funcional), o objetivo do gasto (programática) e sua natureza 

(econômica). 

Figura 3: Despesa Orçamentária 

 

Fonte: MENDES, 2012 
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Dentro de um ciclo anual completo, o sistema orçamentário se compõe das etapas de 

elaboração da proposta pelo Executivo, tramitação para aprovação no âmbito do Legislativo, 

execução, e posterior avaliação. 

Figura 4: O Ciclo Orçamentário 

 
Fonte: MENDES, 2012 

3.2 Elaboração do Orçamento Anual 

Para efeito deste estudo, é apresentado um detalhamento do processo de elaboração do 

orçamento anual pela SPDR, que obedece a um determinado fluxo de atividades, mostrado 

esquematicamente no fluxograma abaixo: 

Figura 5: Fluxograma Simplificado da Elaboração do Orçamento 

 

Fonte: SPDR, 2013 

Num primeiro passo, os técnicos da Secretaria do Planejamento elaboram uma tabela 

de conversão de valores orçamentários (TABCONV), com base nos valores históricos das 

chamadas unidades orçamentárias (UO) dos órgãos estaduais, incluindo o ano corrente e os 

dois anos anteriores. Com base nesses valores são construídos os chamados Valores 
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Referenciais de Custos (VRC), que correspondem aos valores mínimos de custeio, com os 

quais cada secretaria possa manter um padrão mínimo de prestação de serviço.  

Na terceira etapa, cada secretaria elabora a correspondente proposta orçamentária para 

o exercício seguinte, considerando a estimativa do ano e adicionando os novos custos previstos, 

que deve ser entregue, eletronicamente e no sistema, à SPDR até o final de junho. Essa 

devolução das propostas pode ser feita de modo centralizado, como é o caso da Secretaria da 

Educação, que concentra as propostas na coordenação e no grupo de planejamento setorial, ou 

descentralizado, como é o caso da Secretaria da Saúde, que leva em conta as propostas de 

subunidades (ex. hospitais). A prática descentralizada tende a ser mais acurada.   

No passo seguinte, as propostas das secretarias e suas unidades de despesa são 

compatibilizadas na SPDR, que compõe o relatório denominado PROPSEP, sistema no qual 

capta as despesas de cada unidade da administração e permite a avaliação da distribuição do 

custeio do Estado. Durante o mês de agosto, ocorrem reuniões técnicas entre cada secretaria e 

a SPDR, para ajuste das novas propostas de custeio e a tomada de decisão sobre os valores 

finais. Ao final de agosto, a Secretaria da Fazenda (SF) envia a projeção da receita a ser 

compatibilizada com os novos projetos até então discutidos. O orçamento é formalizado num 

projeto de lei e cabe ao Executivo o encaminhá-lo à Assembleia Legislativa (ALESP), etapa 

que deve ser cumprida até 30 de setembro. 

Após a publicação do projeto no Diário Oficial (DOE), observa-se um prazo de quinze 

sessões legislativas durante as quais os parlamentares podem apresentar emendas que não 

acarretem aumento das despesas. Na hipótese de haver um aumento das despesas, é necessária 

a indicação de novas fontes de recursos que o financiarão e, não raro, tais fontes são indicadas 

com otimismo exagerado. Nesses casos, quando a economia está em fase de crescimento as 

emendas serão executadas, porém, num ciclo econômico de contração, certamente haverá 

déficit de recursos, impossibilitando a execução de todos os projetos orçamentários propostos. 

Esgotado o prazo e concluídas as sessões, a Comissão de Finanças e Orçamento da 

ALESP tem 30 dias para preparar um relatório sobre a LOA, havendo ainda a possibilidade de 

proposição de novas emendas, por parte do relator, finalizando-se o projeto para ser votado em 

plenário.  

A aprovação de qualquer alteração na proposta orçamentária feita pelo Executivo exige 

o voto de 48 dos 94 deputados estaduais (maioria simples), quórum idêntico ao exigido para a 

aprovação da LOA. O projeto é recepcionado na pauta de votações como um item único e caso 

não venha a ser aprovado até o final do ano civil, fica autorizada a execução, pelo Executivo, 
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da parcela duodecimal do orçamento, de modo a permitir a manutenção do funcionamento das 

atividades do Estado. 

Uma vez aprovado, o orçamento é publicado na forma de Lei Orçamentária Anual. Por 

meio de um decreto-lei, o Executivo estabelece o contingenciamento de uma parcela do 

orçamento total e define as cotas mensais de desembolso. Esse processo de contingenciamento 

resulta da incerteza de arrecadação de receitas. No decorrer de todo o exercício, a SPDR 

acompanha a execução do orçamento e emite relatórios instrumentais de custeio, investimento 

e pessoal. 

São Paulo é um Estado precursor na adoção de relação de correspondência entre cotas 

orçamentárias e cotas financeiras, como garantia de que o Estado terá recursos para saldar seus 

contratos.  

Alterações orçamentárias podem ser realizadas após a aprovação do orçamento, estando 

devidamente amparadas na legislação. A primeira corresponde às antecipações de quotas 

mensais e à liberação de dotação contingenciada, que alteram apenas o momento do gasto e 

mantêm constante o valor da dotação. A segunda, o remanejamento, é feito entre elementos do 

mesmo grupo de despesa, no âmbito do mesmo órgão, na mesma categoria de programação e, 

também, entre atividades e projetos de um mesmo programa. Finalmente, a alteração por 

suplementação orçamentária, pela qual se pode adicionar recursos ao orçamento vigente de 

uma unidade, seja por meio de créditos suplementares, créditos especiais ou créditos 

extraordinários, que se destinam a suportar despesas imprevistas e de natureza urgente.  

A aprovação das alterações orçamentárias pode ficar no nível da própria secretaria 

interessada ou da SPDR quando se tratar de alterações menos impactantes, ou pode demandar 

a aprovação do chefe do Executivo, quando se tratar de uma transferência de recursos entre 

programas. O processo de liberação de recursos orçamentários contingenciados, no âmbito de 

toda a administração estadual, é de responsabilidade da Secretaria da Fazenda, que na qualidade 

de órgão central do sistema de planejamento, acompanha a arrecadação da receita, responde 

pela contabilização e a normatização das contas, além de processar a folha de pessoal da 

administração direta.  

 

3.3 Análise e diagnóstico 

Para cumprir o compromisso de fazer uma análise e compor um diagnóstico do processo 

de planejamento e orçamento estadual, conforme consta do termo de referência, foi realizado, 

durante a fase de pesquisa, um conjunto de entrevistas com gestores das Secretarias do 
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Planejamento e da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, acadêmicos da área e 

especialistas nessa matéria.  

Embora tenham aportado visões particulares sobre o tema, muitos compartilham 

diversas percepções comuns. Vale mencionar que todos eles apontaram para a importância da 

definição de objetivos claros de políticas durante a elaboração do processo orçamentário, além 

da necessidade de mensuração de resultados para avaliar o atingimento dos objetivos. 

Geralmente, essa abordagem é referida como orçamento por resultados (OpR). De qualquer 

forma, a importância de se definir objetivos claros e medir resultados permanece e os 

entrevistados ressaltaram que o nome dado para o modelo é o menos relevante. É percebido o 

esforço internacional e mesmo no Brasil na direção do OpR, o que permite estabelecer metas, 

compromissos, e responsabilização dos gestores pelos resultados. Esse tema será tratado de 

forma mais detalhada no próximo capítulo. 

O atual enfoque dado pela adoção de orçamento por resultados no Governo de São 

Paulo se insere no contexto histórico pós-equalização financeira. A partir de 1995, o governo 

paulista iniciou um processo de forte ajuste fiscal para controlar os gastos públicos, que aliado 

à introdução do governo eletrônico, possibilitou um ambiente favorável ao controle do gasto 

público. Nesse sentido, São Paulo desenvolveu um sistema de controle orçamentário e contábil 

centralizado e bastante eficiente, representando um modelo para outros estados brasileiros. A 

segurança econômica adquirida permitiu que o Estado dispusesse de recursos para 

investimentos. Entretanto, a elevação do volume de investimento, desperta a atenção da 

sociedade e joga luz sobre a necessidade da aplicação dos recursos com eficiência e efetividade. 

Então, o desafio do Estado hoje é a avaliação de seus custos e não necessariamente a obtenção 

de mais recursos, por isso se justifica um programa de resultados que permita o 

acompanhamento mais próximo da ação governamental pela sociedade. 

Há notoriamente um desafio de se incorporar objetivos claros e específicos no processo 

orçamentário. O governo ainda não tem uma cultura de mérito e a introdução de objetivos e 

metas encontra resistências.  

No que diz respeito à gestão orçamentária, é de extrema complexidade a obtenção de 

custeio individuais dentro das unidades do governo paulista. Uma das causas é a multiplicidade 

de fontes financiadoras entre as diferentes instâncias decisórias. É notório o caso da Secretaria 

de Educação, onde cada unidade de ensino tem seu financiamento composto por recursos da 

diretoria regional à qual ela pertence, pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

(FDE) e, também, pode ter recursos específicos do Gabinete da Secretaria para o custeio de 

transportes, uniformes, entre outros. Tais fatores impossibilitam o conhecimento dos custos 
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unitários de escolas e administrações regionais. Sem saber os custos específicos de uma escola, 

não se pode medir a eficiência dos gastos nessa unidade.  

Além da multiplicidade de fontes de financiamento, outro fator que foi levantado como 

sendo negativo no controle de gastos é a centralização dos contratos pelas secretarias. Tal ação 

impede uma fiscalização acurada dos contratados, devido ao distanciamento entre o gestor do 

contrato e o contratado, e além disso, dificulta a adequação do contrato a uma necessidade local 

específica. Uma opção viável seria a criação de modelos de contratos pelas Secretarias, que 

imporia às unidades regionais o cumprimento de um padrão contratual e as submeteria à 

fiscalização. Dessa forma, as subunidades teriam a responsabilidade de contratar localmente, 

exceção feita às situações em que contratos centralizados poderiam gerar grandes economias 

de escala, a exemplo da locação de veículos.  

Para pensar nos ganhos com uma mudança no processo orçamentário, basta observar a 

diferença de eficiência de gestão quando se mede gastos ou se mede custos. A mensuração de 

gastos se preocupa apenas com a quantidade de recursos despendidos, sem dar atenção aos 

resultados auferidos por esses investimentos. Por outro lado, a mensuração de custos foca na 

eficiência do gasto ou, de outra forma, possibilita a análise de custos para se alcançar certos 

objetivos do governo. O Governo do Estado de São Paulo ainda mede gastos, mas precisa 

desenvolver mecanismos para apurar custos. Esforços têm sido empreendidos, mas a ampliação 

do mecanismo em ampla escala da administração estadual é vista ainda em um horizonte 

incerto. 

Um modelo que pode ser destacado no âmbito de práticas modernas de gestão pública 

em São Paulo é o de organizações sociais (OS). Tal modalidade é exemplo no aumento da 

capacidade de se estabelecer objetivos mais claros para programas específicos. As 

organizações sociais, as quais são gerenciadas por meio de contratos de gestão entre o Estado 

e organizações não governamentais (ONG), são usadas com relativo sucesso nas áreas da Saúde 

e da Cultura. Os contratos de gestão explicitam seus objetivos e os pagamentos às OS 

dependem da capacidade das mesmas em atingir as metas estabelecidas. As OS são 

consideradas um modelo exitoso por alguns gestores, embora mais caras, devido a sua 

capacidade de atender um número maior de pessoas (LUNA, ENTREVISTA, 2 de julho de 

2013).  Porém, faltam instrumentos para mensurar os resultados concretos dessa modalidade 

de contrato, uma vez que os contratos não são detalhados ao ponto de que possam ser avaliados 

os custos pormenorizados do ente privado. Soma-se a isso a incapacidade da administração 

pública em aferir seus custos unitários. Dessa forma, o custo de um hospital gerido por uma 

OS não pode ser comparado com o custo de um hospital gerido pela administração direta. 
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Ressalte-se que o controle financeiro da administração é feito até hoje sobre a ótica do gasto e 

não custo. Para situações onde o modelo das OS não fosse aplicável, outra alternativa buscada 

por São Paulo foi a do modelo de concessões (ex. rodovias) e dos contratos de gestão internos 

(ex. órgãos de administração direta). 

Uma primeira etapa para a incorporação do OpR no processo orçamentário do Estado, 

se refere ao próprio modelo corrente de Orçamento por Programa (OpP) que pressupõe a 

definição de objetivos amplos.  No entanto, os programas no modelo de OpP – descrito no PPA 

– contêm objetivos bastante gerais e imprecisos, inclusive indicadores vagos. Cabe ressaltar 

ainda, que embora o orçamento por programa não tenha sido concebido para resultados, nada 

impede que seja incorporada essa dimensão de resultados. Portanto, a implementação de OpR 

não exigiria a reestruturação completa do processo orçamentário. Nesse aspecto, pode-se dizer 

que o OpR não oferece muito além do que Orçamento por Programa já oferecia (SOUSA, 

ENTREVISTA, 23 de julho de 2013). A distorção pode ser resultante da distorção causada 

pelo excessivo detalhamento de prioridades no PPA. O plano, por ser tão detalhado, tem que 

ser ajustado anualmente para corresponder aos orçamentos anuais, o que inverte o processo de 

planejamento, dificultando uma visão mais abrangente de planejamento de médio prazo. 

Um grande obstáculo da gestão estadual decorre da falta de alinhamento entre 

orçamento e planejamento. Há ainda no Governo do Estado de São Paulo um desafio de se 

compatibilizar plenamente as ações de planejamento e de orçamento, também motivado pela 

falta de uma formalização estrutural de integração entre Planejamento e Orçamento. A 

integração entre Fazenda e Planejamento é feita apenas por delegação do Governador. Embora 

num momento do passado recente esse papel tenha sido delegado ao Planejamento, observa-se 

hoje que o Governador concentra mais em si as decisões.  

Existe também a necessidade de se incorporar o planejamento de longo prazo no 

processo orçamentário. O Estado de São Paulo não tem hoje nenhum plano de longo prazo, 

além dos planos de transporte público (os quais incluem um mapeamento detalhado da 

demanda), e alguns planos setoriais de saúde e educação. O PPA, que deve ser um plano de 

médio prazo, reflete mais promessas de campanha do que um estudo de planejamento de médio 

prazo. Como resultado, o Estado está gastando recursos sem uma direção definida e sem poder 

se embasar em estudos de como as despesas vão contribuir para uma visão de São Paulo no 

futuro, sem falar da importância de que o planejamento de longo prazo deve enfocar também 

o desenvolvimento regional.  

A dificuldade de não se planejar é demonstrada pela baixa taxa de execução de 

investimentos, ainda que se tenha recursos para investir. Um dado alarmante diz respeito aos 
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Restos a Pagar, que corresponde, no orçamento paulista, uma parcela significativa de todos os 

investimentos discricionários do governo. Para haver uma visão estratégica orçamentária, é 

necessário o debate e um plano longo prazo (REZENDE, ENTREVISTA, 25 de julho de 2013). 

O desenvolvimento de um plano de longo prazo não precisa de ação legislativa, mas é 

necessário, sobretudo, haver vontade política. Uma primeira inciativa estimularia cada nova 

administração a seguir o modelo e criar planos de longo prazo, premida pela pressão política e 

popular. Segundo gestores do governo paulista, a SPDR poderia ser o órgão central nesse 

processo de planejamento de longo prazo, o que exigiria uma delegação do Governador. Com 

esse poder a SPDR poderia estimular a Fazenda vincular a transferência de recursos à 

implementação de reformas orçamentárias, como estratégia para superar uma eventual 

resistência da administração pública a qualquer mudança. A SPDR, na qualidade de uma pasta 

da administração estadual, não tem competência para se responsabilizar pelo planejamento das 

demais Secretarias, mas pode contribuir para o processo ao partilhar com seus homólogos 

algumas possíveis tendências de modernização de gestão, apoiando a condução do 

planejamento do governo. 

