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INTRODUÇÃO

O surgimento do Orçamento e a Teoria Orçamentária:

Esta parte inicial, sobre o surgimento e a evolução histórica do orçamento, foi elaborada por

sua importância no desenvolvimento conceitual do orçamento e sua influência no controle do

gasto público.

O surgimento do orçamento remonta à segunda fase da Idade Média onde se dá o início do

mercantilismo e a conseqüente redução da hegemonia política dos barões feudais. O orçamento

surge então como uma reação ao poder dos monarcas de cobrar impostos à revelia dos súditos.

(MACHADO Jr., 1963). Dessa forma, a evolução histórica do orçamento público esteve associada

ao controle da sociedade (inicialmente a nobreza apenas) sobre os governos, através do poder

legislativo sobre os atos do poder executivo, seja estabelecendo limites a cobranças abusivas de

tributos, seja determinando parâmetros e diretrizes para a correta aplicação de recursos.Por

isso, o orçamento surgiu como instrumento de controle sobre os governos absolutistas, e foi

sendo gradualmente elaborado e aperfeiçoado.

O exemplo mais antigo que temos disto é a carta Magna de 1217, na Inglaterra, que impõe

limites à tributação, podendo esta ser feita apenas pelo Conselho Comum. Depois disso, com a

evolução deste processo, foi estabelecido, no século XVII, o "Petition of Rights", que

determinava que o tributo necessitava do consentimento do parlamento para ser legítimo. Ainda

na Inglaterra, em 1689, temos o "Bill of Rights", segundo o qual nenhum cidadão seria

compelido a pagar impostos sem consentimento da Lei.

Até este ponto do processo, vemos que a preocupação maior a respeito do orçamento era

que houvesse limites ao nível de impostos arrecadados, porém, pouco controle havia sobre a

utilização desses recursos.

Na visão de BURKHEAD (1971), o início do processo orçamentário propriamente

desenvolvido na Inglaterra deu-se no início do século XIX (em 1822), quando no processo para

aprovação do nível de tributação começou a haver a apresentação da previsão anual de gastos,

pelo responsável pelo tesouro inglês, ao Parlamento Britânico.

Também na França o início do processo orçamentário está ligado ao desejo de controle, por

parte dos contribuintes, sobre a cobrança de impostos. Neste país quando da Revolução de

1789, foi instituída a Assembléia Nacional, esta votou a "Declaração dos Direitos dos Homens",

onde, dentre outros, foi instituído o direito exclusivo dos representantes do povo para votação

de impostos, os quais seriam pagos por todos os cidadãos. Mais tarde os financistas franceses

viriam dar grande contribuição ao processo orçamentário de vários países através do
1



desenvolvimento e estabelecimento de certos princípios até hoje utilizados, como: a anualidade

orçamentária, a inclusão de todas as previsões financeiras e a não vinculação da receita a

despesas específicas. (MOOJEN, 1959)

Foi contudo apenas com o desenvolvimento da teoria keynesiana que se desenvolveu uma

explicação mais concreta e precisa da existência e necessidade do orçamento público. Segundo

esta, ao contrário da visão clássica, na qual a sociedade econômica é caracterizada por uma

fundamental harmonia de interesses, a ordem econômica é harmoniosa exceto por sua

incapacidade de atingir a estabilidade e dessa forma a superação deste defeito pode ser dada

apenas pela ação fiscal do Governo.(BURKHEAD, 1971)

Segundo MUSGRAVE(1974), no keynesianismo o Estado teria as funções alocativa - política

orçamentária, distributiva - distribuição de riqueza econômica - e função estabilizadora -

políticas de emprego, preços, taxas de crescimento e Balança de Pagamentos. Estas funções

seriam então desempenhadas através do orçamento. É nele que se fixam prioridades e se

alocam recursos em programas e projetos do setor público. Dessa forma, o Orçamento Público

seria, em última instância, um instrumento a serviço da política fiscal do governo e do

planejamento público.

o Orçamento no Brasil

Os primeiros registros de controles contábeis das contas públicas no Brasil datam da vinda

da Família Real, no início de século XIX. Porém, até início do século XX, não havia padronização

das normas e formas de classificação dos orçamentos dos três níveis de governo. Desde então,

vários projetos foram apresentados buscando uma normatização do orçamento que resultasse

em maior controle das contas públicas.

Muitos desses projetos sofreram influência dos modelos orçamentários desenvolvidos e

implementados nos EUA, principalmente o Orçamento de Desempenho ("Performance Budget").

O desenvolvimento deste se deu no início do século XIX, quando os EUA após viverem

momentos de grande desorganização das contas públicas buscaram uma reforma orçamentária

que melhor aparelhasse o poder executivo nesta matéria. Esta ânsia por um melhor

gerenciamento financeiro deu-se em todas as esferas de governo e não apenas na esfera

federal. Por este motivo, vários municípios se engajaram em alterar seus sistemas

orçamentários, de forma a melhor distribuir tarefas entre legislativo e executivo, nas diferentes

fases do processo Para atender a esse objetivo surgiram os orçamentos com base em custos,

que possuíam uma nova concepção técnica: a análise de desempenho, na qual tinha grande

importância a ação gerencial. (GIACOMONI, 1997).
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A partir dessas experiências inovadoras em municípios, desenvolveu-se posteriormente no

Departamento de Agricultura e a Administração do Vale do Tenesse (TVA) o Orçamento por

Projeto e por Programas. Esta experiência foi revolucionária pois tentava aproximar a técnica

orçamentária do planejamento e dessa forma passou a ser implementada em várias locais,

sendo levada ao nível federal na década de 50, por recomendação da Primeira Comissão Hoover

(Comissão de Organização do Setor Executivo do Governo). Posteriormente em 1955, a

Segunda Comissão Hoover, após análise dos resultados obtidos até então com a nova técnica,

recomendou o aperfeiçoamento da mesma. (GIACOMONI, 1997).

Seguindo esta tendência de aproximação do orçamento e planejamento foi desenvolvido, na

década de 60, o Sistema de Planejamento Programação e Orçamento - PPBS/Planning and

Programing Budget System. Segundo GIACOMONI,

Esta nova técnica tentava integrar de forma sistemática: os diagnósticos e prognósticos, os objetivos,
a análise de alternativas, os programas e projetos com suas metas, os recursos a serem empregados, a
indicação de custos, bem como os esquemas de avaliação e controle. O Planejamento teria o papel mais
saliente em todo o processo, e isso seria possível devido ao estágio alcançado pelas modernas técnicas de
informação que visam auxiliar a análise e a tomada de decisão. (op. cito p. 63)

Posteriormente, foi desenvolvido também o modelo de Orçamento Base Zero (Zero Base

Budget). Esta técnica foi desenvolvida inicialmente em organizações privadas e baseava-se no

controle dos custos indiretos e avaliação de resultados do orçamento em curso ao final do

exercício.