Outra reflexão que pode ser feita é sobre a adoção de duas categorias de planejamento: 

O PPA, que representa projetos de médio prazo voltados a uma gestão específica, alinhado com 

uma perspectiva de longo prazo, que ultrapasse o período de uma gestão. Tratar-se-ia de uma 

perspectiva de Estado, focada em projetos que poderiam ser implementados tão somente no 

longo prazo, como projetos de melhoria de infraestrutura, redução da violência e melhoria na 

qualidade de ensino e de saúde.  

Dentre ações que poderiam promover melhorias na integração do orçamento e 

planejamento, é possível ressaltar uma eventual ampliação do período de execução da LOA, 

passando a coincidir com o PPA, contando com ajustes conjunturais anuais. No mesmo 

momento, o Estado instalaria um planejamento em duas matrizes de planejamento que se 

integrariam e se complementariam: 1) projetos do Estado e políticas de longo prazo (e.g. 

educação, saúde, sistema penitenciário), e 2) projetos do governo eleito e políticas de médio a 

curto prazo. 

No que diz respeito ao tipo de orçamento adotado, o orçamento brasileiro, é do tipo 

autorizativo, que autoriza despesas ao invés de impor que elas sejam executadas, (BLÖNDAL, 

ET AL., 2003). Esse tipo de orçamento, no entanto, facilita uma realidade dicotômica entre 

programas de fato executados e programas orçamentários formalmente constituídos. Embora o 

orçamento autorizativo tenha sido observado como um aspecto crítico da organização 
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orçamentária do passado, por não estimular a execução de projetos, pode-se observar que, 

atualmente, com a melhor organização das finanças públicas, isso não é mais verdade.  

Por outro lado, a implementação de um orçamento impositivo é pouco factível, uma 

vez que as receitas são estimadas, o que torna inexequível o compromisso com uma despesa, 

podendo causar um déficit fiscal. Um orçamento impositivo poderia também valorizar as 

emendas orçamentárias em detrimento da proposta orçamentária original. Isso se deve ao fato 

de que o governo teria que tirar projetos do orçamento original para criar espaço orçamentário 

para as emendas, que são parte crítica na negociação da aprovação do orçamento pela 

Assembleia.  

Analisando os benefícios e malefícios do orçamento autorizativo, nota-se que o mesmo 

permite ao governo não se confrontar com a necessidade de espaço orçamentário para todas as 

emendas, uma vez que a elasticidade da despesa fica mais presente, evitando tantos cortes no 

orçamento original. Sem embargo, independentemente do tipo de orçamento escolhido, é 

necessário pensar em um critério que decida quais despesas seriam cortadas em um cenário de 

déficit de receitas. Esse critério resguardaria a execução de despesas prioritárias do orçamento 

original, a exemplo de investimentos de infraestrutura, que muitas vezes deixam de ser 

executados em situações de orçamento autorizativo, quando há problemas no fluxo de caixa.  

Outro importante fator que reflete a pouca capacidade de planejamento do Estado é a 

carência de recursos humanos preparados para o enfrentamento da complexidade da 

administração pública contemporânea. As Secretarias necessitam de técnicos capacitados a 

dialogar e manter alinhamento técnico com a SDPR e a Fazenda. Concursos para Especialistas 

em Políticas Públicas (EPP) e Analista de Planejamento, Orçamento e Finanças (APOF) foram 

feitos. Porém, dos 80 ingressados na carreira de APOF nos últimos anos, 15 já saíram 

motivados por melhores salários de outras carreiras como, por exemplo, a carreira de Fiscais 

de Renda. Ainda no que tange a recursos humanos, o pouco preparo dos quadros existentes 

para trabalhar com planejamento e orçamento é uma realidade concreta. Para superar esse 

desafio poderia ser fomentado o debate sobre a pertinência de se criar uma escola estadual de 

administração pública. 
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4. Orçamento por Resultados (OpR): Uma outra abordagem do orçamento público 

O tema do OpR revelou guardar forte relação com a matéria de planejamento e 

orçamento, tendo sido constatadas inúmeras menções na pesquisa de literatura que referenciou 

esta dissertação. Foi, também, amplamente discutido no decorrer das entrevistas com diversos 

interlocutores. Mais do que isso, foram identificadas iniciativas relevantes no sentido de 

incorporar essa prática, já observada em diversos países membros da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), à administração pública do Estado de 

São Paulo, condição, de resto, suficiente para justificar a inclusão de algumas considerações a 

respeito, neste trabalho. 

Na visão de técnicos da administração pública paulista, o OpR pretende melhorar a 

“elaboração e definição de políticas públicas prioritárias e a alocação orçamentária com base 

nos resultados pretendidos e alcançados por tais políticas.” 

 

4.1 Orçamento por Resultados na OCDE 

A OCDE (2008) defende que seus países-membros podem obter vários benefícios ao 

optarem pelo uso do modelo de OpR. Em sua essência, essa metodologia se baseia no 

fornecimento de informação sobre os serviços e programas governamentais e procura atingir 

três objetivos. Primeiro, a mensuração de desempenho, que permite que os governos possam 

demostrar eficiência no uso do dinheiro público, em resposta à cobrança, por parte da 

sociedade, do uso efetivo dos recursos advindos dos impostos (controle e priorização de gastos 

públicos). Ao mesmo tempo, governos podem usar a informação para melhorar seu 

desempenho e, de fato, alcançar uma melhor relação do custo-benefício esperado (melhor 

desempenho público). A OCDE ressalta que um dos elementos mais importantes do resultado 

obtido pelo OpR é o aumento a transparência da ação governamental, pela qual evidencia-se o 

destino dos recursos alocados e quais resultados de políticas públicas foram obtidos (maior 

accountability). 

 O sistema de OpR incorpora a informação de desempenho no processo de orçamento e 

propicia reorientar o foco das políticas públicas para os fins verdadeiramente desejados: a 

melhoria da qualidade de vida do cidadão. O orçamento por resultado integra o movimento 

denominado Nova Gestão Pública (NGP), que busca melhorar a eficiência dos governos por 

meio da flexibilização do aparato governamental e da introdução de lógicas do setor privado 

nos serviços públicos, como forma de se atingir as demandas da sociedade (FRANZESE, 

2013). 
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Possibilita, portanto, maior flexibilização dos órgãos públicos ao passo que enfoca 

prioritariamente o compromisso dos gestores públicos com resultados esperados. O método do 

OpR também obriga o governo a explicitar seus objetivos e descrever os meios pelos quais seus 

programas atingirão esses objetivos. Nessa perspectiva, o OpR valoriza o planejamento da 

política pública e torna uma alternativa válida à estratégia de aplicar recursos somente para o 

enfrentamento dos desafios que se impõem à gestão cotidiana (OCDE, 2008). 

 Ainda na visão da OCDE (2008), OpR é o “orçamento que vincula o dinheiro alocado 

a resultados mensuráveis.” Como um primeiro passo no sentido da adoção dessa metodologia, 

os governos precisam incorporar a informação ao processo decisório orçamentário. Não existe 

um modelo único que defina como deve ser feita a incorporação e como a informação deve ser 

utilizada no processo decisório, uma vez que modelos e métodos de implementação variam de 

acordo com o país.  

A OCDE lista três modalidades de OpR. A primeira, refere-se ao OpR de Apresentação, 

na qual se inclui a informação de desempenho nos dados do orçamento, essa informação é 

meramente ilustrativa, mas é útil no diálogo entre agentes públicos e cidadãos. Trata-se de uma 

modalidade menos prestigiada dentre as práticas de OpR. O segundo tipo é o OpR Informativo, 

que vincula o recurso indiretamente aos resultados obtidos. Os resultados são só um dos fatores 

no processo decisório, e não têm uma importância predefinida. Finalmente, a forma de 

orçamento por resultados mais radical é a denominada OpR Direto, na qual os resultados 

obtidos determinam a alocação de recursos. A adoção dessa modalidade de OpR é ainda rara 

nos países da OCDE (SILVA; SOUSA, 2013). 

 Quanto à implementação do OpR, a OCDE destaca três modalidades: de cima para 

baixo (top down) versus de baixo para cima (bottom up), compreensivo versus parcial, e de 

mudanças incrementais versus abordagem de choque. Na primeira modalidade, o governo 

central pode ser o protagonista, decidindo o escopo e a forma da implementação do OpR (de 

cima para baixo), ou as pastas temáticas (ministérios, secretarias ou correlatos) podem decidir 

pela participação ou não do processo e como o mesmo se dará (de baixo para cima). A segunda 

modalidade está relacionada com a decisão do governo quanto à implementação em todas as 

partes do orçamento (compreensivo) ou apenas em algumas partes específicas (parcial). A 

terceira modalidade de implementação está relacionada à velocidade da implementação, que 

pode ser gradual ou de uma só vez, por meio de um choque de gestão (OCDE, 2008). 

 Também é necessário refletir sobre de qual forma os resultados afetarão o orçamento. 

Para melhor avaliar os objetivos desejados, os resultados têm que ser apresentados de maneira 

que facilite sua relação com os custos.  
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Uma estratégia seria incluir o objetivo de um item orçamentário na descrição do custo 

(ex. número de pacientes vacinados ao invés de unidade de vacinação). Ou ao invés de incluir 

a descrição para cada categoria de despesa numa unidade (ex. materiais de escritório e viagens), 

poderia ser definido um orçamento para todos os custos operacionais, o que, além de permitir 

maior flexibilização da gestão, permitiria estabelecer foco nos resultados que essa composição 

de custos gera. Alguns países já mudaram suas estruturas orçamentárias para focar nos 

resultados, enquanto outros decidiram manter seus processos orçamentários existentes e incluir 

informação de desempenho em documentos suplementares (OCDE, 2008).  

 Adicionalmente, governos têm que decidir sobre como as unidades serão premiadas ou 

penalizadas, em função dos resultados obtidos. A OCDE estabelece três tipos de incentivos. A 

mais evidente ação pública seria aumentar ou diminuir o orçamento da unidade, conforme os 

resultados alcançados. Entretanto, em função das dificuldades em se determinar com exatidão 

a responsabilidade pelos resultados não satisfatórios, apenas alguns países já tentaram 

introduzir penalidades de natureza financeira. A redução da transferência de recursos para 

unidades com desempenho abaixo das expectativas não ajudaria melhorar os resultados, 

devendo ser levado em consideração que as unidades tendem a não reportar resultados 

confiáveis quando há risco de cortes.  

Uma possibilidade seria dar maior ou menor flexibilidade às unidades com base nos 

resultados.  

Outra opção que estimula a prática de gestão orientada para o resultado é a da 

publicação de resultados que possam refletir o desempenho comparativo entre as unidades. 

Essa abordagem, denominada name and shame é considerada a de mais simples aplicação em 

função da disponibilidade e facilidade de comparação das informações (OCDE, 2008). 

 Uma crítica importante ao OpR se deve ao fato de que os resultados não são 

automaticamente compreensíveis. Bons resultados não explicam porque um serviço teve 

sucesso, e maus resultados não explicam as causas pelas quais um serviço fracassou. Ainda 

existe espaço para argumentos subjetivos. Existem outros problemas comuns também, como, 

por exemplo, integrar os resultados no processo orçamentário e orientar a atenção dos gestores 

para esses resultados. O problema mais complexo é produzir informação relevante e de boa 

qualidade. A OCDE diz que a maioria dos seus países-membros ainda têm problemas nesse 

quesito. Porém, acredita que a existência de indicadores quantitativos e qualitativos é um 

avanço importante, dado que informação de desempenho é claramente melhor que evidências 

fracas (OCDE, 2008). 
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4.2 Orçamento por Resultados no Estado de São Paulo 

 No Brasil o OpR surgiu como parte da prática de Gestão Orientada para Resultados. 

Essa orientação da gestão pública, conforme já abordado, se tornou presente a partir de meados 

dos anos de 1990, no âmbito da Reforma do Estado, que por sua vez era alinhada à tendência 

mundial da Nova Gestão Pública (New Public Management), que se consolidava na época 

(SILVA; SOUSA, 2013).  

Num estudo elaborado pelo BID, em 2012, o Brasil se classificou na segunda posição 

entre países latino-americanos, em relação ao grau de desenvolvimento da metodologia de 

orçamento por resultados, logo atrás do Chile. Nessa avaliação, o BID atribui o relativo sucesso 

do OpR no Brasil a alguns fatores. Primeiro, como ocorre também na Colômbia, México e 

Chile, o Brasil tem maior estabilidade nos cargos públicos, contando com oportunidades de 

carreiras políticas. O OpR representa uma potente ferramenta para a ascensão de funcionários 

de carreira ao topo das hierarquias dos executivos, uma vez que os permite estabelecer 

objetivos mensuráveis e divulgar os sucessos obtidos ao longo de suas trajetórias profissionais. 

O BID destaca o fato de que esses quatro países tiveram candidatos presidenciais que foram 

anteriormente ministros de Estado, o que evidencia a possibilidade de carreiras políticas. O 

segundo fator que contribui para a avaliação de que o OpR tem relativo desenvolvimento no 

país é decorrente da capacidade de se estruturar um orçamento e executá-lo com algum rigor. 

“Somente países que executam durante o ano o valor similar ao que foi aprovado no início do 

período são capazes de poder avançar com um sistema de metas e avaliação da execução” 

(FILC; SCARTASCINI, 2012). 

A primeira iniciativa do Estado de São Paulo com relação OpR se deu em 2008, quando 

a Secretaria da Fazenda conduzia seu processo de planejamento estratégico, e priorizou o 

aspecto da transparência. Em consulta ao FMI, com a finalidade de desenvolver práticas que 

dessem maior transparência à gestão pública paulista, foi sugerido ao Governo do Estado a 

adoção do OpR, que por abordar o aspecto de custo e resultado, ao invés de apenas enfatizar o 

gasto, suscitaria maior transparência.  

Motivada pela consulta, a Secretaria da Fazenda promoveu o Seminário Internacional 

“Performance Budgeting: Orçamento por Resultado”, em dezembro de 2008, com participação 

dos técnicos da administração paulista e de representantes do Fundo e do Banco Mundial. O 

evento permitiu aprofundar a discussão do tema. 

Entre 2009 e 2010, o Governo do Estado de São Paulo e o FMI assinaram um 

Memorando de Entendimento para a execução de dois projetos complementares de cooperação 

técnica: o desenvolvimento de uma iniciativa para auxiliar o controle de custos no processo 
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orçamentário e o início da implementação do OpR. O estudo de custos teve o envolvimento da 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). 

Para dar início ao controle de custos, foi instituída a Comissão de Supervisão do 

Sistema de Custos dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo (SCSP), pelo Decreto nº 

56.289, de 15 de outubro de 2010. Uma de suas principais atribuições foi “propor medidas para 

a disseminação e utilização das informações de custo na administração pública estadual”. Outro 

objetivo da comissão foi repensar o planejamento de médio e longo prazo. 

Em 5 de abril de 2012, o governo criou, por meio do Decreto no 57.958 a Comissão de 

Supervisão para a implantação do Orçamento por Resultados. A Comissão foi constituída para 

estabelecer diretrizes, validar a metodologia e supervisionar o processo de implantação do OpR 

no Estado. A coordenação é feita pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Regional, que conta com a colaboração da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE) e da Fundação do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP), as duas 

organizações pertencentes ao Governo de São Paulo. 

O projeto de OpR no Estado de São Paulo previa duas etapas distintas: um projeto piloto 

de OpR em uma Secretaria de Estado e a implementação de OpR nos demais órgãos estaduais 

até o próximo Plano Plurianual (PPA 2016-2019). A Secretaria de Administração Penitenciária 

(SAP) foi escolhida para o projeto piloto e a SPDR já está preparada para a introdução do OpR 

nas Secretarias de Educação e Cultura, a partir de 2014. 