No Brasil, a Lei n.o 4320/64 que abriu caminho para a implementação do Orçamento-

Programa (OP) no país sofreu em sua formulação grande influência desses vários debates sobre

orçamento nos EUA, através da Comissão Hoover e mesmo dos manuais orientando sobre a

classificação orçamentária distribuídos pela ONU, seguindo primeiro o modelo do Orçamento de

Desempenho e mais tarde incorporando conceitos do PPBS e também de princípios do

Orçamento Base Zero, que aqui chegaram principalmente através da CEPAL, e de outras

experiências desenvolvidas em território nacional. Esta lei chegou com a missão de padronizar o

orçamento dos três níveis de governo.

Porém, o processo de introdução do OP a partir da aprovação da Lei n.o 4320/64, se deu

de forma lenta, sendo que a classificação por programas não foi introduzida de ínícío'. Segundo

MACHADO, citado por GIACOMONI (1997, p. 57), apesar dessa lei trazer referência a programas

1 Esta classificação por programas visa fazer com que o registro contábil do orçamento represente de forma mais
próxima as atividades da administração pública, com por exemplo discriminar a atividade de educação em diversos
programas com fins específicos, como: Educação Especial, Educação Fundamental, Educação Superior. (DALL'ACQUA
e GUARDIA, 1995).
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em seu texto, não há a criação de condições formais e metodológicas necessárias à implantação

do OP2
• A princípio foram introduzidas apenas as classificações econômica e funcional, além da

tradicional classificação da despesa por Unidades Administrativas e elementos'. Contudo, a Lei

n.o 4320/64 também não colocou nenhum obstáculo à utilização do OP como modelo

padronizado em todo o país

Dessa forma, o governo federal a partir de 1967 passou a apresentar o orçamento dividido

em programas e subprogramas, estes divididos em projetos e atividades. Neste mesmo ano foi

baixado o Decreto-Lei n.o 200 (25/02) que definia o planejamento como um dos princípios

fundamentais de orientação das atividades da administração federal, sendo o OP um dos

instrumentos básicos dessa atuação ao lado do Plano Geral de Governo, dos Programas Gerais,

Setoriais e Regionais, de duração plurianual - o Orçamento Plurianual de Investimento e da

Programação Financeira de Desembolso (GIACOMONI, 1997).

Após alguns anos de implementação da classificação por programas na área federal, o

processo foi formalizado e estendido aos outros níveis de governo, estadual e municipal através

da Portaria n.o 09/74 baixada pelo Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.

A Constituição de 1988 deu continuidade à concepção de planejamento e orçamento

interligados, tornando obrigatória a elaboração dos Planos Plurianuais (PPA) e criando as Leis de

Diretrizes Orçamentárias que deveriam servir como elo de ligação entre o PPA e a Lei

Orçamentária Anual". Dessa forma, teríamos então no Brasil um sistema de planejamento e

orçamento nos moldes do PPBSe uma estrutura orçamentária baseada no OP.

Porém apesar desse modelo de Orçamento-Programa já estar implementado no Brasil há

mais de três décadas, este não tem conseguido cumprir seu papel de instrumento de

planejamento público.

Segundo CATANZARO e TRAVOLO (1988), mesmo que se encontre o Orçamento-Programa

formalmente aprovado pelo poder legislativo, dificilmente haverá um plano norteador da política

econômica a ser seguida pelo Estado, no qual este orçamento esteja embasado.

2 Obriga a classificação das despesas por programas. A estrutura e características deste modelo orçamentário serão
descritas no Capâuío 1.
3 A classificação econômica e por elementos está hoje agrupada em urna SÓ, classificação por elementos-econômicos,
que subdivide as despesas em correntes e de capital subagrupadas entre as diversas modalidades de gasto públiCO
por natureza econômica, isto é, gastos com pessoal, serviço da dívida, investimentos e outros. A classificação por
unidades administrativas tem a intenção de identificar as despesas segundo o órgão responsável por sua execução, é
também chamada de classificação institucional. A classificação funcional é hoje apresentada em conjunto com a por
programas (classificação funcional-programática) com a mesma finalidade, exprimir de forma mais clara e objetiva as
ações governamentais. Todas essas classificação de despesa estão hoje conjugadas, sendo possível analisar a peça
orçamentária sob essas diversas aberturas, que na maioria das vezes são apresentadas de forma interligada.
(DALL'ACQUA e GUARDIA, 1995).
4 Estes instrumentos, PPA LDO e LOA, serão descritos no Capítulo 2
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Nas palavrasde ANGÉLICOso,

orçamento -programa está institucionalizado no Brasil ... Mas seu conteúdo é fictício, nada está programado. A
execução orçamentária desenvolve-se ao sabor das necessidades emergentes... Na verdade, a execução segue
ainda os mesmos procedimentos usados antigamente na execução dos orçamentos ortodoxos. A prova deste
fato está na fartura de suplementações e reduções desenfreadas de créditos orçamentários, desfigurando
totalmente o orçamento final.

Na verdade, o que tem acontecido no Brasil, nos vários níveis de governo, é que o

orçamento sofre muitas alterações em sua execução. As prioridades de gasto são revistas e,

dessa forma, a lei orçamentária no Brasil tem pouca utilidade em termos de planejamento e

definição de gastos públicos

Segundo PISCITELLI (1988), o orçamento no Brasil segue muito mais regras tácitas e

rotineiras, baseadasem usos e costumes, do que aquelas advindas do desenvolvimento de um

sistema de planejamento e avaliação como pressupõe o OP. Para o autor, essa disfunção do

modelo orçamentário adotado fica evidente quando se percebe que durante a fase de

elaboração do orçamento, onde há a discussão com os órgãos técnicos para a fixação da

despesa, é dada maior importância para distribuição dos recursos entre os elementos da

despesa, do que para as metas que o governo pretende atingir, o que dificulta a priorização do

gasto público.

Na discussãodas áreas técnicas, a importância está em definir qual é o teto para se gastar.

Sendo assim, não havendo um embasamento em critérios programáticos pré-definidos e

consistentes, passa a valer pura e simplesmente o critério político para a distribuição dos

recursos. Dessa forma, a liberação dos recursos depende em última instância da habilidade

pessoal do representante de cada área, "é mais comum do que se pensa arranjarem-se

programas para as disponibilidades, em vez de recursos para as necessidades." (PISCITELLI,

1988, p.96.)

Neste processoentão, o orçamento teria sua administração baseada muito mais em critérios

pessoais, polítiCOSe clientelísticos, onde prima a incerteza e a falta de dados consistentes e

confiáveis que prejudicariam tanto a estruturação de um corpo burocrático quanto de um

sistema técnico para levantamento, acompanhamento e avaliação técnica dos gastos públicos

necessários para o cumprimento da função alocativa do Estado fazendo do orçamento

instrumento de planejamento público.

Mesmo depois da promulgação da Constituição de 1988, a visão de que o processo

orçamentário no Brasil era ineficiente e ineficaz continuou a existir, como afirma SERRA

(1993)," ... a experiência do processo orçamentário federal tem sido recheada de frustrações.

5 Apud PISCITELU (1988).
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Não há definição concreta de prioridades, e as diferentes leis orçamentárias aprovadas, além de

pulverizarem os escassos recursos para investimentos, guardam considerável distância de sua

execução". (P. 143).

É neste contexto que se define o interesse desta pesquisa, cujo objetivo é estudar porque o

orçamento no Brasil não se mostra instrumento eficiente e eficaz de planejamento público, tanto

no sentido de subsidiar sua elaboração, quanto de efetivar sua implementação. Vários

estudiosos do orçamento têm considerado a inflação brasileira uma das principais causas das

distorções no processo orçamentário. Esta pesquisa buscará então, a partir do estudo de caso

da execuçãoorçamentária do Estadode São Paulo, verificar em que medida a inflação afetava o

processo orçamentário do Estado antes do Plano Real e analisar o que acontece quando há a

queda do patamar inflacionário.

A hipótese que será aqui investigada é a da existência de um problema estrutural no

orçamento brasileiro. Isto é, mesmo com a queda do patamar inflacionário o orçamento ainda

está sujeito a uma série de alterações durante a execução orçamentária, o que reduz sua

função de instrumento de planejamento público.

O desenvolvimento do tema acima proposto obedecerá às seguintes etapas: no capítulo 1,

faz-se uma breve descrição do debate internacional acerca do tema orçamentário, buscando

localizar as principais críticas ao modelo que serviu de base para a lei orçamentária brasileira.

Neste momento, serão apresentados o modelo do Orçamento-Programa e a crítica a este

modelo, com base na visão incrementalista. O capítulo 2 focaliza o processo orçamentário

brasileiro, detalhando as principais mudanças ocorridas a partir da Lei n.o 4320/64, até o

modelo atual, que foi moldado pela Constituição de 1988. Dá-se especial ênfase ao caso do

Orçamento Geral da União, tendo em vista que, em regra, a União serviu de modelo para a

evolução do processo orçamentário no âmbito das demais esferas de governo. A descrição do

processo orçamentário em um contexto de inflação será o conteúdo do Capítulo 3, onde

procura-se discutir a existência de uma relação de causa e efeito entre a inflação e a

disfuncionalidade do Orçamento-Programa no Brasil. Já no capítulo 4 será analisada a execução

orçamentária do Estadode São Paulo, contrastando o processo orçamentário antes e depois do

Plano Real, procurando, assim, evidenciar a relação de causa e efeito discutida no capítulo

anterior. Por fim, nas considerações finais, são tecidos alguns comentários a respeito dos

possíveis motivos que dificultam a efetiva implementação do modelo de Orçamento-Programa

no sistema político-institucional brasileiro.
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CAPÍTULO 1
Comparação entre o modelo orçamentário racional (Orçamento-Programa) e o

incrementai

Neste capítulo é feita uma breve explanação de duas correntes teóricas que versam sobre o

tema orçamentário. Tendo como base algumas publicações dessa área (BRASIL, 1993;

GIACOMONI, 1997; CAIDEN& WILDAVSKY,1974; CINTRA, 1977, ANDRADEe CINTRA, 1976),

faz-se a comparação entre a teoria racional-compreensiva, que serviu de base de sustentação

para o modelo de Orçamento-Programa adotado no Brasil, e a teoria do Orçamento

IncrementaI. Esta última tem como principal característica o enfoque político na tomada de

decisão da questão orçamentária, em oposição a anterior que tem como base a racionalidade

econômica.

1.1 Os pressupostos do Orçamento-Programa

O Orçamento-Programa (OP) está inserido no Modelo Orçamentário "Racional

Compreensivo". As políticas públicas que utilizam o modelo de orçamentação racional, visam à
maximização dos objetivos perseguidos. São exemplos deste modelos: o Orçamento-Programa

(OP), o "Planning and Programming Budget System" (PPBS)e o "Zero Base Budget" (ZBB).

O OP atende aos requisitos de um planejamento racional, no qual os objetivos e as metas

de um governo no longo prazo são traduzidos anualmente em programas divididos em funções,

projetos e atividades a serem desempenhados por órgãos pré-definidos, seguindo uma

prioridade de gastos deflnída quando da identificação dos objetivos e cumprindo diversos

estágios de decisão hierarquizados.

As componentes deste modelo orçamentário, podem ser visualizadas no quadro abaixo":

6 Quadro reproduzido a partir de GIACOMONI, (1997). p. 144
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Segundo James GIACOMONI (1997), teríamos o seguinte processo de implementação do OP,

o primeiro passo do Orçamento-Programa seria o estabelecimento de programas e atividades
significativos para cada função confiada a uma organização ou entidade, a fim de indicar exatamente
os objetivos perseguidos pelos diversos órgãos. Segundo, o sistema de contas e de gestão financeira
passa a ser correlacionado com essa classificação. Terceiro, em relação a cada programa e suas
subdivisões operacionais, estabelecem-se medidas de programas e de trabalho que permitam avaliar
o rendimento."

Este modelo de orçamento tem como requisitos técnicos: a necessidade de levantamento

dos custos de cada programa que atenderá aos objetivos pré-definidos; relação insumo-produto

e sistema de medição e controle de resultados.

Além disso, o OP também possui alguns requisitos gerenciais tais como: determinação das

linhas de autoridade e responsabilidade (identificação dos responsáveis); todos os agentes do

processo independentemente do cargo e função devem conhecer os objetivos, metas políticas e

padrões de rendimento", A todas as fases do orçamento deve ser dada a devida importância, de

forma a não ocorrer a desarticulação de todo o processo. Para atender a esses requisitos

gerenciais, há a exigência de um contingente qualificado de recursos humanos nas áreas de

análise, contabilidade de custos, avaliação de gestão, análise econômico, financeira e social de

projetos e acompanhamento físico. (BRASIL, 1993).

Desta forma, este processo orçamentário envolve a descentralização de decisões e atitudes,

ou seja, as grandes formulações, objetivos, políticas e metas afixadas no topo da organização

devem ser compreendidas e estar representadas nas ações e tarefas desempenhadas nos níveis

operacionais e administrativos inferiores. Por outro lado, neste processo não deixa de existir

também uma tendência à centralização que é dada pela agregação dos vários programas, que

formam o orçamento das diversas instituições, e deve refletir o plano global de ação da cúpula.

A racionalidade econômica deste processo necessita, então, que, ao mesmo tempo em que as

ações são descentralizadas buscando assim melhor cumprir os objetivos da organização, haja

todo um controle central para verificar o cumprimento e a adequação destas ações. (BRASIL,

1993)

Há, então, uma contradição organizacional inerente ao modelo racional-compreensivo, pois,

este requer uma postura centralizante, que enseje uma ampla capacidade de coordenação da

máquina pública, para atingir os objetivos definidos pelo primeiro escalão. Entretanto, ele

7 MANUAL da Nações Unidas em GIACOMONI, op. cito P.l44.
8 No caso brasileiro, estas atribuições estão distribuídas, entre os poderes Executivo e Legislativo, segundo o que
determina a Constituição de 1988. Dessa forma, cabe ao Executivo acompanhar e avaliar o cumprimento dos
objetivos e metas, assim como a eficácia da utilização dos recursos públiCOSatravés de seus órgãos de planejamento
e controle; enquanto que ao Legislativo cabe o acompanhamento da execução orçamentária para assegurar o
cumprimento do objetivos e metas estabelecido em lei.
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necessita, também, de uma estratégia descentralizante, marcada pela desburocratização,

agilização e dinamização desta máquina, para a implementação de um modelo orçamentário

orgânico. (CINTRA, 1977).