 O projeto da SAP, que pretendia introduzir em 2013 uma nova lei orçamentária para a 

pasta, teve sua execução de três etapas. No primeiro momento, a nova metodologia alinhou os 

bens e serviços do governo aos resultados finais desejados, etapa chamada de “Cadeia de 

Resultados.” O segundo passo, definiu quais novos programas finalísticos e ações 

intermediárias implementariam a visão do governo. Por fim, os novos indicadores orientarão a 

filosofia da Secretaria para focar em melhoria na qualidade de vida dos cidadãos.  

Na medida em que a estrutura de orçamento por programas vigente em São Paulo 

possibilitou a obtenção de resultados finais, não foi necessário promover mudanças legais. Ao 

mesmo tempo, na linha de desenvolvimento do projeto de Sistema de Custeio dos Serviços 

Públicos do Estado, há um esforço para distinguir os custos de cada serviço, a fim de 

estabelecer a correlação entre os custos e o impacto das políticas. Esse esforço alternaria o 

modus operandi comum da administração pública brasileira, voltada às “ações-meio”, 

preocupada somente com dotações orçamentárias, relacionada aos insumos e às despesas 

administrativas (SILVA; SOUSA, 2013).  
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O primeiro passo para a criação da Cadeia de Resultados na SAP já foi dado com a 

inclusão de novos programas e ações na proposta orçamentária de 2013. Nessa nova proposta, 

foi realizada a reorganização dos programas finalísticos e as ações intermediárias da Secretaria, 

resultando em um só programa finalístico chamado “Gestão da Custódia e Apoio à 

Reintegração Social da População Penal e Egressos” (FORGHIERI, 2013). A próxima etapa 

para estabelecimento de novos indicadores aguarda a validação do Comitê Gestor do projeto 

(SILVA; SOUSA, 2013). O último processo, para avaliar os resultados com base na análise de 

indicadores, também está em desenvolvimento e a licitação para a consultoria externa que fará 

a avaliação está em curso e será financiada com recursos do Banco Mundial. 

Quanto ao projeto de custos que está sendo conduzido pela Secretaria da Fazenda, seu 

desenvolvimento é um processo mais demorado, na medida em que altera o foco da discussão 

do insumo e do controle de gastos, para o de custo e resultado. Esse processo demanda uma 

alteração na forma como se processam os dados da administração pública e exige o resgate da 

função de planejador do Estado, pois ainda há uma predominância de controle estritamente 

financeiro.  
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5.  Experiências estaduais de previsibilidade orçamentária 

A preocupação com a integração dos processos de planejamento e gestão do 

orçamento tem se tornado cada vez mais presente na administração pública, sendo objeto de 

atenção de políticos e gestores.  

O esforço de pesquisa para conhecer as práticas que outros estados vêm 

desenvolvendo e adotando, no sentido de melhor planejar seus gastos com investimentos, 

sob a ótica do crescimento das despesas de custeio, permitiu identificar algumas propostas 

correlacionadas ao tema. 

No que diz respeito às Unidades Federativas, os governos têm se confrontado com 

o desafio de alinhar o desenho e a implementação de seus projetos, traçados nos Planos 

Plurianuais (médio prazo), à execução orçamentária. 

Algumas iniciativas relevantes demonstram o início de um processo que 

instrumentaliza o gestor a ter informações que facilitem a projeção do impacto que 

investimentos e custeios futuros terão no orçamento, bem como sistemas de 

acompanhamento de execução orçamentária que, por terem informações acuradas, auxiliam 

o cálculo dos custos futuros. 

Esta seção se encarrega de descrever as linhas gerais de duas iniciativas, dos estados 

do Ceará e Pernambuco, que estão alinhadas ao eixo de estudo da previsibilidade 

orçamentária, relacionado com o objeto de estudo desta dissertação.  

Ao final da seção, são feitos breves comentários sobre ações dos estados do Rio de 

Janeiro e de Minas Gerais.  

 

5.1  Estado do Ceará: Modelo de planejamento e gestão do custeio dos serviços 

públicos 

O governo cearense faz a interlocução entre orçamento e planejamento no âmbito da 

Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão, dentro da Secretaria de Planejamento 

e Gestão (SEPLAG/CE). A SEPLAG/CE foi criada em 2007 a partir da fusão de duas 

secretarias a da Administração e a do Planejamento e Coordenação, com o propósito de 

aprimorar a gestão, tornando as políticas governamentais mais efetivas. Desde então, o 

Ceará vem implementando o modelo de gestão por resultados e avaliação de desempenho 

(MENESES, 2013). 

Estudos realizados em 2009, mostraram o comportamento de aceleração dos níveis 

de investimento no Estado a partir de 2007, acompanhados da evolução do custeio. A base 

de referência do estudo foram os dados de execução total dos três principais grupos de 
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natureza de despesa (GNDs) – pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes, e 

investimentos – extraídos do Sistema Integrado de Orçamento e Finanças (SIOF) estadual e 

equalizados a preços correntes da época. A confrontação e a análise das curvas de 

investimento e custeio do Estado revelaram a necessidade de desenvolvimento de uma 

ferramenta de gestão que possibilitasse ao Governo avaliar a sua capacidade de manutenção 

de investimentos e de ampliação da oferta de serviços públicos. 

Nesse contexto, o Modelo de planejamento e gestão do custeio dos serviços públicos 

estaduais do Governo do Estado do Ceará (MAPP Gestão) foi desenvolvido como uma 

sistemática de planejamento e dimensionamento dos custos de manutenção dos 

equipamentos públicos (MENESES, 2013). A ferramenta permite a mensuração do custeio 

de equipamentos públicos e auxilia o Governo Estadual avaliar sua capacidade em realizar 

novos investimentos. Trata-se de um modelo que também aprimora os mecanismos de 

avaliação de eficiência e eficácia dos projetos. 

A concepção do sistema levou em conta algumas necessidades fundamentais, como 

o atendimento às exigências da LRF, contar com mecanismos de controle dos custos, buscar 

eficiência na aplicação dos recursos e dar sustentabilidade ao gastos públicos na 

administração. 

Os equipamentos públicos começaram a ser inseridos no MAPP Gestão em 2010, e, 

de acordo com a previsão de metas do Ceara, todos os equipamentos públicos do Estado 

serão monitorados por essa ferramenta até 2014. Entre as finalidades do modelo estão o 

controle e a avaliação dos programas governamentais, a disponibilidade de informações para 

o processo orçamentário, a criação de uma base de dados e, ainda, a apropriação do valor 

dos serviços oferecidos à população. 

Para possibilitar uma abordagem comparativa de equipamentos, o governo 

categorizou os equipamentos públicos de acordo com o tipo de serviço prestado, modelo de 

gestão, custo de atendimento, metas e fontes de financiamento. Esse trabalho resultou em 

um elenco de padrões. 

Após a conclusão desse processo inicial, o resultado obtido foi analisado sob óticas 

distintas, pelo Grupo Técnico de Contas (GTC) e pelo Comitê de Gestão por Resultados e 

Gestão Fiscal (COGERF). 

Na segunda etapa, com base na categorização feita, cada equipamento foi catalogado 

a partir da metodologia estabelecida. Nesse momento, é obtido o custo de sua manutenção, 

de acordo com a tipologia do equipamento. 
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Dessa forma, no momento de avaliar a construção de um novo equipamento, é 

estabelecido um quadro de desembolso para a sua implementação, incluindo prazos, custos, 

fonte de financiamento e data de início de operação. A projeção de custos é obtida a partir 

da aplicação da estimativa de custeio para o tipo de equipamento a ser instalado. 

De posse dessas informações de custo de investimento e custeio, caberá ao COGERF 

deliberar a aprovação da obra, com base nos limites financeiros e nas fontes de recurso, 

garantindo, assim, o equilíbrio fiscal do Estado. Nesse momento é feita também uma análise 

estratégica dessa implantação, confrontando os níveis de arrecadação com a disponibilidade 

de caixa. 

Diante da deliberação, os dados são incluídos num sistema corporativo específico 

que possibilita à SEPLAG/CE o controle operacional da implantação do projeto. Podendo, 

portanto, acompanhar a programação físico-financeira dos serviços ofertados de acordo com 

as metas estabelecidas. 

Para implantar cada etapa da metodologia a SEPLAG/CE utilizou sistemas 

corporativos e o seu monitoramento pode ser feito pela chamada WebMAPP. 

No decorrer das duas etapas já implementadas, a SEPLAG/CE contabilizou uma 

série de resultados com a adoção dessa metodologia, destacando-se a sensibilização do 

gestor público para a questão dos custos na administração pública e a padronização de 

processos. 

 O modelo proposto também enfrenta desafios. Entre eles está a necessidade de se 

atingir um estágio em que se colocam, conjunta e concomitantemente, as propostas de 

investimento e de custeio de um novo projeto, de modo a melhorar o processo de tomada de 

decisão do gestor. O desenvolvimento de uma metodologia estadual de levantamento e 

apropriação de custos dos serviços públicos ajudaria na elaboração da proposta de 

investimento e, posteriormente, na melhoria das fases de acompanhamento e controle de sua 

execução. A adoção de um plano de formação corporativa para as equipes setoriais da 

administração seria igualmente desejável, para contribuir com o aperfeiçoamento desse 

processo. 

Numa perspectiva mais ampla, o modelo é um instrumento de apoio ao planejamento 

do tamanho de Estado que o governo pode manter, sob a condição do necessário equilíbrio 

fiscal. 
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5.2 Estado de Pernambuco: A evolução das ferramentas de planejamento e 

orçamento 

A atual gestão do Governo do Pernambuco tem sido reconhecida por promover 

melhorias na gestão pública (BID, 2012). Recentemente lançou um plano estratégico de 

longo prazo chamado Pernambuco 2035, que visa a melhoria da gestão, com ênfase em 

qualidade de educação, saúde, desenvolvimento econômico e redução da violência 

(PERNAMBUCO 2035). Ainda na modernização da gestão pública, sistemas de gestão por 

resultados foram implementado, como por exemplo, o “Programa de Modernização da 

Gestão Educacional: metas educacionais”, que bonifica o desempenho dos professores 

(DANTAS, 2012). 

No que se refere à relação entre planejamento e orçamento, esse trabalho é feito pela 

Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e Captação, órgão vinculado à Secretaria 

de Planejamento e Gestão de Pernambuco (SEPLAG/PE). 

A SEPLAG/PE concebeu, em 2008, um modelo de gestão que teve por base a cultura 

orçamentária já existente (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2013). O modelo sucedeu um 

sistema de 2007 com capacidade de fazer a integração de informações de orçamento e 

planejamento, que havia sido desenvolvido e implantado no PPA anterior e já era capaz de 

combinar os programas do PPA e o orçamento. O modelo buscou definir o que, de fato, o 

orçamento, como ferramenta de planejamento e gestão, deveria espelhar em relação aos 

projetos da administração, de modo a ser visto como uma ferramenta efetiva de 

planejamento e gestão, dado que a estrutura programática do orçamento por programas é 

muito genérica e baseada na análise do passado.  

Para a aplicação do modelo, o governo decidiu priorizar 361 projetos, escolhidos em 

seminários regionais, também com a participação popular, que refletiu o PPA e a lei 

orçamentária do Estado, sendo monitorados de acordo com suas evoluções.  

O avanço obtido se refere ao sistema eletrônico de monitoramento dos projetos, que 

não necessariamente inscritos em determinado LOA, estão contidos no PPA e priorizados 

na estratégia de governo. 

A SEPLAG/PE faz para cada uma dessas ações, o acompanhamento online dos 

indicadores de execução física e financeira, com ferramentas que permitem a visualização 

de imagens que demonstram os principais problemas e entraves à execução, além de 

informações sobre a entrega e atribuição de responsabilidades. 
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Essa iniciativa promoveu um alinhamento dos responsáveis pelas áreas de orçamento 

de cada Secretaria à estratégia do governo, fazendo convergir as estratégias de cada pasta 

aos projetos prioritários.  

Em seguida, foram criados os chamados ciclos extraordinários, relativos à gestão das 

alterações orçamentárias feitas pela SEPLAG/PE, que centraliza as solicitações de créditos 

suplementares relativos a novas despesas contratuais, o que contribui para o trabalho de 

contabilização do custeio para novos projetos. 

Esses ciclos correspondem a uma revisão orçamentária disciplinada, feita logo ao 

início do exercício, adaptando os dados orçamentários da LOA aprovada anteriormente, 

identificando sobras de dotações e repactuando a alocação dos recursos, de acordo com a 

situação dos projetos monitorados e as necessidades reais das secretarias.  

A visão global do orçamento a cada período, indica excedentes e insuficiências 

orçamentárias, o que otimiza sua execução. 

A explicitação dos projetos na estrutura programática vem após os ciclos 

extraordinários. Novos projetos adicionados no decorrer do período de realização do 

orçamento, como um projeto de mobilidade urbana instituído pelo Governo Federal, podem 

ser priorizados fora do tempo do planejamento e devem ser ajustados na estrutura do 

programa do orçamento. 

A partir de 2009, quando a despesa teve que ser contingenciada pela nova realidade 

da economia, a SEPLAG/PE passou também a realizar cenários fiscais atrelados aos 

programas estratégicos monitorados. Esses cenários começaram alimentar a administração 

com dados necessários ao custeio dos novos projetos que seriam implementados. A ideia 

era começar a elaborar dados sobre o custeio dos novos projetos e articular essas 

informações ao sistema de monitoramento e ao orçamento.  

A etapa seguinte foi detalhar as informações, até então imprecisas, sobre os 

investimentos. A partir da estrutura programática orçamentária, foi criada uma nova 

estrutura gerencial detalhada, onde os dados são contabilizados. Ao gerar informações mais 

particularizadas sobre os objetos contidos na estrutura programática, incluindo os contratos, 

a ferramenta também consegue disponibilizar informações de previsibilidade, auxiliando o 

ajuste orçamentário na composição cenários. 

Torna-se assim possível associar as informações dos empenhos ao objetivos contidos 

na estrutura programática, formando uma base de custos gerenciais, com os projetos 

realizados e previstos.  
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A informação contida e controlada no sistema, serve à SEPLAG/PE e às próprias 

unidades da administração responsáveis pelo orçamento, permitindo a otimização da 

alocação das dotações ao ciclo extraordinário do ano e a construção de cenários fiscais. 

 As informações de custo de investimento dos projetos foram sendo gradativamente 

refinadas, uma vez que o sistema cadastra os dados de previsão, o valor referencial para uma 

licitação, o valor definido na contratação e os valores das suas alterações contratuais 

posteriores. Esse processo, realizado para diversos projetos, vai melhorando a capacidade 

se estimar custos de investimento futuro. 

Com a dotação orçamentária detalhada por empreendimentos, seus custos detalhados 

e objetivos, além do valor da previsão de gastos, dispõe-se de um conjunto de informações 

que podem melhorar a qualidade e a precisão dos cenários fiscais. Toda essa informação de 

saldo e de custo dos empreendimentos, integrada o sistema de gestão, permite estimar 

melhor os dados de custos futuros dos empreendimentos e o proporção que os investimentos 

terão nos cenários projetados.  

Com o sistema, é possível comparar custos e investimentos num dado cenário e fazer 

escolhas governamentais sobre qual projeto implantar, adotando-se medidas sobre uma 

eventual necessidade de redução das despesas de pessoal, renegociação de dívida ou 

aumento de arrecadação. 

A base de todo o sistema está na utilização das informações da estrutura 

programática (informação real da própria execução orçamentária) e na manutenção de uma 

lista de projetos prioritários atualizada. 