Como corolário desse processo, temos que a avaliação dos objetivos e políticas sofre

interferências subjetivas, que, por sua vez, explicitam a dificuldade de relacionamento das

unidades administrativas com o executivo e também o legislativo.

Críticos do modelo racional-compreensivo afirmam que, neste processo, a elaboração de

políticas e a tomada de decisões tornam-se muito distantes dos órgãos executores. Segundo

CASTORe SUGA,citados por BRASIL(1993, p. 137), existe, neste sistema, uma "dicotomia agir-

pensar" que seria resultado do distanciamento entre os planejadores de políticas e os

responsáveispela sua execução.

No entender de WIDALVISKY (1991), os sistemas orçamentários originados do modelo

racional-compreensivo pretendem enquadrar as grandes decisões em processos racionais e

científicos, o que lhe parece descabido, pois, isto significa subestimar as forças dos grupos de

pressãoe influência política envolvidas no processodecisório.

Em contraposição ao modelo racional-compreensivo alguns teóricos como WILDAVSKY,

LINDBLOM, DAVIS, DEMPSTER e SHARKANSKYapresentaram a visão do Orçamento

IncrementaI. (BRASIL,1993).

1.2 A Vertente Incrementalista

Este modelo procura descrever um ambiente de elaboração e execução do planejamento

permeado por conflitos políticos e cheio de ambigüidades e mutações. A conseqüente

dificuldade de planejar leva a um apego ao conhecido, a uma tendência de que o planejamento

seja uma repetição do que foi estabelecido para os exercícios anteriores. Os teóricos deste

modelo acreditam que, nestas circunstâncias, o orçamento é incrementai, ou seja, ele é

marcado pela tentativa dos vários grupos de aumentar suas dotações, sendo estas definidas

politícamente", Na prática, portanto, não está presente a racionalidade econômica necessária à

implementação de um modelo do tipo do Orçamento-Programa.

A visão incrementalista do processo orçamentário na descrição sintetizada por BRASIL

(1993), mostra a existência de "uma componente conflitiva", onde grupos e pessoas de

interessesdiversos influenciam esse processo e, por meio de seu poder de barganha, garantem

recursos públicos para a implementação de vários programas constantes do orçamento público.

9 Analogamente, num contexto de recessão, o orçamento seria "decremental", ou seja, marcado pela tentativa dos
grupos de se protegerem dos cortes de dotação SCHICK, Allen, (1991).
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Vários destes programas, uma vez implementados na peça orçamentária, passam a se repetir

por vários exercícios sem que se realize a necessária revisão destes no sentido de avaliar a

eficiência e eficácia dos seus resultados. Este procedimento mostra a fundamentação política do

orçamento público. Isso se dá pois, após a criação desses programas, já se instauraram

expectativas de sua continuação por parte dos grupos de interesse favorecidos. Além do suporte

político que esses grupos conquistam para a implantação de certos programas, há também a

interação política para a sua perpetuação.

Essa característica do orçamento legitima a sua conotação eminentemente política. O

orçamento-incrementai tem como características: a crença de que

"uma política será boa se houver concordância com ela, independentemente da existência de
uma análise que a selecione; [ ...] as decisões são frutos de rotinas que deixam de considerar todas
as alternativas e informações importantes; não são debatidos grandes objetivos sociais, mas são
privilegiadas as aquisições espeoãcas imediatas por órgãos particulares, ao invés de benefícios a
longo prazo para a sociedade. [Assim, esse modelo] deixa de lado a perspectiva funcional e
sístêrnka, [constituindo-se num] instrumento de controle legal e político de escassovalor gerencial e
econômico". (BRASIL, 1993, p. 139-40).

Alguns autores entendem o incrementalismo como uma etapa anterior ao OP. Já outros o

consideram decorrência da impossibilidade de implantação do OP na Administração Pública. Na

visão destes últimos, então, o OP e as demais técnicas de orçamentação, baseadas em um

modelo racional, são de difícil êxito por tentarem dar racionalidade econômica a matérias que

dependem de avaliação subjetiva e política.

Este problema é ainda agravado quando se trata de países de economias periféricas. Em

Planning and Budgeting in poor countries, CAIDEN e WILDAVISKY (1974), descrevem a

dificuldade em se adotar o modelo racional nesses países. Para esses autores", o

subdesenvolvimento é por demais complexo, uma vez que os países pobres não apenas sofrem

pela falta de recursos financeiros, mas também pela falta de recursos humanos qualificados, de

dados úteis e de 'capacidade governamental para a mobilização dos recursos existentes. Os

autores fazem uso das idéias de LANDAU(1969), para demonstrar que uma das características

do subdesenvolvimento é ausência de redundância.

A redundância se caracteriza por ser o excesso ou fluidez de alguns elementos. Esta, ao

contrário do que geralmente se acredita, nem sempre representa desperdício ou ineficiência. Ela

também pode representar a probabilidade de que determinada função será desempenhada.

LANDAU(1969) desenvolve a tese de que a redundância é fator necessário à eficiência dos

processosadministrativos. Para o autor,

10 A descrição da obra desses dois autores realizada nessa seção foi influenciada pela leitura de CINTRA e ANDRADE
(1976) e CINTRA (1977).
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a redundância tem várias funções vitais na condução da administração púb/.ica. Essa propida
elementos seguros, permite respostas flexíveis para situações anômalas e também um potencial de
criatividade para aqueles que são capazes de percebê-Ia. Se não há duplicação, se não há
sobreposição, se não há ambigüidade, uma orqanízação não é capaz de suprimir um erro nem
tampouco de gerar um rota de ação alternativa. (LANDAU, 1969, p. 356,. trad. por Peres, Ursula).

Para CAIDEN e WILDAVISKY (1974), os países pobres são aqueles nos quais a falta d@

redundância em pessoas, recursos financeiros e instituições serve como obstáculo para que as

organizações funcionem de forma a ter êxito na realização de tarefas complexas.

As incertezas por que passam esses países dificultam a implementação de projetos, uma vez

que a falta de informações e técnicos treinados para esta tarefa dificultam a previsão a cerca do

efeito multiplicador de um projeto em termos de geração de renda. Dessa forma, a equipe

envolvida em projetos enfrenta muito mais desafios do que em países ricos, como, por exemplo,

a possibilidade de ter os recursos para estes cortados antes do término de sua implementação.

(CAIDEN e WILDAVISKY, 1974, p. 47-48).

Nesta.conrexto. da ausência. de. redundância, é. difídl pensar na implementação do modelo

racional-compreensivo para desenvolvimento das tarefas de planejamento e orçamentação.

Esses países. têm diversos desafios e contam com pouca flexibilidade em termos de. recursos,

técnicos e informações para enfrentá-los. De acordo com os autores, o modelo racional tem

como um de seus principais requisitos o processo orçamentário confiável, porém, neste contexto

de incerteza, o que se observa é a síndrome do "disappearing budqet"".