A contabilidade patrimonial trará a possibilidade de um avanço ainda maior, porque 

por meio dos dados adicionais de custo, será possível perceber eventos não evidentes na 

execução orçamentária, como despesas do exercício anterior. Nesse caso, a despesa pode 

estar executada, mas do ponto de vista patrimonial pertence ao exercício anterior e, como 

tal, deveria estar apropriada naquele exercício. A informação patrimonial contribuirá para 

aprimorar ainda mais a qualidade dos cenários.  

A previsibilidade orçamentária nesse sistema está na sua capacidade de tornar 

visíveis as informações, que hoje, não se revelam nas estruturas programáticas do 

orçamento. Com quase 70% das despesas discricionárias detalhadas por objeto, o diferencial 

do sistema é o processo de integração total do orçamento, com os objetos gerenciais 

detalhados dentro do próprio orçamento, possibilitando a construção de cenários fiscais e a 

execução orçamentária ajustada. 
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Esse sistema é, portanto, utilizado para produzir um orçamento contextualizado e 

possibilitar uma alocação de recursos mais eficiente.  

Na etapa final desse processo, o Estado pretende chegar à estimativa do impacto do 

investimento na despesa futura. Da mesma forma que se procedeu para cadastrar objetos de 

investimento, serão cadastrados os objetos que representam os gastos continuados, que 

poderão ser acompanhados durante a execução orçamentária, de maneira visível dentro 

desse sistema de informação.  

A SEPLAG/PE está avançando no detalhamento e monitoramento das despesas 

correntes do Estado, que são impactadas pelos investimentos, para depois fazer seu 

monitoramento no sistema. A previsão é a de que já em 2014, no momento que houver o 

cadastro de um investimento, como uma estrada, também será feito o cadastro dos dados 

relativos ao contrato de conservação desse equipamento, sendo aplicado, por exemplo, da 

mesma forma a unidades de saúde e educação. 

 A SEPLAG/PE terá previstos nesse cadastro, todos os dados de um projeto, tanto 

aqueles relativos ao gasto para construí-lo, quanto para mantê-lo, com condições de estimar 

o impacto do investimento na despesa continuada correspondente.  

 

5.3. Comentários sobre as iniciativas de outros estados 

 

5.3.1 Minas Gerais 

Desde 2003 o governo do estado de Minas Gerais implementa a política pública que 

define por “Choque de Gestão”. Essa política teve por objetivo inicial a redução do déficit 

público e equilíbrio fiscal, o planejamento de médio e longo prazos e a integração entre 

orçamento e planejamento. Esse processo causou um impacto benéfico na gestão do Estado 

de Minas e teve como alicerces a consolidação de uma carteira de projetos estruturantes e 

contratos de gestão, atrelando a remuneração dos servidores públicos a resultados.  

Eficiência da gestão e otimização dos resultados gerados pelas políticas públicas 

foram os objeto de preocupação da segunda fase do Choque de Gestão. O monitoramento 

da implementação dos projetos foi a base que possibilitou uma inflexão na obtenção dos 

resultados esperados.  

A atual terceira fase dessa estratégia mineira se esgota com o mandato em 2014. 

Tem por meta a implementação de uma governança transversal, nas diversas pastas do 

executivo mineiro, e é intitulada “Governança em rede”. Essa política tem por base a 

regionalização da gestão e interlocução com a sociedade civil (MINAS GERAIS, 2013). 
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Em 2011 a Secretaria de Planejamento mineira iniciou uma discussão sobre a 

pertinência de se obter um controle de custos amplo no governo. Foram levantados os 

diversos aspectos inerentes à implantação do sistema. O debate sobre a aplicabilidade da 

informação obtida, o levantamento de quais aspectos orçamentários incluir, bem como, os 

custos para se aplicar um sistema de monitoramento de custos foram aspectos levantados. 

A despeito da expectativa dos técnicos, a demanda por essas informações não encontrava 

ressonância no Gabinete do Governador, tampouco nos órgãos de controle. Ademais, 

considerando-se os principais custeios que necessitam de um controle mais preciso como o 

das estradas, sistema de saúde, educação e penitenciário, foi percebido que cada uma dessas 

pastas já detinham práticas acuradas nesse sentido. No caso do sistema prisional, o custeio 

do sistema, aplicado ao custo do preso é um dos elementos levados em conta na hora da 

construção de novos presídios, que recebem transferências de recursos federais. Na saúde, 

o Estado de Minas conduz experiência inovadora. Desde 2012, alguns hospitais públicos 

mineiros disponibilizam, no momento da alta do paciente, uma fatura ilustrando o custo 

completo do tratamento que foi garantido gratuitamente pelo governo. A “Conta Paciente” 

como é conhecida, foi concebida pela a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, após a 

implantação de um sistema de controle de gestão (MINAS GERAIS, 2013). Na educação o 

Governo possui um sistema coorporativo que possibilita obter o custo aluno. Já na parte de 

estradas, os custos são igualmente monitorados pela pasta competente (REIS, 

ENTREVISTA, 2 de agosto de 2013). 

Dessa forma, refletindo sobre a importância de construção de um sistema amplo de 

controle orçamentário, diante da existência de mecanismos elaborados nas secretarias que 

recebem maior aporte de recursos e, em face da complexidade de consolidação das mais de 

1300 ações previstas no PPA mineiro em um sistema de custos, o Governo priorizou 

desenvolver uma metodologia de monitoramento dos contratos da administração. O Sistema 

de Gestão de Convênios (SIGCON) prevê a inscrição dos custos dos contratos em um 

sistema que consolida as necessidades orçamentárias. A inscrição condiciona a emissão dos 

empenhos e obriga o gestor descrever a origem dos recursos e dotação orçamentária para 

cada convênio (DUARTE, 2013). Dessa forma, foi possível se estabelecer uma previsão 

orçamentária para os contratos firmados.  

 

5.3.2  Rio de Janeiro 

O Estado do Rio de Janeiro, igualmente, tem se empenhado em modernizar a gestão 

pública.  



Investimento Gera Custeio:     51 

Metodologia Para Estimar Impacto dos Investimentos na Despesa Futura 

 

 

O trabalho é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

(SEPLAG/RJ) que foi criada em 2007, a partir da fusão das Secretarias de Controle e Gestão, 

de Planejamento e Integração Governamental e de Administração e Reestruturação. 

Sistemas de monitoramento e criação de novas carreiras, como a de Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão e a de Analista de Planejamento e Orçamento podem ser citados como 

exemplos de boas iniciativas no governo carioca. Em 2011, foi implantado o Sistema de 

Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG), com a finalidade de integrar os processos 

de planejamento, orçamento e gestão (FIR CAPITAL, 2010). 

Além disso, em consonância com uma tendência observada em alguns estados da 

Federação, instituiu um plano de longo prazo intitulado “Plano Estratégico do Estado do 

Rio de Janeiro 2012-2031” (RIO DE JANEIRO, 2012), com foco na segurança pública, 

melhoria da gestão, desenvolvimento econômico e melhoria da saúde e educação.  

 

 

. 

 

 

.  
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6. Metodologia   

Tem-se com o presente trabalho a intenção de propor uma reflexão que possa auxiliar 

na aferição de valores do impacto do investimento no custeio. Porém, é sabido que o amplo 

universo de dados necessários é de difícil obtenção, principalmente pela dificuldade que os 

gestores públicos têm em aglutinar as informações orçamentárias por unidades de custos, 

como, por exemplo, o custo de construção e manutenção de uma determinada escola. O 

aperfeiçoamento das informações se torna necessário para que o resultado da análise seja mais 

refinado. 

Também é importante ressaltar que o impacto do investimento no custeio varia 

amplamente, dependendo do setor analisado. Um exemplo claro é o fato de que o custo de 

manutenção de uma ponte, em relação ao valor do investimento, varia diametralmente com 

aquele de um hospital. Segundo avaliações coletadas, a manutenção anual de um hospital pode 

equivaler ao custo da obra, ao passo que o valor necessário para a manutenção de uma ponte 

representa uma ínfima parte do custo de construção dessa infraestrutura. Dessa forma, a 

expectativa da metodologia apresentada é estimular o governo gerar informações detalhadas 

para que o resultado da projeção possa ser compatível com a realidade. 

Justifica-se a obtenção das informações devido à importante aplicabilidade que as 

mesmas têm para as autoridades responsáveis pela tomada de decisão. Saber qual é o real 

impacto dos investimentos no custeio futuro é fundamental para se garantir a capacidade de 

honrar os compromissos financeiros assumidos, além de facilitar o dimensionamento da 

repercussão que o investimento presente terá na capacidade posterior de se efetuar novos 

investimentos. Numa reflexão mais ampla, a análise do investimento e custeio auxilia a 

mensuração do custo de implantação das políticas públicas e a avaliação da efetividade da 

política. 

No caso específico do Estado de São Paulo, que tem garantido uma evolução positiva 

de seus investimentos, notadamente a partir de 2007, mesmo que esses investimentos 

discricionários, que não incluem os gastos obrigatórios com saúde e educação, tenham sido 

focados em projetos que aumentem a capacidade da infraestrutura do Estado, fomentando o 

crescimento econômico e, por consequência, o aumento da arrecadação de impostos, não se 

pode desprezar o fato de que os mesmos gerem um aumento da despesa. É igualmente 

necessário ponderar que os investimentos em projetos focados em crescimento econômico, 

apesar de apresentarem um custeio imediato, podem trazer os resultados esperados no médio 

ou longo prazo, o que obriga o Estado ter recursos financeiros para sua manutenção antes que 

os mesmos gerem o impacto na arrecadação.  



Investimento Gera Custeio:     53 

Metodologia Para Estimar Impacto dos Investimentos na Despesa Futura 

 

 

Com isso, o resultado obtido no trabalho se baseia na descrição de uma metodologia 

desenvolvida pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), além de dois exercícios feitos a 

partir da análise de custos da Secretaria Estadual da Educação e de unidades educacionais das 

Escolas Técnicas do Estado de São Paulo (ETEC). 

 

6.1 Uma metodologia para estimar o impacto do investimento na despesa de custeio: 

O Estudo da Secretaria de Orçamento Federal 

A SOF, órgão vinculado do MPOG, desenvolveu o estudo intitulado “Metodologia 

da Avaliação do Impacto dos Investimentos nas Despesas Correntes”, apresentado no 2º. 

Encontro da Rede Nacional de Planejamento e Orçamento (RENOP), que ocorreu em 

Brasília, na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), em 10 julho de 2013. 

A previsibilidade orçamentária tem sido um tema recorrente na esfera da RENOP e 

a metodologia proposta foi idealizada pela SOF, em resposta a uma exigência da própria 

legislação de responsabilidade fiscal.  

No estudo desenvolvido pela SOF, foram analisadas as Universidades Federais criadas 

no período de 2001-2012. O custo de instalação foi comparado ao custo de manutenção e 

pessoal, no mesmo período. Dessa forma, se obteve um valor referencial comparativo do 

custeio para cada grupo de despesa - pessoal, outras despesas correntes e investimentos 

(excetuando obras) - com o custo de instalação das universidades. Esse exercício elaborado 

pela SOF, ainda que não se configure prática analítica acurada, por trabalhar com valores 

médios de custo de obras e universos temporais não exatos (as universidades foram divididas 

em blocos de acordo com seu ano de inauguração, porém os anos de início de operação não 

coincidem exatamente), possibilita de toda forma uma apreciação comparativa de valores e 

pode apontar algumas diferenças de custo entre os grupos de universidades analisadas. 

 

6.1.1 O objetivo do estudo 

 O foco do trabalho está na avaliação objetiva do impacto que o investimento na 

construção e instalação de universidades federais tem nas correspondentes despesas 

correntes futuras, conforme descrito nas próximas seções. 

 

6.1.2 Definição da área de aplicação, premissa e abordagem  

Para a construção da metodologia foram escolhidas como universo de análise as 

universidades federais implantadas no período de 2001 a 2012. Na qualidade de Unidades 

Orçamentárias comparáveis entre si, as universidades constituem a base necessária para 
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permitir a projeção do custeio. Com o objetivo de estimar o custo desse projeto público, a 

SOF contemplou duas vertentes possíveis de abordagem, do ponto de vista da estrutura 

orçamentária: uma macro-orçamentária e outra micro-orçamentária. 

Na primeira abordagem seriam priorizados cômputos fiscais agregados, que tem a 

vantagem de ser menos complexa, necessitando de uma base de dados mais simples e menos 

recursos para a análise. Ou seja, exigiria menos tempo para ser desenvolvida, na medida em 

que trabalharia com informação agregada. A desvantagem seria a de não permitir o cômputo 

de unidades individuais, uma vez que os valores não podem ser facilmente desagregados.  

A vertente micro-orçamentária, opção escolhida para o estudo, mostrou melhor 

aderência à condicionante normativa imposta pela LRF, pois se baseia em cada atividade 

que estaria sendo criada, expandida ou aperfeiçoada no nível de uma unidade orçamentária. 

Permite com isso, fazer o gestor perceber, de maneira efetiva ou estimada, quais serão os 

valores despendidos no custeio da expansão de um investimento realizado. Em 

contrapartida, exige o tratamento de uma quantidade maior de informações para cada setor 

ou atividade e demanda, portanto, mais tempo para processá-las. 

 

6.1.3 Desenvolvimento da metodologia e exemplo de cálculo do impacto  

O modelo se baseia na construção de multiplicadores a partir do tratamento dado aos 

itens do Grupo de Natureza de Despesa (GND) das unidades orçamentárias escolhidas, cujos 

elementos, despesas de pessoal (GND 1), outras despesas correntes (GND 3) e 

investimentos (GND 4), excetuando o elemento 51 desse item (obras), dão em sua soma o 

resultado do custeio (custo de manutenção) de uma unidade orçamentária. A soma de cada 

um dos GNDs supracitados pode ser então relacionada com o elemento 51 (custo de obras), 

permitindo a correlação entre custeio e investimento. 

Como opção a esse critério poderia ter sido feita a escolha do custo médio histórico 

por aluno, ou a comparação do investimento realizado com o grau de sucesso alcançado 

frente a estimativas previamente estabelecidas como, por exemplo, o valor do investimento 

por quantidade de alunos graduados. 

Ao analisar a execução orçamentária de todas as unidades no período de tempo 

considerado, a Universidade Federal do ABC mostrou dados que revelaram distorções, 

relativamente às demais escolas consideradas no universo, particularmente na área de 

investimento. Para que os resultados pudessem ser mais exatos, optou-se por excluir esse 

elemento do universo de análise. 
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No momento seguinte, o grupo foi separado em subconjuntos, de acordo com a data 

de inauguração. A ideia foi obter multiplicadores baseados em horizontes temporais de 

custeio semelhantes. 

O subconjunto 1 foi formado pelas Universidades do Vale do São Francisco 

(Univasf), com 9 anos de existência, e pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), há 

11 anos no orçamento federal. 

O quadro seguinte mostra os multiplicadores resultantes, que foram calculados para 

os GNDs 1, 3, e 4 (excetuando obras), para o subconjunto 1, em relação aos valores de seus 

custos totais de instalação indicados abaixo: 

Figura 6: Multiplicadores para os GNDs do subconjunto 1 (UFT e Univasf) em relação 

ao seus Custos Totais de Instalação (GND 4 - Obras) 

 

Fonte: SANTOS, 2013 

A mesma análise foi feita para o subconjunto 2, formado pela Universidade Federal 

do Pampa (UniPampa) de 2007, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) de 

2006 e a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) de 2004. O passo seguinte foi 

fazer um multiplicador médio dos subgrupos um e dois, conforme consta no gráfico abaixo:  
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Figura 7: Multiplicadores Médios para os GNDs dos subconjuntos 1 e 2 (UFT, Univasf, 

UniPampa, UFRB e UFGD) em relação ao seus Custos Totais de Instalação (GND 4 - 

Obras) 

 

Fonte: SANTOS, 2013 

 

A aplicabilidade da metodologia dá a medida em que os valores médios de custeio 

obtidos são relacionados às novas universidades a serem construídas. Para isso, foi feita a 

análise de quantas universidades seriam construídas em 6 anos e quantos campi cada uma 

delas teria. Conforme o quadro abaixo: 

Quadro 3: Relação de Campi das Universidades 

Universidades Campi 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 4 

Universidade Federal da Região do Cariri 2 

Universidade Federal do Oeste da Bahia 3 

Universidade Federal do Sul da Bahia 3 

Total de campus 12 
 Fonte: SANTOS, 2013 

Para haver uma aplicabilidade da metodologia desenvolvida, calculou-se o custo 

médio de cada campus, que é de R$ 14 milhões. Dessa forma, multiplicando os 12 campus 

por 14 obtém-se ao valor total do GND 4 (obras) de R$ 168 milhões. 