Este problema está ligado ao tempo necessário para a preparação do orçamento nesses

países, onde as mudanças e a incerteza do cenário econômico, de curto prazo, agem sobre a

peça orçamentária, tornando-a de pouca valia durante a fase de execução. Nesta fase, como os

recursos são escassos e todos os órgãos querem assegurar uma fatia do orçamento, há um

conflito distributivo envolvendo os diversos órgãos de despesas e a área financeira.

Neste. cenário de insegurança, os. agentes participantes do proce.sso orçamentário, tanto o

órgão financeiro quanto os diversos órgãos setoriais, tentam se proteger de alterações futuras

usando para isso de variadas estratégias, corno: a subestírnação das receitas, o estabelecimento

de tetos para as despesas dos órgãos, a alteração dos valores orçados durante o exercício e a

retenção da liberação financ.eira (do lado do órgão de finanças); a informação incorreta sobre a

real necessidade de verba, o estabelecimento de fundos de despesa específicos, a vinculação de

tributos e a criação de agências descentralizadas (por parte dos órgãos setoriais). Segundo

11 Segundos estes autores, isto se dá tanto porque o orçamento é em grande parte refeito durante o ano, quanto
pelo fato de que a maioria dos recursos orçamentários já está comprometida antes mesmo da elaboração
orcamentana. (CAIDEN e WILDAVISKY, 1974, cap, 3)
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CAIDEN e WILDAVISKY, este processo leva a uma grande ineficiência, onde gasta-se mal e

muito tarde. (CAIDENe WILDAVISKY,1974, p. 75-79).

Ainda segundo esses autores, o planejamento concebido no modelo racional-compreensivo

também é ineficiente. Há uma contradição inicial no conceito de planejamento nesses países,

uma vez que se espera que este altere o próprio contexto onde está inserido. Nessesentido, há

a expectativa de que o emprego do planejamento racional possa, no longo prazo, melhorar o

processo orçamentário e levar a uma política alocativa mais eficiente. Porém, os mesmos

problemas que atingem o processo orçamentário também influenciam o próprio planejamento.

(CAIDENe WILDAVISKY,1974, p. 239-259, 266).

Assim, a falta de instrumentos neste ambiente de incerteza prejudica tanto o processo

orçamentário quanto o planejamento. Este é, então, um desafio para os planejadores, uma vez

que a idéia de que a simples existência do planejamento modifique este cenário, tornando o

orçamento confiável, é frustrada. Esta, na verdade, é uma área política, na qual a continuidade

e as perspectivas de longo prazo não dependem unicamente de critérios técnicos.

Além desses obstáculos provenientes dos ambientes de incerteza, há um outro fator de

extrema relevância, cuja influência não pode ser desprezada e dificilmente pode ser calculada

em um modelo racional: o próprio ambiente interno da Administração Pública. Dentro desse

contexto, a burocracia representa núcleos de interesse e poder dentro das organizações públicas

cuja lógica nem sempre é compatível com a do planejamento racional-compreensivo. (CINTRA,

1977, p. 45).

A burocracia desenvolve seus sistemas de poder, forma alianças e coligações em torno de

objetivos, meios e estratégias. Esse processo se constitui por meio de redes informais de

relações; que são baseadas em características outras que as formalmente construídas, como,

por exemplo, relações profissionais, de amizade e experiências comuns. Essa seria, então, a

estrutura de poder real das organizações que normalmente caminham juntamente com a

estrutura hierárquica formal. A compreensão dessa estrutura é de fundamental importância na

execução de políticas públicas.

Apesar da relevância desse último aspecto, esta pesquisa não abordará especificamente

essa questão, uma vez que, se assim fosse feito, o enfoque desta pesquisa seria desviado".

As discussõesrealizadas neste capítulo tiveram o intuito de situar o modelo de orçamento e

planejamento adotado no Brasil em relação às correntes teóricas internacionais que exploram

este tema. Nos capítulos que se seguem, será feita uma descrição da questão orçamentária no

12 Para uma descrição aprofundada da influência da burocracia no Brasil ver GOuvÊA (1994).
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Brasil, e mais especificamente no caso de São Paulo, e as interligações desta com o

planejamento, procurando verificar a hipótese inicialmente formulada.
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CAPÍTULO 2

Os princípios e as inadequações do processo orçamentário até a Constituição de

1988

Tendo visto no capítulo anterior a corrente teórica na qual o modelo de orçamento e

planejamento brasileiro está inserido (modelo racional-compreensivo), será feita agora a

descrição de como este se constituiu no cenário nacional ao longo dos anos. Neste capítulo,

serão descritos os princípios orçamentários adotados no Brasil e as dificuldades de sua

implementação no processoorçamentário brasileiro, tendo como ponto de partida a Constituição

de 1969.

2.1 O tratamento do Processo Orçamentário na Constituição de 1969

A Constituição de 1969, como as Constituições em geral, tenta estabelecer regras para o

processo orçamentário. A descrição sobre as regras do processo orçamentário nesta

Constituição constava do capítulo do Poder Legislativo. Estas estão baseadas em alguns

princípios que vem cercando o orçamento desde sua existência para lhe prestar maior

confiabilidade e funcionalidade. Dentre os princípios mais importantes estão o da anualidade, o

da unicidade e o da universalidade. (LONGO,1994)

Segundo o princípiO da anualidade, o orçamento deve ser elaborado e autorizado por um

período determinado de tempo, geralmente um ano. A origem mais remota desse princípio está

na regra da anualidade do imposto, que vigorou na Inglaterra antes mesmo do surgimento do

orçamento." Esse princípio estava prescrito no artigo 60 da Constituição de 1969. Esta previa

ainda a existência de orçamentos plurianuais, em paralelo, sendo que estes seriam compostos

apenas de despesas de capital, isto é, os investimentos. Conforme parágrafo 3°, do Artigo 62,

"nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado

sem prévia inclusão no orçamento plurianual".

Segundo o princípio da universalidade, devem ser expressas na peça todas as receitas e

despesas. Finalmente, o princípio da unicidade requer que a peça orçamentária deva ser única.

Este princípio estava implícito na Lei Magna de 1969, em seu artigo 62. Este artigo estabelecia

que: "o orçamento anual compreenderá obrigatoriamente as despesas e receitas relativas a

13 Segundo René STOURM, um ano é ° máximo de tempo durante o qual os parlamentos podem consentir em
delegar seus poderes e o período mínimo necessário aos governos para colocar o orçamento em execução. Apud
SANT'ANNA(1963) p. 115.
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todos os poderes, órqãos e fundos, tanto da administração direta quanto da indireta, excluídas

apenas as entidades que não recebam subvenções ou transferências à conta do orçamento".

Vemos que o artigo acima permite o desrespeito ao princípio da universalidade, uma vez

que estão excluídas as entidades não subvencionadas. Esta determinação constitucional criou

uma brecha no orçamento, deixando de fora as sociedades de economia mista, as entidades

financeiras oficiais (bancos públicos e empresas estatais) e as autarquias previdenciárias.

(LONGO, 1994)

Desta forma, ao não colocar os orçamentos das entidades estatais e para-estatais junto com

o da administração direta, há um significativo esvaziamento do orçamento fiscal e, assim, a

peça orçamentária votada pelo poder leÇJislativoperde em importância em relação ao volume de

gastos e definição de prioridades. Aqui, o princípio da universalidade é ferido tornando difícil a

realização do OP.

Além deste primeiro problema que prejudicava a correta elaboração e acompanhamento do

Orçamento-Programa, especfícarnente no que se refere ao Orçamento da União, havia um

outro entrave, relacionado à existência do orçamento monetário. Este foi criado pela Lei de

Reforma Bancária de 64, a mesma que criou o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central,

onde eram estabelecidos os tetos para as contas das autoridades monetárias (operações de

crédito extra-orçamentário administradas pelo Banco Central, Banco do Brasil e Bancos

Comerciais). Desta vez há a transçressão do princípio da unicidade, uma vez que o orçamento

monetário não fazia parte da peça orçamentária votada pelo poder legislativo, o Que não apenas

tornava difícil o cálculo da necessidade financeira do setor público, como também facilitava o

vazamento de recursos fiscais, prejudicando, assim, a programação orçamentária e dificultando

a função de avaliação do poder legislativo. (LONGO, 1994).

Analogamente, no caso dos Estados, bancos públiCOS estaduais foram sucessivamente

utilizados para financiar gastos de seus respectivos governos controladores, de várias formas

também não explícitas na peça orçamentária.

O controle dos recursos e despesas dos demais orçamentos era feito de maneira ad hoc ao

lenço do exercício, através da 9rande margem de remanejamento que o executivo possuía

sobre seus recursos. Isto porque, havia a possibíhdade de aumentar despesas através de

aumento do endividamento, ou através da Simples emissão de moeda, por meio das autoridades. .

monetárias. Esta possibilidade foi em muito ampliada a partir de 1971, quando todos os limites

de endividamento da União foram eliminados com a implementação da Lei Complementar n.o

12. (DALL'ACQUA e GUARDIA, 1995). Com isto, a administração da dívida mobiliária da União,

passava a ser de total responsabilidade do Banco Central, sendo este responsável pela
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colocação e resgate de títulos do Tesouro Nacional, sem que essas operações constassem do

orçamento fiscal. Isto permitia maior flexibilidade orçamentária e também maior rapidez. Os

demais orçamentos, o previdenciário, o das estatais e o dos bancos oficiais, desde 1979, com a

criação da Secretaria Especialde Controle das Estatais- SEST,passaram a ser consolidados no

Plano de Dispêndio Global e a serem aprovados por decretos do executivo no início de cada

exercício financeiro.

A Lei complementar n.o 12 possibilitou a concentração de poder decisório no executivo,

implicando certo esvaziamento do legislativo. Esta posição do poder legislativo não é contudo

uma novidade visto que desde a primeira Constituição brasileira havia uma tendência de

concentração de poder no executivo. Dessa forma, temos que, no processo orçamentário,

durante este período, o executivo possuía total controle sobre política fiscal e monetária, à
medida em que o poder legislativo não compartilhava de grande parte das decisões a cerca da

programação orçamentária e política fiscal. (GIACOMONI,1997; e LONGO,1994).

Nesse processo, o poder legislativo ficava à margem das decisões mais importantes, visto

que uma série de despesas podiam ser realizadas sem sua autorização. O Artigo 67 (transcrito

abaixo), definido na Constituição de 1967 e regulamentado na Constituição de 1969, deixa clara

esta intenção de reduzir a capaddade de iniciativa do poder legislativo para propor leis ou

emendas que aumentassem ou criassem despesas, o papel do legislativo é meramente

homologatório.

Art. 67. §. 1° : " ...não serão objeto de deliberação emendas de que decorra aumento de despesaglobal
ou de cada órgão, projeto ou programa, ou as que visem a modificar o seu montante, natureza e
objetivd'.

Essa concentração de poder no executivo lhe dava a possrbíüdadede governar sozinho,

decidindo unilateralmente como e onde alocar os recurso públicos. Este processo facilitou a

transferência de grande montante de recursos para determinados segmentos do setor privado,

uma vez que era possível aumentar despesas sem ter que aumentar receitas tributárias,

financiando este aumento de despesaspor emissão de moeda ou com uso de dívida pública.

Isto possibilitou a realização da estratégia desenvolvimentista, desempenhada durante o

regime autoritário, totalmente à revelia de uma programação orçamentária anual e de um

modelo de planejamento pré-definido, avaliado e votado com a partídpação do poder

legislativo. Possibilitou também, no começo da década de 80, quando houve a necessidadede

redução dos gastos públicos, uma maior rigidez orçamentária. Isto se deu, pois, o governo

estava sendo pressionado por seus credores externos e o poder executivo, por ter poder de

veto, pôde facilmente tomar de medidas de austeridade na redução do déficit público.
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Dessa-forma, quando-havia-a necessidadede uma maior contenção das despesas, esta era

mais facílmente conseouída oelo fato no O pode" executivo ter um qrande nono•.decísó•.il'\ fn ,t-I'\• I I •••••11•• \,..0 n.\",. •.... I ~u.u 1-'\,..0 I ,"v U'- I -".\,..o""'u'- •• v....... II I II .., \.01\•.••• \.01 \".tI V"V I U\.V

tanto de regras constitucionais, quanto de práticas herdadas do autoritarismo, força esta que

possibilitava a neutralização da pressão exercida por diversos grupos de interesse no sentido de
aumenta •.•...défícit núbílcoI I H.CU V I \..oU.. tJUUII\.. •

"1- - ....•_Á_ ,.. ante " oeríodo _..•.._...;.•..~•.:-
I~a Vcíuauc, uUí IL v tJ IIV v aULVllLOllV, após 1964, a centralização da função de

Planejamento e de Política Fiscal no executivo lhe proporcionava uma grande flexibilidade para

p..og •..._."..,._..." alterar - -"'çam"n+-o "e""'" custos "'0'1'+-'1--- oesta maneira não existia ne""e -,......:",..,...I I 011101C L IOI V VI ICIIL;:' 111\..oUV;:, tJ I L\..oV;:'.v ;:'LOIIIOIICII ,11 V CAI;:'I.I I ;:,;:, jJCIIVUV

uma preocupação com a elaboração orçamentária e; menos ainda, com a compatibilização do

orçamento --."..,.olanos de lonoo "'r~-o 1~ no p-"':-d- recessivo - pclítíca de controle do de'•.-: .•..VI IIICIILV \..oVIII1.1' IIV;:' c I I !:fV 1.1 OL • JO V CIIV V IC\..o;:';:'IYV, a 11.1 VI 11\..011.

fiscal assumiu uma importância muito grande, mantendo o planejamento e a avaliação dos

gasto" p"'bli""" " .....um se'" ....,.j" ""ano1.;:' U I\..oV;:'CIII I I !:fUIIUV 1.1' •

o instrumento de planejamento de longo prazo existente, que havia sido criado na

Constituição de 1967 e regulamentado em 1969, era o Orçamento Plurianual de Investimentos.