Utilizando-se os multiplicadores médios obtidos e o custo total de obras é possível 

ter uma projeção aproximada das despesas continuadas anuais acumuladas para o período 

considerado de seis anos, em milhões de reais, como impacto do investimento de R$ 168 

milhões na criação de quatro universidades. 
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Quadro 4: Projeção de Custos de Novas Universidades 

Ano GND 1 (R$ milhões) GND 3 (R$ milhões) GND 4 Demais (R$ milhões) 

1 168 x 0,02 = 3,36 168 x 0,07 = 11,76 168 x 0,05 = 8,40 

2 168 x 0,06 = 10,08 168 x 0,06 = 10,08 168 x 0,02 = 3,36 

3 168 x 0,22 = 36,96 168 x 0,10 = 16,80 168 x 0,08 = 13,44 

4 168 x 0,41 = 68,88 168 x 0,17 = 28,56 168 x 0,12 = 28,56 

5 168 x 0,54 = 90,72 168 x 0,19 = 31,92 168 x 0,13 = 36,96 

6 168 x 0,64 = 107,52 168 x 0,22 = 36,96 168 x 0,08 = 13,44 

Fonte: SANTOS, 2013 

6.1.4 Comentários finais  

De acordo com os técnicos da SOF essa metodologia foi desenvolvida com o 

objetivo contribuir para aprimorar a cultura gerencial da administração pública. 

Partindo de uma abordagem micro-orçamentária, relaciona os principais itens 

orçamentários de despesa de universidades federais com seus custos de instalação, por meio 

de multiplicadores que podem ser aplicados em projetos futuros de implantação de novos 

equipamentos públicos dessa natureza. 

Trata-se de uma metodologia ainda em versão preliminar, com limitações, porém 

capaz de apontar caminhos para outros estados da federação. Como tal, está sujeita à críticas 

e sugestões de aperfeiçoamento. 

 

6.2 Exercício 1: Diretorias de Ensino da Secretaria Estadual de Educação 

Para atender à demanda do Termo de Referência proposto no trabalho, com base na 

metodologia estudada e a partir de reflexões feitas com acadêmicos e gestores da área, o grupo 

se propôs mapear os custos gerais de três Diretorias de Ensino da Secretaria Estadual de 

Educação. Trata-se de uma análise macroeconômica, que aplica uma metodologia específica a 

grandes grupos de despesa de pessoal, outras despesas correntes e investimento (excetuando 

obras). Assim pode-se obter valores referenciais de custeio que se correlacionam com o valor 

investido no ano anterior. Trata-se de uma simples reflexão sobre a matéria que, se feita por 

técnicos capazes de agrupar os dados do orçamento que não estão evidentes àqueles que não 

operam esses números, trarão um resultado refinado que poderá auxiliar o tomador de decisão 

a refletir sobre os gastos executados e os investimentos futuros. 

Abaixo segue o gráfico dos dados médios das três Diretoria de Ensino – Mauá, Centro 

Oeste, e Carapicuíba – para o período entre 2002 e 2012. Tendo em conta que em 2002 essas 

diretorias já contavam com um número expressivo de escolas, foi criada uma estimativa do 

valor médio de custeio para cada escola, dividindo os valores totais anuais das três categorias 
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de custeio pelo número total de escolas. Para criar os indicadores, esses valores de custeio 

foram comparados ao custo de instalação de uma escola, tendo por base um custo médio de 

construção de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para cada escola. 

Portanto, o indicador demonstra o valor de custeio de uma escola por cada real investido nela. 

 

Figura 8: Multiplicadores Médios para os GNDs das Diretorias de Ensino em relação ao 

seus Custos Totais de Instalação (GND 4 – Obras) 

 

A relação entre os custeios de pessoal (GND 1), outras despesas correntes (GND 3) e 

outros investimento (GND 4 Demais) e os custos totais de instalação é a mesma que aparece 

no trabalho da SOF: custos continuados aumentando cada ano em relação aos custos de 

instalação.  

Sabendo que o custo médio de instalação de uma nova escola não teria qualquer 

impacto no aumento do custo médio (o aumento do custo é dividido por uma escola a mais), a 

curva ascendente observada é indicação de um aumento relativo dos custos, talvez por uma 

política de melhoria da qualidade de ensino, a exemplo de aumento de salários de professores 

e diminuição de alunos por sala. Porém, nos primeiros anos do período, o custo médio de 

pessoal estava caindo, o que pode significar que alunos e os professores correspondentes 

estivessem sendo transferido para outras diretorias. 

Esta metodologia supõe que o custeio de uma escola no primeiro ano já está em uma 

amostragem de escolas “maduras” que já ultrapassaram o período inicial que registra tendência 

de aumento médio de custeio nos primeiros anos de funcionamento, como observado no estudo 

da SOF, e pode ser causado pela contratação de mais professores ou aumento progressivo de 

alunos. Também, por tratar de valores médios, não distingue entre as várias características 
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específicas de escolas, sejam número de alunos, porcentagem de ensino fundamental versus 

ensino médio, ou estrutura física da escola. 

Figura 9: Evolução do Indicador de GND 1 nas Diretorias 

 

Figura 10: Evolução do Indicador de GND 3 

 

Figura 11: Evolução do Indicador de GND 4 Demais 

Com base nestes indicadores, pode-se prever o custeio de uma escola média nas três 

Diretorias para os próximos anos, por estabelecer o crescimento anual médio no indicador 

relacionando o custeio do investimento. Outra vez usando o investimento de construção de R$ 

5,5 milhões para uma escola, o custeio anual de uma escola média seria: 

Quadro 5: Projeção de Custos Futuros de uma Escola nas Diretorias 

Ano GND 1 GND 3 GND 4 Demais 

2013 1.867.702,65 213.246,55 1.577,35 

2014 1.934.621,70 226.048,90 1.553,86 

2015 2.001.540,75 238.851,25 1.530,37 

 

6.3 Exercício 2: Escolas Técnicas Estaduais 

A fim de contribuir para uma reflexão mais detida, no âmbito da política 

microeconômica, o grupo também fez uma segunda análise focada num recorte de uma política 

específica: a construção e operação de Escolas Técnicas Estaduais (ETEC). As 211 ETECs 
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existentes hoje, sob a autoridade do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

(CEETEPS), são distribuídas por 155 municípios do Estado de São Paulo. Elas atendem 226 

mil estudantes e oferecem 124 cursos técnicos para os setores industrial, agropecuário e de 

serviços (CENTRO PAULA SOUZA, 2013). Constituem plataforma de formação profissional 

e geração de atividade econômica à medida que, quando implantadas em regiões com alto 

potencial de desenvolvimento, funcionam como agente catalisador para apoiar o aumento da 

atividade econômica local, ao oferecer ao mercado, profissionais qualificados para segmentos 

específicos.  

A fim de analisar a relação entre investimento e custeio, foram observadas quatro 

ETECs no período de 2006 a 2012. O universo amostral escolhido tomou por base escolas que 

foram inauguradas no mesmo período (2006) e em cidades do interior de São Paulo com 

população semelhante (de 70 a 126 mil habitantes). As ETECs de Atibaia, Avaré, Lins e 

Pirassununga possuem, juntas, 2.530 alunos matriculados e oferecem uma média de sete 

cursos.  

Embora as quatro escolas tenham sido as que melhor representaram um grupo 

homogêneo, devido ao número de alunos matriculados, características da cidade e número e 

tipo de cursos, todas elas foram cedidas ao Instituto Paula Souza, não representando, portanto, 

qualquer custo de obras em seus respectivos orçamentos. Para sanar essa questão, o grupo 

partiu de uma premissa de custo de construção baseada no custo de uma ETEC inaugurada na 

cidade de Itapira no ano de 2011. O custo dessa escola, que possui números de alunos 

semelhantes, foi de R$ 7 milhões. Esse número foi aplicado às demais ETECs estudadas, 

fazendo uma aproximação do valor da construção com o número de alunos. O custo de R$ 7 

milhões para uma escola com 700 alunos corresponderá a R$ 5 milhões para uma escola de 

500 alunos. 

A metodologia da SOF foi aplicada a cada ETEC para o período de 2006 a 2012, e 

abaixo se pode verificar o gráfico dos indicadores médios das quatro ETECs. 
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Figura 12: Multiplicadores Médios para os GNDs das ETECs em relação ao seus Custos 

Totais de Instalação (GND 4 – Obras) 

 

Como pode-se ver, as despesas de pessoal aumentam significantemente nos primeiros 

quatro anos, mas atingem um nível mais ou menos estável a partir do quinto ano. Isto pode 

demonstrar, como ficou claro no caso de universidades federais analisadas pelo estudo da SOF, 

o processo de uma nova escola gradualmente contratar mais professores a cada ano, até 

alcançar um número adequado de docentes. Saber esse nível “estável” de despesas de pessoal 

(aproximadamente R$ 0.33 para cada real de investimento) é muito importante, uma vez que 

representa o custeio médio anual no longo prazo, que pode-se esperar da construção de uma 

nova ETEC. Essa informação mais precisa ajudaria os técnicos governamentais a criarem 

planos confiáveis de longo prazo, uma vez que saberiam com mais exatidão quais seria os 

recursos necessários para custear um investimento realizado. 

Infelizmente, não havia dados disponíveis de todos os anos sobre outras despesas 

correntes, como energia elétrica, telefone, e água e esgoto. Por exemplo, o custo de energia 

elétrica não estava disponível para muitos anos, o que claramente afeta os resultados, uma vez 

que, no caso de Lins, o custo de energia elétrica foi quase R$ 10 mil em 2012, um valor 

relativamente alto em comparação aos valores de outras despesas correntes (GND 3) das outras 

escolas. 

Com base nos indicadores obtidos, onde se considera os custos totais de instalação de 

todo o período, uma estimativa da evolução dos custos futuros de uma nova ETEC pode ser 

feita. Supomos, com base no custo de escolas construídas recentemente, que o custo total de 

construção desta nova ETEC será R$ 5.000.000,00. 
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Quadro 6: Projeção de Custos de uma Nova ETEC 

(R$ 5.000.000,00 Custo de Construção) 

Anos GND1 GND3 GND4 Demais 

2006 R$ 95.334,25 R$ 12.919,09 R$ 29.651,69 

2007 R$ 390.333,08 R$ 30.709,00 R$ 61.150,69 

2008 R$ 687.152,59 R$ 20.362,66 R$ 108.733,07 

2009 R$ 1.098.771,81 R$ 26.843,88 R$ 143.892,63 

2010 R$ 1.503.733,86 R$ 27.142,70 R$ 79.180,47 

2011 R$ 1.651.935,30 R$ 30.468,64 R$ 124.595,39 

2012 R$ 1.665.490,17 R$ 53.755,31 R$ 50.260,66 

 

No cálculo, haverá uma despesa de pessoal relativamente baixa no primeiro ano e 

despesas crescentes nos anos seguintes, até alcançar um patamar estável entre o quinto o sexto 

ano.  

Estes valores são muito aproximados e as estimativas melhorariam muito com mais e 

melhores informações sobre custos de ETECs existentes, particularmente na área de outras 

despesas correntes. Também, poderiam ser feitos cálculos mais sofisticados com software 

estatístico, que controlariam as variações entre ETECs diferentes e, portanto, produziriam 

resultados melhores e mais confiáveis. 

 

6.4 Reflexões sobre os exercícios 

Observa-se, portanto, a partir do orçamento presente, dificuldade em estabelecer uma 

metodologia que possibilite a mensuração precisa do impacto de investimentos governamentais 

no custeio futuro. Dessa forma, estabelecer correlações estatisticamente significantes entre 

custeio e investimento nas séries históricas de educação e ETECs, torna-se uma tarefa pouco 

efetiva. No caso das diretorias de ensino, foi feita uma análise estatística comparando-se o 

aumento das despesas de pessoal e das outras despesas correntes, a cada ano, com base nos 

investimentos do ano anterior nessa diretoria, para verificar a existência de alguma relação 

forte entre o custeio incremental e o investimento do ano anterior. Os efeitos das diversas 

variáveis foram controlados, inclusive o número de alunos, o número de escolas, o ano e a 

diretoria. Não foi identificada nenhuma relação estatisticamente significativa entre o aumento 

do custeio e o investimento do ano anterior. Entretanto, os valores de investimento utilizados 

não estavam desagregados, razão pela qual foi impossível determinar qual foi o valor do 

investimento em obras e instalações, a cada ano. Pode ser que outros tipos de investimentos, 

não relativos a obras e instalações, não provoquem aumento de despesas futuras. Dessa forma, 
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o exercício estatístico demonstrou, mais uma vez, a importância de que as autoridades de 

governo disponham de dados desagregados para permitir níveis mais precisos de cálculo.  

Para o grupo, como já mencionado, muitas variáveis podem comprometer a concepção 

dessa metodologia. Para tentar minimizar essa situação, algumas ações podem ser adotadas 

nesse sentido. Como um primeiro passo, há que se regionalizar a analise, pois o custo tende a 

variar, como é o caso do custo de terreno para uma construção de equipamento público, que 

varia de cidade para cidade.  

Para uma análise mais apurada, especificamente no caso da educação, seria importante 

incorporar uma variável que equalize a diferença entre tipos de escolas. Uma boa estratégia 

seria a implantação de uma tipologia de escolas que poderiam ser melhor comparadas entre si 

se levassem em conta números próximos de alunos, professores, localidade, etc.  

Destaca-se também, que a diferença de valores obtidos pode ser resultado de uma 

estratégia de melhoria da qualidade da educação, via diminuição de número de alunos por sala 

ou, então, melhoria da remuneração de professores. Dessa forma, a avaliação qualitativa torna-

se necessária ainda que não estejam compreendidas na presente análise. 

Sem embargo, é compreensível que uma simples análise do orçamento passado, onde 

os custos não são plenamente identificados e apropriados, dificulta o estabelecimento de 

correlações entre investimento e custeio. Como consequência, não há como prever com a 

devida precisão o impacto do investimento no custeio. Esse fato decorre da inexistência de 

custo unitário ou desagregado de custeio de equipamentos e infraestruturas públicas.  

Um modelo que permita conhecer os custos é tarefa que deve preceder o presente 

trabalho. A tarefa de identificar o valor de custeio gerado por uma unidade pública só pode ser 

aferida na medida em que os valores de pessoal, despesas correntes e outros investimentos são 

mensurados e conhecidos. 

Embora o Governo de São Paulo possua sistemas financeiros automatizados, o mesmo 

não ocorre em relação aos custos. Necessidade observada pelo grupo e ressaltada pelos técnicos 

da administração estadual entrevistados ao longo da elaboração do presente trabalho.  

Ferramentas automatizadas de gestão de custos podem ser implementadas, como 

demonstrado em experiências de outros estados, ainda que com necessidade de ajuste. Trata-

se de movimentos pioneiros na gestão pública nacional, na tentativa de aperfeiçoamento dos 

instrumentos de avaliação de políticas públicas. A criação de uma base de dados confiável 

propicia a análise de impacto de investimento no custeio. 
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7. Considerações 

Ao longo do trabalho desenvolvido, o grupo procurou aplicar o conhecimento adquirido 

durante curso a uma ampla pesquisa bibliográfica e à realização de entrevistas com gestores 

públicos do passado e do presente, acadêmicos e consultores que são referência sobre o tema, 

bem como, participar de fóruns dedicados a debater o objeto específico da tese. As conclusões 

a seguir apresentadas, devem ser observadas com cautela na medida em que refletem tanto o 

entendimento dos autores, quanto a opinião obtida junto aos técnicos e especialistas 

entrevistados. Daí a suas limitações.  

 

7.1.1 Lei 4320 e LRF: a primeira motivação do trabalho 

Percebe-se que a LRF é a principal justificativa da pertinência do presente estudo, à 

medida que institui a obrigatoriedade de estimativa do impacto que novos investimentos terão 

no orçamento, a fim de que seja assegurada a capacidade financeira do Estado e o equilíbrio de 

suas contas. Em seus artigos 16 e 17, a LRF institui a obrigatoriedade de o governante estimar 

o impacto orçamentário-financeiro quando criar, expandir, ou aperfeiçoar sua ação 

governamental. Essa estimativa deve abranger o exercício que entrar em vigor e nos dois 

seguintes. O mesmo se aplica à criação ou aumento de despesas de caráter continuado. 

Também, conforme mostrado nos capítulos iniciais, a lei 4320 de 1964, considerada um marco 

na organização das finanças públicas brasileira, já fazia referência à necessidade de previsão 

orçamentária dos serviços ofertados e aqueles que seriam adicionados à carteira de serviços 

públicos. 

 

7.1.2 Aumento dos investimentos: a segunda motivação do trabalho 

Porém, a perspectiva histórica da evolução da situação fiscal do Estado de São Paulo, 

quando resgatada, se mostra muito mais reveladora. O Governo do Estado de São Paulo 

busca, com certa urgência, uma metodologia que contribua para a projeção do impacto do 

investimento no custeio, uma vez que o mesmo recobrou sua capacidade de investimentos. 

O esforço de saneamento das contas públicas estaduais, iniciado em 1995, que foi 

intensificado com a implementação de uma filosofia de responsabilidade fiscal em toda a 

administração pública, levou o Estado a uma condição de equilíbrio fiscal que lhe permitiu 

recuperar gradativamente a capacidade de investimento. Os níveis de investimento no 

Estado retomaram uma trajetória de crescimento significativo em 2007, impulsionados por 

um cenário econômico que se mostrava favorável até o ano de 2011. Dessa forma, torna-se 
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premente estimar qual será o impacto desses investimentos em sua capacidade de manter o 

custeio dos projetos atuais e na sua capacidade de continuar investindo.  

Conforme demonstrado no quadro abaixo, o governo de São Paulo vem mostrando uma 

tendência positiva de evolução do investimento. 

Figura 13: Investimentos (R$ bilhões): 1996-2013 

 

Fonte: SF e SPDR, 2013 

Porém, num ambiente econômico marcado por níveis muito baixos de crescimento, 

como o que se apresentou nos últimos dois anos, o aumento das despesas de custeio 

decorrentes dos investimentos tende a pressionar essa trajetória. Até pela ênfase dada pela 

administração pública à questão do equilíbrio fiscal e do ajuste das contas públicas, não 

tinha havido, até recentemente, preocupação efetiva com imperativo legal de se estimar e 

apontar os impactos dos investimentos públicos no custeio futuro.  

 

7.1.3 Expectativas e resultados alcançados  

A inexistência de metodologias prontas e acabadas para enfrentar essa exigência, 

levou a SPDR a compartilhar com a academia a necessidade de uma reflexão sobre o tema.  

Cabe ressaltar que o Estado de São Paulo tem por obrigatoriedade legal, desde a 

edição da LRF, de prever o impacto de investimentos em seu custeio e segue empreendendo 

esforços para promover melhorias de gestão no que se refere às práticas orçamentárias e de 

planejamento. 

A metodologia desenvolvida pela Secretaria do Orçamento Federal, representa uma 

primeira iniciativa estruturada, ainda que permeada de imprecisões, de se estimar o impacto 

de investimento em despesas de custeio futuras.  
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Outras experiências foram observadas, tanto do ponto de vista de práticas 

internacionais, que levam em conta a aplicação do modelo de orçamento por resultados, 

quanto do ponto de vista interno, observando-se as experiências das demais unidades da 

federação na direção de controles de custos e contratos.  

 

7.2 Governo do Estado de São Paulo 

À medida em que se estudou a organização orçamentária e de planejamento do Governo 

de São Paulo, foi percebido que, embora tenha havido diversos avanços, o governo estadual 

ainda possui desafios significativos.  

 

7.2.1 Integração entre planejamento e orçamento 

Dentre os desafios da gestão pública, um elemento citado na maior parte das entrevistas 

realizadas pelo grupo, foi a dissociação e incompatibilidade entre orçamento e planejamento 

do governo. A visão comum é a de que o orçamento do Estado é um exercício de trazer o 

orçamento do ano anterior e atualizá-lo com as várias novas despesas do novo ano, sem pensar 

exatamente naquilo que o governo deveria entregar à sociedade e se o orçamento, de fato, 

entregará isso. Entretanto, o orçamento é o modo prático de transformar os desejos da sociedade 

em políticas públicas que melhorarão a vida dos cidadãos e, portanto, o planejamento e o 

orçamento precisam ser os dois lados da cada política pública. Para o grupo de expertos, dois 

grandes temas foram destacados em relação à integração entre orçamento e planejamento: 

planos de longo prazo e ações para medir e incorporar os resultados dos itens orçamentários 

(orçamento por resultados). 

 

7.2.2 Planos de longo prazo 

Para se alterar uma realidade conjuntural é necessário consolidar um plano de longo 

prazo, que dialogue com os anseios da sociedade e se traduza em etapas para o alcance de uma 

meta. A superação de importantes demandas de infraestrutura, como extensão de vias de 

transporte, melhorias em saneamento, ou a melhoria de serviços públicos como projetos que 

enfrentem efetivamente a questão da violência, e sistemas que promovam melhoria de 

educação e saúde, são metas buscadas pelos governos, mas alcançadas unicamente por meio 

de planos amplos, que envolvam um compromisso apartidário, com força capaz de superar uma 

gestão e garantido pela cobrança da sociedade.  

Nota-se, no entanto, uma necessidade de priorizar o planejamento, ampliando a visão 

estratégica do Governo do Estado de São Paulo, embasando-se em uma efetiva discussão de 
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prioridades. Onde se pretende chegar num dado tempo? Trata-se de uma pergunta prioritária 

que deve ser feita pelo Governo Estadual. 

Dentre algumas dificuldades enfrentadas pelo Estado de São Paulo, é importante 

mencionar que o item Restos a Pagar (RAP), que atualmente compõe uma espécie de segundo 

orçamento dos governos, corresponde a impostos coletados que não são convertidos em 

benefícios para a sociedade. Esse item do orçamento já era previsto em lei desde 1964, porém 

teve sua função distorcida na prática orçamentária contemporânea. O RAP paulista hoje 

representa considerável parcela do orçamento, se comparado aos investimentos discricionários 

do governo, que se descontados imprevistos justificáveis, podem refletir alguma ineficiência 

de planejamento e gestão na execução de seus projetos. 

Apesar de a consolidação de projetos de longo prazo depender de uma garantia de 

fluxos financeiros, na maior parte dos estados brasileiros a dependência de transferências 

obrigatórias de recursos do governo federal é uma fator que limita a segurança no pagamento 

de compromissos futuros. Especialmente os de maior prazo e vulto. Porém, essa não é a 

realidade do Estado de São Paulo. 

Um fator que facilita o planejamento de longo prazo é a continuidade partidária no 

governo. Mesmo assim, não se tem observado um esforço concentrado na direção de planos de 

longo prazo durante os mandatos do governo nos últimos vinte anos. 

 

7.2.3 Consolidando a gestão de custos 

Os esforços empreendidos desde a década de 90 trouxeram significativas conquistas no 

que tange ao controle de despesas e receitas.  

Porém, saber o real impacto dos investimentos no custeio futuro é o primeiro passo para 

se analisar o alcance de uma política pública e, por consequência, medir sua eficiência, eficácia 

e efetividade. A medição isolada de valores não revela se os investimentos e custos continuados 

são justificáveis no âmbito do atingimento de um resultado. O fim desejado é relacionar os 

custos aos resultados práticos obtidos pelos novos custos: quais benefícios para a sociedade 

serão trazidos por esses investimentos.  

A gestão orientada para os resultados, ou Nova Gestão Pública, conforme explicitado 

ao longo do trabalho, usa a ferramenta do orçamento por resultados (OpR). No Estado de São 

Paulo, o projeto piloto de OpR da Secretaria de Administração Penitenciária foi um primeiro 

passo em direção de uma gestão que controla de forma mais eficiente seus custos. No entanto, 

a implementação do OpR em todo o governo paulista demandará tempo. 
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Todavia, além de um caso isolado, é notório o desconhecimento que as secretarias 

paulistas têm sobre custos. Quando se questiona o custo unitário de um equipamento público 

ao longo de um ano, o desconhecimento é um fato. As despesas realizadas são oriundas de 

diversas fontes. Uma escola, por exemplo, além de ser custeada pela administração regional, 

recebe recursos de diretos do gabinete da secretaria além daqueles advindos da Fundação para 

o Desenvolvimento da Educação (FDE). Isso resulta em uma de administração financeira com 

limitações, tornando complexa a composição e a comparação de custos. 

Para superar esse entrave, o Governo de São Paulo tem diversas ações conduzidas pelas 

Secretarias de Planejamento e Fazenda, como o estudo em parceria com o FMI, porém ainda 

permanece distante a definição de um objetivo claro no esforço da condução de mudanças de 

gestão. As significativas mudanças de gestão que o Governo de São Paulo empreendeu na 

década de 90, que distanciou esse estado em relação aos demais entes federativos, não tiveram 

a mesma consistência com o passar dos anos. 

A centralização das definições no Gabinete do Governador, ao invés de uma Secretaria 

de Planejamento com mais autonomia, pode ser, por exemplo um fator complicador. 

 

7.2.4 Novas formas de contratualização 

As experiências do Estado de São Paulo com formas alternativas e inovadoras de 

contratualização são observadas, como meio de racionalizar gastos, atingir resultados e 

melhorar padrões de gestão.  

O modelo das organizações sociais (OS), baseado em contratos de gestão, auxiliou o 

Estado na implementação de políticas públicas nas áreas da Saúde e da Cultura. O modelo, no 

entanto, deve levar em conta a capacidade financeira do Estado, dado que, além de aumentar 

os padrões de atendimento, notadamente amplia o número de pacientes atendidos, 

potencializando a demanda e pressionando os custos incorridos.  

É percebido, igualmente, um esforço na promoção do modelo de parcerias público-

privadas, como meio de viabilizar investimentos nas políticas públicas estruturantes do Estado, 

de maneira especial nas áreas de transportes e saneamento, alongando prazos e minimizando a 

carência por recursos orçamentários.  

Os programas de privatização do setor elétrico paulista e o programa de concessões de 

rodovias, claramente vinculados a compromissos de investimento em expansão, também são 

divulgados, pela gestão estadual, como casos de sucesso. 

Porém, no que se refere à aferição de custos, essas experiências não apresentam tantas 

soluções, uma vez que os contratos são focados nos resultados esperados. Trata-se, todavia, de 
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um exercício, podendo as informações de custo fazer parte de relatórios periódicos demandados 

pelo ente público, como cláusula contratual.   

 

7.3 Uma perspectiva multidisciplinar da gestão 

O processo atual de transformação da sociedade contemporânea, que partiu de uma base 

industrial para um novo paradigma, marcado pela predominância do conhecimento e da 

tecnologia da informação, implica algumas mudanças na forma de pensar e enfrentar a questão 

das políticas públicas.  

Enquanto as demandas se tornam mais complexas e integradas, e exigem soluções que 

considerem o aspecto da intersetorialidade das políticas públicas, o Estado ainda se configura 

numa estrutura setorizada e ultrapassada, dividida em 26 universos que têm dificuldades para 

enfrentar adequadamente esse ambiente novo, mais exigente e desafiador.  

O grande número de secretarias impossibilita a tomada de decisões que precisam ser 

cada vez mais multidisciplinares. A intersetorialidade, ou diálogo entre pastas, para que sejam 

alcançados os programas públicos, ainda é uma quimera. Pastas fragmentadas, conduzindo 

projetos independentes, não serão capazes de produzir mudanças efetivas de política. Como 

exemplo, uma abordagem ampla para o combate da violência, que inclua desde a saúde e 

educação de base, fomento às atividades culturais e esportivas, políticas habitacionais, cursos 

de reciclagem profissional, dentre outros serviços, têm que ser tratado de forma ampliada e isso 

é mais difícil de ser alcançado em uma gestão com um grande número de secretarias. 

 

7.4 Nova Contabilidade Pública 

Depois de servir como referência para outros estados, promovendo um ciclo de 

inovações na área do governo eletrônico e na transparência das informações sobre as finanças 

públicas, São Paulo precisa continuar seu processo de evolução. A melhoria na 

disponibilização de valores de gastos nas unidades estaduais, a incorporação da dimensão do 

resultado no orçamento, e a implantação dos custos públicos, são aspectos nos quais a gestão 

pública tem que avançar. 

 Na área contábil, onde contabilidade aplicada ao setor público tem enfoque sobre os 

fluxos de receitas e despesas da execução orçamentária e financeira, a administração paulista 

se prepara para a implantação da chamada Nova Contabilidade Pública. Com prazo de adoção 

previsto para o ano de 2014, conforme estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional, a 

Nova Contabilidade trará uma abordagem patrimonial às contas públicas, refletindo melhor a 

situação patrimonial do setor público, com ativos e passivos melhor ajustados no balanço. O 
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registro e o controle dos itens patrimoniais sob esse novo conceito, representará por si um 

grande esforço operacional por parte da Secretaria da Fazenda, no sentido da adaptação dos 

dados do passado, pela condução do chamado um processo de convergência. 

Entretanto, um dos grandes desafios da administração pública paulista é a escassez de 

profissionais de contabilidade com capacitação, que vai demandar uma adaptação cultural para 

se trabalhar dentro desses conceitos internacionais de contabilidade para o setor público. 

 

7.5 Falta de cobrança dos órgãos de controle 

O papel dos órgãos de controle na observância ao cumprimento do artigo 16 e 17 da 

LRF é um fator que deve ser debatido. Embora a previsão do custeio que um investimento gera 

tenha sido observada na LRF há 13 anos, não vemos claramente a cobrança dos órgãos de 

controle sobre esse item. Nas contratações de projetos, a mensuração dos custos que os mesmos 

trarão ao orçamento futuro é sempre descrita, bem como a origem dos recursos responsáveis 

por esse custeio. Porém, é encarada mais como formalismo do processo do que um estudo de 

fato, que consiga levantar a realidade desses custos. Dessa forma, a obrigatoriedade acaba não 

se materializando em função da inexistência de informações precisas. 

O Tribunal de Contas da União vem se preocupando com as desonerações fiscais e 

explicitando a necessidade de se estabelecer com clareza a proposta de renúncia fiscal, 

mostrando a tendência de não aceitar as previsões de aumento de arrecadação, (crescimento da 

economia ou elevação dos níveis de inflação) como mecanismos capazes de permitir novas 

despesas. Tal medida obriga a autoridade governamental a promover um aumento da base de 

arrecadação ou aumento da alíquota de outro tributo. O que reflete o refinamento das análises 

e posteriores justificativas do impacto das atividades discricionárias do Estado, como podem 

ser caracterizados novos investimentos. Porém, não se observa essa tendência pelos órgãos de 

controle dos estados. 