Este, porém, era totalmente ineficaz, uma vez que era elaborado em valores nominais, para um

período longo, perdendo completamente o sentido em um cenário de inflação elevada, dada a

inexistência de mecanismos de atualização dos valores. Além disso, o poder executivo tinha a

prerrogativa de alterá-lo a qualquer tempo, o que fazia com que o plano ficasse sujeito à

vontade do governo, sem necessariamente seguir pressupostos técnicos do planejamento, que

deveriam interligar os objetivo futuros do país à Lei Orçamentária Anual.

Com o processo de redernocratízação,a partir de 1985, a sociedade começou a ser melhor

informada a respeito das práticas governamentais em relação ao orçamento, tendo-se uma

impressão geral de ineficiência e ingerência com relação às contas públicas. Isso passou a

dificultar o controle direto do poder executivo sobre o déficit, impossibilitando também

tentativas de reforma fiscal e tributária. (DALL'ACQUAe GUARDIA,1995).

As pressões dos diversos grupos de interesse aumentavam, grupos antes excluídos agora

mobilizavam-se para conseguir privilégios e os antigos grupos lutavam para manter os se·us.

Nesse período então, veritka-se um aumento sensível de demandas por gastos sociais e de

infra-estrutura, sem se conseguir uma reforma tributária progressiva, ou mesmo uma redução

de subsídios fiscais. Como até essa época o poder legislativo continuava fraco e o executivo com

plenos poderes na liberação de gastos extra-orçamentários, através do Banco Central e do

Tesouro Nacional, o Orçamento Geral da União mostrava-se completamente disfuncional e

ineficaz.
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Não havia controle formal das contas públicas, pois as instituições encarregadas de realizá-

lo eram subordinadas ao poder executivo, o que também prejudicava a funcionalidade do

orçamento. Com isso, a responsabilidade pela execução e controle do orçamento público recaía

somente sobre o Ministério da Fazenda, uma vez que este era o agente encarregado de política

econômica. A única resistência a esta concentração de poder do Ministério da Fazenda surgiu

dentro do próprio executivo, na medida em que a responsabilidade sobre a elaboração

orçamentária era do Ministério do Planejamento, o que acabava por configurar um conflito

potencial de forças políticas, entre desses dois ministérios da área econômica.

Com a abertura política, este quadro de concentração de poder começou a ser questionado,

assim como a administração dos recursos e planejamento dos gastos públicos. Assim,

aumentaram as pressões para mudanças nos mecanismos institucionais-legais que permitissem

que a política econômica valorizasse o orçamento e o planejamento, sendo que, a princípio, o

interesse estava concentrado no controle do déficit público.

Era necessário, então, uma mudança de regime que possibilitasse o reordenamento

financeiro do setor público, o que implicava mudanças nas instituições fiscais e políticas. Dentre

as reformas importantes nesse sentido, tivemos a unificação orçamentária e a mudança na

administração dos limites do endividamento público. Porém, o marco da reforma no processo

orçamentário brasileiro foi a Constituição de 1988.

2.2 A Mudança Constitucional
2.2.1 A Unificação do Orçamento Geral da União

O processo de reordenamento financeiro orçamentário do setor público no âmbito da União

se inicia por volta de 1985, com a tentativa de unificação orçamentária, e é finalizado com a

promulgação da Constituição de 1988. Dentre as medidas importantes adotadas neste período

temos, segundo DALL'ACQUA e GUARDIA (1995),: o congelamento da "Conta-Movimento" do

Banco Central no Banco do Brasil; a implantação do Sistema Integrado de Administração

Financeira do Governo Federal - SIAFI; a criação da Secretaria do Tesouro Nacional - STN em

1986 e a transferência da responsabilidade pela administração e controle da dívida mobiliária

federal das autoridades monetárias para o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.

Com isto, foi possível ter maior controle sobre o fluxo de recursos e contabilização do déficit

da União. Além destas mudanças, foram incorporadas ao Orçamento Geral da União (OGU) as

operações oficiais de crédito - previsão de origem e aplicação de recursos extra-orçamentários -

antes a cargo exclusivo da programação do Banco Central e do Banco do Brasil. Dessa maneira,

o déficit de atividades extra-fiscais, tais como o financiamento de safras, os créditos à
exportação e à agricultura, somavam-se agora ao déficit público medido pelo OGU.
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Outra medida importante adotada foi a extinção da flexibilidade dada pela Lei

Complementar n.o 12 ao processoorçamentário, uma vez que a colocação de títulos do Tesouro

Nacional foi limitada à cobertura do serviço da dívida pública mobiliária e ao financiamento do

déficit previsto no Orçamento Geral da União, que passava pelo crivo do Congresso Nacional.

(DALL'ACQUAe GUARDIA,1995).

Uma das conseqüênciasdiretas deste processofoi a retomada do papel do poder legislativo

nas questões orçamentárias e financeiras, ao mesmo tempo em que se dava maior

transparência às contas públicas, possibilitando uma abertura maior à sociedade civil para o

debate sobre a destinação dos recursos públicos.

2.2.2 A Constituição de 1988

A Constituição de 1988 abriu caminho para uma mudança significativa no processo

orçamentário brasileiro, comparativamente ao que se fazia anteriormente nas definições da

Constituição de 1969. A valorização que foi dada ao processo orçamentário na Constituição de

1988 está explicita no fato de que foi reservado para este um capítulo à parte (na Constituição

anterior, este estava inserido no capítulo do poder legislativo).

Esta Constituição veio concluir o processo de unificação orçamentária iniciado anos antes,

como já descrito, onde várias despesas extra-orçamentárias passaram a fazer parte do OGU.

Porém, como algumas despesas ainda estavam excluídas deste, e dessa forma não passavam

pela apreciação do poder legislativo - como as despesas realizadas pelas empresas estatais com

recursos do Tesouro e as despesas com Seguridade Social -, era preciso completar este

processode unificação. Nesta Constituição, então, a peça orçamentária passa a ser composta de

três partes: o Orçamento Fiscal (OF), Orçamento da Seguridade Social (055), e o Orçamento de

Investimentos das EmpresasEstatais. (OIEE);

Desta maneira, o Orçamento Geral da União passa a ter uma abrangência muito maior

comparativamente ao anterior e consequentemente, há um aumento na transparência dos

gastos públicos, mesmo porque, uma importante alteração realizada foi a inclusão no OGU do

orçamento de renúncia fiscal, onde estão compreendidas todas as anistias, subsídios e

incentivos tributários. Outra novidade foi a exigência ao executivo de encaminhar anualmente,

além do projeto de lei orçamentária, as contas do sistema previdenciário (Orçamento da

Seguridade Social, que abrange todas as entidades e órgãos a ele vinculados da administração

direta e indireta). Estas medidas buscavam a transparência e uma melhor avaliação e controle

das contas públicas.
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Ainda outra mudança importante foi a coibição do financiamento indireto dos gastos

governamentais, que não passam pelo Congresso, mas são referendados pelo Banco Central,

particularmente pelo Conselho Monetário Nacional. Esta lacuna estava representada, na

legislação anterior, pela Lei Complementar n.o 12, segundo a qual o Banco Central assumia de

direito o papel de responsável e administrador da Dívida Mobiliária Federal. Porém, no intuito de

resolver estas questões, alguns decretos presidenciais expedidos em 1988 já tinham reduzido os

vazamentos do OGU, sendo então pequeno o impacto desta alteração na Carta Magna14•

Outro aspecto relevante no novo sistema de processo orçamentário foi a criação do Plano

Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O PPA estabelece as diretrizes,

objetivos e metas da Administração Pública Federal para despesas de capital e programas de

longo prazo. É uma importante ferramenta de planejamento público, com um prazo de duração

equivalente ao do mandato de governo, elaborado no segundo ano da administração para

vigência até o primeiro ano do mandato seguinte, devendo funcionar como uma espécie de

plano diretor para os outros planos e orçamentos públicos.