 

7.6 Experiências estaduais de previsibilidade orçamentária 

Conforme demonstrado, as experiências conduzidas pelos Estados de Ceará, 

Pernambuco e Minas Gerais, sob perspectivas diferenciadas, mostraram avanços no que diz 

respeito à previsibilidade orçamentária. Pernambuco trabalhou no monitoramento dos seus 

projetos prioritários para simular cenários que lhe permitam verificar as margens orçamentárias 

disponíveis para investimento nesse projetos. Dentro da mesma metodologia construída para 

seus projetos de investimento, prevê que terá condições para estimar seus custos já a partir do 

orçamento de 2014. O Ceará optou por um trabalho de estimativa de impacto do investimento 
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no custeio, com ênfase nos seus equipamentos públicos. Já Minas, embora sua experiência não 

tenha sido detalhada neste trabalho, desenvolveu uma metodologia para avaliação prévia de 

margem fiscal para novas contratações, permitindo estimativa do impacto das despesas 

correspondentes, com foco nos contratos e convênios da administração estadual. Considera-se 

interessante e recomendável que a SPDR aprofunde o conhecimento dessas iniciativas. 

 

7.7 Conclusões Gerais 

O resultado das reivindicações populares recentes demonstraram, na rua e de forma 

ampliada, a necessidade urgente de os governos melhorarem a prestação de serviços públicos, 

bem como, evidenciaram uma diminuição da tolerância à baixa eficiência, eficácia, e 

efetividade dos governos. Como afirmou um dos nossos expertos entrevistados, o político não 

é mais capaz de construir uma imagem positiva de sua gestão com entregas de obras 

amplamente divulgadas. O marketing político que tem pautado as eleições, em detrimento de 

planos sólidos de governo, está sendo questionado. A sociedade mudou e os governos não 

acompanharam essas mudanças. Atualmente 56% da população paulistana têm menos de 35 

anos. 

Vivenciamos uma ruptura de um modelo de gestão e os desafios contemporâneos 

impõem aos governantes mudanças de comportamento. Para superar a realidade imposta, o 

governante não pode ser protagonista no planejamento, execução, e avaliação de projetos. A 

melhoria da condição de vida dos cidadãos e o aumento de sua capacidade de gerar 

conhecimento e renda são mudanças que requerem esforços de muitas gestões e naturalmente, 

de partidos diversos. É necessário que o governante contemporâneo seja um gestor capaz de 

promover melhoria de processos de trabalho e desenvolver planos estratégicos que se reflitam 

em ações concretas de longo alcance, aliadas a uma sensibilidade e compromisso de assegurar 

a continuidade de ações de Estado em curso. A falta de capacidade dos governos em planejar 

se reflete na ineficiência da execução dos planos. Tome-se como exemplo concreto a 

porcentagem que compõe atualmente no orçamento anual o elemento “Restos a Pagar”. 

Segundo dados da Secretaria de Planejamento, em maio de 2013, passados 5 meses do ano, o 

Governo de São Paulo tinha gasto apenas, aproximadamente 12% dos R$ 24 bilhões previstos 

no orçamento de investimentos. Isso implicará, muito provavelmente, em um saldo a ser 

executado apenas no próximo ano. 

Os projetos que necessitam responder às demandas sociais e à ampliação de 

infraestrutura são complexos, assim como o é seu financiamento. Como se constrói, por 

exemplo, uma linha de trem regional superando toda a complexidade do projeto, preenchendo 
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todos os rigores ambientais e encontrando um modelo de financiamento? As ações são cada 

vez mais multidisciplinares e necessitam um enfrentamento intersetorial. Os gestores 

necessitam obrigatoriamente de uma visão ampla do governo para superarem seus desafios. 

Porém, concretamente se observa a negativa tendência dos governos em fragmentarem as 

gestões. O Estado de São Paulo, como já citado, tem hoje uma estrutura de 26 secretarias, 

enquanto o número era bem inferior no passado. No governo federal essa relação é ainda mais 

reveladora, hoje são 39 ministérios, e já foram 15 em 1992. 

O momento atual é oportuno para a reflexão dos anseios da sociedade. De acordo com 

o sentimento comum de nossos expertos, a solução não é um aumento dos investimentos, dado 

que já há muito investimento aprovado e não executado, mas, principalmente, uma otimização 

de recursos que resultem em projetos mais efetivos. 

Nessa perspectiva se insere o presente trabalho, que no intuito de consolidar uma 

metodologia de fácil aplicação para se estimar o impacto do custeio nos investimentos do 

governo do Estado de São Paulo, procura contribuir com um diagnóstico da organização 

orçamentária do Governo do Estado de São Paulo, sob a perspectiva de como se dá a relação 

entre planejamento e orçamento. 

No fim, o desafio fundamental é para ir além de apenas medir gastos e começar medir 

custos. Um gestor de uma área específica do governo nunca se interessou por saber o custo 

unitário de um equipamento público, muito provavelmente porque nunca foi cobrado a fazê-

lo. A maneira como quem está dentro da máquina vai se organizar para prestar informação é 

uma pergunta que tem duas respostas. Será a partir do anseio dos dirigentes públicos ou pela 

demanda da sociedade. 

A aferição desses custos tem consequências para a sustentação e o equilíbrio das contas 

públicas e para a capacidade de se manter o investimento e a estrutura de serviços. A utilização 

posterior da informação gerada, uma vez que os dados sejam refinados, será útil para as 

autoridades responsáveis pela tomada de decisão. Trata-se de informação em proveito da 

discussão política.  

Na forma mais simples e observadas as devidas limitações, este trabalho busca 

estimular o governo a gerar informações detalhadas de custeio para que possam ser 

aperfeiçoados os métodos para a avaliação dos impactos das políticas públicas na vida dos 

cidadãos paulistas. 

  



Investimento Gera Custeio:     73 

Metodologia Para Estimar Impacto dos Investimentos na Despesa Futura 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

AFONSO, José Roberto R. (2005). Responsabilidade Fiscal: A Agenda Incompleta. In: 

LEVY, Evelyn; DRAGO, Pedro Anibal. (org.). Gestão Pública no Brasil 

Contemporâneo, São Paulo: Fundap. 

 

ALBUQUERQUE JUNIOR, Edilberto Xavier (2013). Evolução das Ferramentas de 

Planejamento e Orçamento. Trabalho apresentado no “2º Encontro da Rede 

Nacional de Planejamento e Orçamento”, RENOP, Brasília, julho 2013. 

 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID (2012). Governo de 

Pernambuco recebe representantes do BID e de países andinos para seminário 

sobre gestão pública por resultados. Comunicados de imprensa. 3 de maio de 2012. 

http://www.iadb.org/pt/noticias/comunicados-de-imprensa/2012-05-03/gestao-

publica-por-resultado,9973.html 

 

BLÖNDAL, Jón R.; GORETTI, Chiara; KRISTENSEN, Jens Kromann (2003). Budgeting in 

Brazil. OCDE Journal on Budgeting, Vol. 3/1. http://dx.doi.org/10.1787/budget-v3-

art6-en 

 

CENTRO PAULA SOUZA (2013). Perfil e Histórico. Acessado em 29 de julho de 2013. 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/quem-somos/perfil-historico/ 

 

CORDEIRO, José L.; LEVI, Maria L.(2013). Orçamento Público. In: DI GIOVANNI, 

Geraldo; NOGUEIRA, Marco A. (org). Dicionário de Políticas Públicas, São Paulo: 

FUNDAP. 

 

DANTAS, Éder (2012). “Políticas Educacionais e Gestão de Resultados: Os Casos do 

Governo de Pernambuco e da Prefeitura de João Pessoa.” VII Seminário Regional De 

Política E Administração Da Educação Do Nordeste Encontro Estadual De Política E 

Administração Da Educação/PE. 20 a 22 de agosto de 2012. 

http://www.anpae.org.br/seminario/ANPAE2012/1comunicacao/Eixo02_30/Eder%20

Dantas_int_GT2.pdf 

 



Investimento Gera Custeio:     74 

Metodologia Para Estimar Impacto dos Investimentos na Despesa Futura 

 

 

DUARTE, Jean Mattos (2013). Previsibilidade Orçamentária: Gestão de Contratos e 

Convênios. Trabalho apresentado no “2º Encontro da Rede Nacional de Planejamento 

e Orçamento”, RENOP, Brasília, julho 2013.  

 

FILC, Gabriel; SCARTASCINI, Carlos (2012). El presupuesto por resultados em América 

Latina: Condiciones para su implantación e desarrollo. Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. Resumo de Políticas, junho 2012. 

 

FIR CAPITAL (2010). Sistema desenvolvido pela Calandra irá executar e monitorar 

as ações de governo. 15 de janeiro de 2010. 

http://www.fircapital.com/fircapital/web/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=12978

&conta=45&id=79000 

 

FORGHIERI, Cláudio C. (2013). Orçamento por Resultados: um guia para a gestão de 

programas orçamentários orientados para resultados, São Paulo: FUNDAP. 

 

FRANZESE, Cibele (2013). Planejamento e Gestão por Resultados no Estado de São 

Paulo: Uma Mudança em Curso. Trabalho apresentando no “VI Congresso de Gestão 

de Secretários de Estado”, CONSAD, Brasília, 16 a 18 de abril de 2013. 

 

GIAMBIAGI, Fabio; ALÉM, Ana Cláudia (2008). Finanças Públicas: teoria e prática no 

Brasil, Editora Campus, São Paulo. 

 

GIACOMONI, James (2001). Orçamento Público, Editora Atlas, São Paulo. 

 

MENDES, Áquilas (2012). Planejamento Governamental - ciclo orçamentário e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Disciplina ministrada no Curso de Capacitação Gerencial 

para Grupos Setoriais de Planejamento Orçamento e Finanças Públicas, FUNDAP, São 

Paulo.  

 

MENESES JÚNIOR, Avilton (2013). O modelo de planejamento e gestão do custeio dos 

serviços públicos estaduais do Governo do Estado do Ceará – MAPP Gestão. 

Trabalho apresentado no “2º Encontro da Rede Nacional de Planejamento e 

Orçamento”, RENOP, Brasília, julho 2013.   



Investimento Gera Custeio:     75 

Metodologia Para Estimar Impacto dos Investimentos na Despesa Futura 

 

 

 

MINAS GERAIS, Governo de. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Choque 

de Gestão. http://www.planejamento.mg.gov.br/estrategia-de-governo/choque-de-

gestao 

 

MINAS GERAIS, Governo de (2012). Conta paciente é implantada em Minas. Publicado 

no site de YouTube em 14 de setembro de 2012. Acessado em 28 de julho de 2013. 

http://youtu.be/AWMyrhcI3Pk 

 

MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. (1980). Finanças Públicas: teoria e 

prática, Editora Campus, São Paulo. 

 

NÓBREGA, Maílson F. da (2010). Autobiografia Maílson da Nóbrega, Civilização 

Brasileira, Rio de Janeiro. 

 

ODCE (2008). Performance Budgeting: A Users’ Guide. Policy Brief, March 2008. 

 

PEARCE, Nick (2012). Public Service Reform: Learning from the best in the world. 

Trabalho apresentado no “V Congresso de Gestão Pública”, CONSAD, Brasília, 4 a 6 

de junho de 2012. 

 

PEREIRA, José Matias (1999). Finanças Públicas: a política orçamentária no Brasil, 

Editora Atlas, São Paulo. 

 

Pernambuco 2035. Governo do Estado de Pernambuco. 

http://www.pernambuco2035.com.br/ 

 

PINTO, Mara D.B.F (2001). Apresentação do IBAM. In: GUEDES, José Rildo de Medeiros. 

Comentários à lei de responsabilidade fiscal. Rio de Janeiro: IBAM 

 

REZENDE, Aline Martins R.T.; REIS, André Abreu; DUARTE Jean M. (2012). A 

experiência mineira na integração da gestão orçamentária à gestão das compras 

públicas: soluções para o controle da margem de realização de novas despesas. 

http://www.planejamento.mg.gov.br/estrategia-de-governo/choque-de-gestao
http://www.planejamento.mg.gov.br/estrategia-de-governo/choque-de-gestao
http://www.pernambuco2035.com.br/


Investimento Gera Custeio:     76 

Metodologia Para Estimar Impacto dos Investimentos na Despesa Futura 

 

 

Trabalho apresentado no “V Congresso de Gestão Pública”, CONSAD, Brasília, 4 a 6 

de julho de 2012. 

 

RIO DE JANEIRO, Governo de. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 

Subsecretaria de Planejamento – SUBPL. Plano Estratégico do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro 2012 – 2031,  

Rio de Janeiro, 2012. http://download.rj.gov.br/documentos/10112/179269/DLFE-

50346.pdf/PlanoEstrategico20122031.pdf 

 

SANTOS, Carlos (2013). Proposta de Metodologia para mensuração do impacto dos 

investimentos governamentais nas despesas correntes. Trabalho apresentado no “2º 

Encontro da Rede Nacional de Planejamento e Orçamento”, ENAP, Brasília, 10 e 11 

de julho de 2013. 

 

SF (2013). Glossário de Termos de Finanças e Orçamento Público; Secretaria da Fazenda. 

Acessado em 15 de julho de 2013. 

http://www.fazenda.sp.gov.br/contas1/glossario.shtm 

 

SILVA, Ana Célia Lobo; SOUSA, Cassiana Montesião de (2013). O Orçamento por 

Resultados como Ferramenta da Gestão para Resultados: O Caso Piloto no 

Governo do Estado de São Paulo. Trabalho apresentado no “VI Congresso de Gestão 

de Secretários de Estado”, CONSAD, Brasília, 16 a 18 de abril de 2013.  

 

SOF (2013). Manual Técnico de Orçamento; Secretaria de Orçamento Federal- Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

TOLLINI, Helio (2009). Reforming the budget formulation process in the Brazilian 

congress, OCDE Journal on Budgeting, Vol 9/1. 

http://www.oecd.org/brazil/43410260.pdf 

 
  

http://www.fazenda.sp.gov.br/contas1/glossario.shtm


Investimento Gera Custeio:     77 

Metodologia Para Estimar Impacto dos Investimentos na Despesa Futura 

 

 

Anexos 

 
Anexo I: Termo de Referência 

 

MPGPP-FGV TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO FINAL – 2013 

Investimento gera custeio: metodologia para estimar impacto dos investimentos na 

despesa futura 

 

Antecedentes 

A Assessoria Econômica é unidade da SPDR diretamente vinculada ao Gabinete do Secretário 

e tem como atribuição principal colaborar com a formulação, acompanhamento e avaliação da 

política econômica do Governo Estadual. Dentre as atividades competentes, a Unidade realiza 

publicações mensais e semestrais analisando o nível de atividade e indicadores sociais, 

econômicos e financeiros do Estado; dá suporte à elaboração de estudos de efetividade das 

políticas públicas estaduais; apoia a elaboração dos instrumentos de planejamento e orçamento 

- Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Projeto de Lei Orçamentária-, 

monitorando a execução orçamentária e financeira de cada exercício; e acompanha ações de 

financiamento governamentais. 

 

Situação problema 

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional, é responsável pelas ações de planejamento e orçamento estaduais. 

Nesse sentido, vem buscando o constante aprimoramento de seus instrumentos de 

planejamento que permitam a elaboração de orçamentos mais eficientes e efetivos, que melhor 

reflitam as necessidades de cada um dos órgãos estaduais (Secretarias, Autarquias, Fundações 

e Empresas Públicas dependentes) e permitam estimular o aumento dos investimentos públicos 

em áreas prioritárias de governo. O aumento dos investimentos, entretanto, significa também 

o aumento das despesas governamentais com custeio, uma vez que as obras públicas, tais como 

escolas, e hospitais, uma vez implementadas, levam à necessidade de aumento nas compras de 

materiais, equipamentos e contratação de novos servidores ou de terceirização de serviços. 

Nesse sentido, uma das ações que o Estado tem interesse em desenvolver é a construção de 

uma metodologia que permita analisar e mensurar a relação entre o aumento dos investimentos 

e seu impacto nas despesas de custeio, uma vez que não existem procedimentos, manuais e/ou 

informações organizadas que permitam esta análise no momento atual. 

 

Objetivos 

O objetivo do projeto é a realização de um benchmarking sobre as práticas desenvolvidas no 

sentido de melhor planejar gastos e investimentos, considerando a perspectiva do crescimento 

das despesas de custeio, bem como desenvolver, a partir deste benchmarking, uma proposta de 

reflexão de metodologias que possam ser implementadas e que melhor atendam às 

características do Estado de São Paulo/SPDR. 

 

Especificamente, deverão ser contemplados os seguintes aspectos: 

 Realização de benchmarking sobre planejamento de investimentos e seu impacto nas 

despesas de custeio; 
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 Diagnóstico sobre o processo de planejamento e orçamento da SPDR no âmbito da 

definição das despesas de investimentos e de custeios, de modo a melhor 

compreender a realidade deste órgão; 

 Proposição de reflexões metodológicas que possam ser aplicadas pela SPDR. 

 

Abordagem 

Para viabilizar o desenvolvimento do projeto, a SPDR apresentará a estrutura do orçamento do 

governo estadual, indicando como estão compostas as receitas e despesas estaduais, 

consolidadas na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual. São conhecimentos desejáveis 

para o desenvolvimento do trabalho noções sobre orçamento público e finanças públicas. 

Espera-se, ao final do trabalho, que o produto possa contribuir para o aperfeiçoamento dos 

instrumentos de planejamento e orçamento empregados pela SPDR, permitindo a incorporação 

de melhorias ao atual processo de planejamento e orçamento públicos. 

 

Metodologia 

A ser definida pela equipe em conjunto com a SPDR. 

 

Produtos 

 Relatório final, 60 a 70 páginas, Times New Roman 12, espaço 1,5, acrescidas de 

anexos e referências bibliográficas, a ser protocolado na Secretaria de Registro da 

EAESP-FGV até 05 de agosto de 2013. 

 Apresentação do relatório diante de banca, com participação de dirigente da 

organização envolvida. 

 

Conteúdo 

Relatório elaborado pela equipe contendo: 

 Diagnóstico da situação e análise. 

 Sugestões de adoção de medidas para a melhoria do processo orçamentário.  

 Anexos: lista de participantes do grupo; o presente termo de referência; lista de 

pessoas entrevistadas; fontes de dados consultadas. 

 Referências bibliográficas. 

 

Organização 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional – Unidade de Assessoria Econômica  

Palácio dos Bandeirantes: Av. Morumbi, 4500 - Sala 149 – São Paulo, SP 

 

Contato e pessoas responsáveis 

José A.Parimoschi, responsável pela Unidade de Assessoria Econômica-

jparimoschi@sp.gov.br 
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Anexo II: Legislação Orçamentária 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – Seção II – Dos Orçamentos, artigos 165 a 169 

https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/legislacao/constituicao.pdf/ 

 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO DE 1989 – Titulo V – Capítulo III – 

Dos Orçamentos 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/constituicao/1989/constituicao%20de%2005.10.1989.htm 

 

LEIS COMPLEMENTARES 

Lei nº 4320, de 17 de março de 1964 

https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/legislacao/outrasleis/Lei_4320_de_170365.pdf (publicada no 

DOU de 23/03/1964) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm (este texto não substitui o publicado no DOU de 23.3.1964, 

retificação no DOU de 9.4.64 – 5.5.64 e 3.6.64) 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 

https://portalsof.planejamento.gov.br/bib/legislacao/lei_resp_fiscal/LRF.pdf 

Lei de Responsabilidade Fiscal – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade fiscal e dá outras providências. 

 

LEIS ORDINÁRIAS 

Lei nº 14.676, de 28 de dezembro de 2011 

https://www.planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/planejamento_orcamento/ppa/PPA-20122015/lei.pdf  

Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2012-2015 

 

Lei nº 14.837, de 23 de julho de 2012 

https://www.planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/planejamento_orcamento/ldo/LDO_2013.pdf 

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013 

 

PROJETOS DE LEI 

Projeto de lei nº 251, de 30 de abril de 2013 

http://www.planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/PLDO%202014%20vers%C3%A3o%20site.pdf.pdf 

https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/legislacao/constituicao.pdf
https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/legislacao/outrasleis/Lei_4320_de_170365.pdf
https://portalsof.planejamento.gov.br/bib/legislacao/lei_resp_fiscal/LRF.pdf
https://www.planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/planejamento_orcamento/ppa/PPA-20122015/lei.pdf
https://www.planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/planejamento_orcamento/ldo/LDO_2013.pdf
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Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. 

 

Lei nº 15.109, de 29 de julho de 2013 

http://www.planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/LDO%202014%20vers%C3%A3o%20final.pdf.pdf 

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 

 

DECRETOS 

Decreto nº. 56.289, de 15 de outubro de 2010 

Institui a Comissão de Supervisão dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo (SCSP) 

Decreto nº. 56.679, de 20 de janeiro de 2011 

Fixa normas para elaboração do Plano Plurianual 2012-2015 e dá providências correlatas 

Decreto nº. 57.829, de 2 de março de 2012 

Institui, no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional, o Programa de Melhoria 

do Gasto Público – Desperdício Zero e dá providências correlatas 

 

Decreto nº 57.958, de 5 de abril de 2012 

Institui a Comissão de Supervisão para a implantação do Orçamento por Resultados e dá 

providências correlatas 

 

Decreto nº. 58.841, de 11 de janeiro de 2013 

Fixa normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2013 e dá providências 

correlatas 

 

Decreto nº. 59.327 de 28 de junho de 2013  

Dispõe sobre medidas de redução de despesas de custeio e de reorganização da Administração 

Direta e Indireta, e dá providências correlatas 

 

PORTARIAS 

Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999  

https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/legislacao/Ptr_42_de_140499.pdf 

Atualiza a discriminação da despesa por funções de que tratam o inciso I do § 1º do art. 2º e § 

2º do art. 8º, ambos da Lei 4320, de 17 de março de 1964, estabelece os conceitos de função, 

subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais, e dá outras providências.  

 

https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/legislacao/Ptr_42_de_140499.pdf
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Portaria Interministerial STN-SOF nº 163, de 4 de maio de 2001 

https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/legislacao/Ptr_Interm_163_2001_04052001.pdf 

Dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, estados, 

Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. 

 

Portaria Conjunta SF/SPDR nº 1, de 14 de janeiro de 2013 

Estabelece procedimentos a serem observados na execução orçamentária e financeira do 

exercício de 2013 

 

RESOLUÇÕES 

Resolução Conjunta SPDR/SF/SAP nº 1, de 31 de outubro de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/legislacao/Ptr_Interm_163_2001_04052001.pdf
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Anexo III: Roteiro das Entrevistas  

 

Roteiro geral de entrevista aberta 

 

 Qual foi ou tem sido a sua experiência com o Orçamento-Programa, adotado pela 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo? 

 

 Poderia citar um dois aspectos que considera críticos no processo orçamentário atual e 

que mereceriam uma reflexão por parte de técnicos e estudiosos do assunto? 

 

 As condições e restrições estabelecidas pela LRF quanto à criação/expansão de 

despesas continuadas no orçamento público são adequadas? 

 

 Ainda quanto a esse aspecto da despesa continuada, a observância dos 

condicionamentos da LFR é condição suficiente para assegurar a efetividade do 

resultado esperado ou pretendido com a política pública? Por que?  

 

 Qual seria sua visão da prática orçamentária vigente, no que diz respeito aos impactos 

gerados por investimentos nas despesas de custeio futuras em algumas políticas 

públicas? 

 

 Quais seriam as perspectivas de evolução do processo orçamentário no Brasil, em face 

das práticas adotadas em economias mais avançadas e/ou recomendadas por 

organismos internacionais (OCDE, FMI, BID, etc)? 

 

Roteiro de Pernambuco 

 

 Como se dá a integração dos processos de planejamento e orçamento no seu Estado? 

Há alguma pessoa ou órgão responsável por essa integração?  

 

 Há algum método de avaliação do impacto do custeio nos investimentos de seu Estado? 

 

 Existe no seu Estado alguma iniciativa com relação à adoção da metodologia do 

Orçamento por Resultados (estudo, projeto piloto, etc)? 

 

 

Roteiro de Ceará 

 

 Como se dá a integração dos processos de planejamento e orçamento no seu Estado? 

Há alguma pessoa ou órgão responsável por essa integração?  

 

 Há algum método de avaliação do impacto do custeio nos investimentos de seu Estado? 

 

 Existe no seu Estado alguma iniciativa com relação à adoção da metodologia do 

Orçamento por Resultados (estudo, projeto piloto, etc)? 
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 Como o MAPP auxiliará a mensuração custo de manutenção dos equipamentos 

públicos? Quais são os itens orçamentários que são levados em conta para aferir esse 

custo? 

 

Roteiro de Minas Gerais 

 

 Como se dá a integração dos processos de planejamento e orçamento no seu Estado? 

Há alguma pessoa ou órgão responsável por essa integração?  

 

 Há algum método de avaliação do impacto do custeio nos investimentos de seu Estado? 

 

 Existe no seu Estado alguma iniciativa com relação à adoção da metodologia do 

Orçamento por Resultados (estudo, projeto piloto, etc)? 

 

 Como o Terceiro Choque de Gestão impacta na mensuração do custeio dos 

investimentos futuros do Estado de Minas? 
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Anexo IV: Relação Dos Entrevistados 

 

ANDRE ABREU REIS 

Subsecretário de Planejamento Orçamento e Qualidade do Gasto da Secretaria de Estado de 

Planejamento e de Gestão de Minas Gerais.  

Entrevistado em 24 de julho de 2013. 

 

ÁQUILAS MENDES 

Professor livre-docente de economia da saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP e de 

seu programa de pós-graduação em Saúde Pública, professor doutor do Departamento de 

Economia e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política da Pontifícia 

Universidade Católica (PUC-SP) e professor-instrutor da Secretaria da Fazenda de São 

Paulo e da Fundap em matéria orçamentária.  

Entrevistado em 28 de junho de 2013.  

  

AVILTON JUNIOR 

Analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do 

Ceará. 

Entrevistado em 16 de julho de 2013. 

 

CASSIANA MONTESIÃO DE SOUSA 

Especialista em Políticas Públicas do Gabinete da Secretária-Adjunta da Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.  

Entrevistada em 28 de junho e 23 de julho de 2013. 

 

CLAUDIA CHIARONI AFUSO 

Diretora de Finanças da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

Entrevistada em 19 de julho de 2013. 

 

CLÁUDIO CINTRÃO FORGHIERI 

Professor da Fundação para o Desenvolvimento da Administração-FUNDAP, foi professor da 

EAESP-FGV, Secretário-Adjunto da Fazenda do Estado de São Paulo e Diretor de Orçamentos 

da União.  

Entrevistado em 22 de maio de 2013. 
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EDILBERTO XAVIER DE ALBUQUERQUE JUNIOR 

Gerente Geral de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado 

de Pernambuco.  

Entrevistado em 17 de julho de 2013. 

 

ELIOMAR WESLEY RIOS 

Secretário-Adjunto da Secretaria de Orçamento Federal.  

Entrevistado em 23 de julho de 2013. 

 

EMÍLIA TICAMI 

Assistente da Coordenação da Administração Financeira da Secretaria da Fazenda do Estado 

de São Paulo. 

Entrevistada em 31 de julho de 2013.  

 

ESTHER BERMEGUY DE ALBUQUERQUE 

Secretária de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão.  

Entrevistada em 23 de julho de 2013.  

 

FERNANDO ANTONIO RESENDE SILVA 

Professor da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, foi 

Assessor Especial do Ministério do Desenvolvimento.   

Entrevistado em 25 de julho de 2013. 

 

FRANCISCO VIDAL LUNA 

Consultor, foi Secretário de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, de 

Planejamento do município de São Paulo e Planejamento da Secretaria de Planejamento da 

Presidência da República. 

Entrevistado em 2 de julho de 2013.   

 

GASPAR MENINO 

Diretor de Departamento no Centro Estadual de Educação Tecnologia "Paula Souza." 

Entrevistado 22 de julho de 2013. 
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HENRIQUE FINGERMANN 

Professor-assistente do Departamento de Gestão Pública Escola de Administração da Fundação 

Getúlio Vargas (EAESP/FGV), nas disciplinas de “Estrutura Tributária e Finanças Públicas” e 

“Orçamento, Finanças Públicas e Governança” e consultor nas áreas de finanças públicas, 

política fiscal, tributária e orçamentária e gestão financeira de empresas públicas.  

Entrevistado nos dias 13 de junho, 24 de junho e 1º de agosto de 2013.  

 

HILTON FACCHINI 

Chefe da Coordenadoria de Orçamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do 

Estado de São Paulo. 

Entrevistado 22 de julho de 2013. 

 

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI 

Chefe da Unidade de Assessoria Econômica da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Regional do Estado de São Paulo. 

Entrevistado em 28 de maio e 24 de julho de 2013. 

 

JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO  

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e deputado 

estadual licenciado.   

Entrevistado em 26 de julho de 2013. 

 

MAÍLSON DA NÓBREGA 

Consultor, foi Ministro de Estado da Fazenda, quando presidiu o Conselho Monetário Nacional 

e o Conselho Nacional de Política Fazendária e integrou os boards do Fundo Monetário 

Internacional, do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

Entrevistado em 26 de julho de 2013.  

 

MARCIO LUIZ DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA 

Coordenador Geral de Inovação, Assuntos Orçamentários e Federativos da Secretaria de 

Orçamento Federal, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão.   

Entrevistado em 17 de julho de 2013.  
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NELSON MACHADO 

Pesquisador nas áreas de Contabilidade Pública, Gestão de Custos e Sistema de Informação de 

Custos no Setor Público, foi Chefe de Gabinete da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São 

Paulo, Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministro de 

Estado Interino do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministro de Estado da 

Previdência Social e Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda.  

Entrevistado em 25 de julho de 2013. 

 

ROBERTO AGUNE 

Assessor de Inovação em Governo da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional 

do Estado de São Paulo. 

Entrevistado em 28 de maio e 26 de julho de 2013. 

 

VICTOR BRANCO DE HOLANDA 

Consultor-residente do Fundo Monetário Internacional para a Secretaria da Fazenda do Estado 

e São Paulo. 

Entrevistado em 31 de julho de 2013. 
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Anexo V: Fontes de Dados Consultadas 

 

Figuras 6, 7, e Quadros 3, 4: 

SANTOS, Carlos (2013). Proposta de Metodologia para mensuração do impacto dos 

investimentos governamentais nas despesas correntes. Trabalho apresentado no ‘2º 

Encontro da Rede Nacional de Planejamento e Orçamento’, ENAP, Brasília, 10 e 11 de 

julho de 2013. 

 

Figuras 8, 9, 10, 11, e Quadro 5: 

Secretaria da Educação. Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COF, representado por 

FERREIRA, Raquel. Comunicação entre 19 e 30 de julho de 2013. 

 

Figura 12 e Quadro 6: 

Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza,” representando por MENINO, 

Gaspar. Comunicação entre 22 e 30 de julho de 2013.  

 

Figura 13: 

Secretaria da Fazenda. Ajuste Fiscal e Retomada de Investimentos. Acessado em 30 de 

julho de 2013. http://www.fazenda.sp.gov.br/ajustes/ 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Orçamento 2013: Painéis e 

Gráficos Interativos. Acessado em 30 de julho de 2013. 

http://www.planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/Lei_Orcamentaria_V201301041

600.swf 