A LDO foi criada para fazer a integração entre plano e orçamento. Esta fornece as diretrizes

básicas para a elaboração da proposta orçamentária do executivo, devendo ser aprovada antes

do início da elaboração do orçamento. Esta lei antecipa o orçamento anual, com todas as suas

implicações alocativas e tributárias e, ainda, fixa o programa das instituições financeiras da

União. Esta deve ainda, explicitar o programa de dispêndios, previstos no PPA, para o exercício

financeiro futuro, assim como estabelecer políticas de pessoal, alterações na legislação tributária

e na política de crédito oficial. Por fim, a LDO é responsável por dar as diretrizes para a

elaboração orçamentária do exercício, definindo os parâmetros para a estimativa de receitas e

despesas.

Finalmente, é importante ressaltar que, com a criação desses instrumentos, a Constituição

de 1988 acabou por aumentar as prerrogativas do poder legislativo para decidir sobre a matéria

orçamentária. Isto se deu uma vez que as três peças que compõem o processo, o PPA, a LDO e

a LOA devem ser aprovados pelo poder legislativo.

É necessário esclarecer também, que essas várias mudanças ocorridas na década de 1980

no campo do processo orçamentário, e que culminaram com a Constituição de 1988, visavam

principalmente a dois objetivos. O primeiro, era integrar as atividades de planejamento e

orçamento, ou seja, articular uma visão orientadora do gasto público a médio prazo, com a

elaboração dos orçamentos anuais através da subordinação da LDO e dos orçamentos anuais ao

14 Segundo LONGO(1994) algumas medidas tomadas durante a Unificação Orçamentária já haviam resolvido este
problema, como a incorporação de alguns demonstrativos de origem e aplicação de recursos e de encargos
financeiros da dívida, ao processoorçamentário
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PPA. o segundo, como já mencionado, era aumentar a participação do poder legislativo no
processo orçamentário. (AFONSO,1993).

Na prática, porém, esses dois objetivos foram parcialmente frustrados pela existência de
várias inadequações no processo orçamentário, que serão apresentadas no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 3

As inadequações do Processo Orçamentário após a Constituição de 1988

A despeito da obrigatoriedade, estabelecida pela Constituição de 88, de elaboração do PPA

e da LDO antecedendo e orientando a LOA, o processo orçamentário continuou a contar com

uma série de insuficiências.A peça orçamentária ainda não se mostrava, após a promulgação da

Constituição, um instrumento eficiente de definição de prioridades de gastos, bem como de

avaliação de resultados, o que é de fundamental importância para a própria definição de

prioridades do governo.

Segundo SERRA(1993), grande parte das ineficiências desse processoderiva do fato de que

no capítulo constitucional destinado ao orçamento foi prevista a implementação da Lei

Complementar de FinançasPúblicas. Esta, por sua vez, seria encarregada de regulamentar uma

série de questões, como, por exemplo, prazos, normas para a elaboração do PPAe da LDO e

limites de endividamento. Entretanto, esta lei não foi implementada, deixando vários

dispositivos relativos àquelas matérias sem regulamentação. Para o autor, é "[ ..] fácil

compreender que a ausência dessa lei incentiva as improvisações, estimula as mudanças de

regras a cada ano ( ou dentro do mesmo ano) e dificulta a correta utilização dos novos

instrumentos criadospela Constituição."(SERRA,1993,p. 145).

Seria, ainda, responsabilidadedesta Lei Complementar promover a reformulação da Lei n.o

4320/64, que, conforme descrito anteriormente, é responsável pela normatização dos

orçamentos públlcos no Brasil. Na ausência de uma Lei Complementar, é a Lei n.o 4320/64 que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos da União,

Estados e Municípios. O problema existente contudo, é que a Lei n.o 4320/64 foi elaborada na

década de 1960, e não mais atende a uma série de alterações que o processo orçamentário

sofreu desde então.

A ausência da Lei Complementar resulta diretamente na definição pouco clara dos objetivos,

diretrizes, metas e prioridades no PPA e na LDO, além do significado impreciso de cada

conceito. O Plano Plurianual que, em tese, seria um instrumento de planejamento estratégico do

Governo, uma vez que traria um esboço do campo de atuação da Administração Pública e seria

também indicador para o setor privado, não difere muito do antigo orçamento plurianual de

investimentos, sendo também ineficaz. Como não foi definida a forma de elaboração do PPAe

nem determinada de forma rígida a sua hierarquização, o que tem acontecido nas várias esferas

de governo é a generalidade com que são elaborados, o que permite contínuas alterações de

suas diretrizes, pouco depois de sua aprovação. Ou seja, o que se vê é a elaboração de PPAs

em termos excessivamente abrangentes, que abrem a pOSSibilidadede execução de qualquer
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ação que se deseje, tornando-os inócuos enquanto delimitadores da ação governamental. Nesse

sentido, o PPA tem primado por omitir os diagnósticos dos vários problemas a serem

enfrentados pela ação governamental. Isto é, na maioria das vezes, em sua elaboração não são

utilizados indicadores qualitativos e quantitativos, que possibilitariam a definição precisa dos

investimentos públicos e serviços a serem realizados, bem como sua distribuição temporal e

geográfica, tornando, assim, quase impossívela avaliação da oportunidade da cada programa.

Somado a esse problema, temos outro de origem semelhante que diz respeito à
subutilização da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Este instrumento, como já dito, seria um dos

mais importantes instrumentos de planejamento criados pela Constituição de 1988, colocado à
disposição do poder legislativo para priorizar a alocação dos recursos públicos. O que tem

acontecido, porém, é que da mesma forma que o PPA,a LDO tem sido elaborada e votada de

uma forma que não a aproxima de um processo de planejamento para levantamento das reais

prioridades sociais. Novamente, a falta da lei complementar possibilitou a elaboração de LDOs

extremamente genéricas que permitem a inclusão de qualquer projeto ou atividade na Lei

Orçamentária Anual, sem distinção de prioridades.

Outro problema diz respeito à avaliação e aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Entre a elaboração, votação e execução dessa lei, várias inadequações ocorrem, desfigurando

seu papel original de instrumento de planejamento subordinado à LDO e ao PPA. No processo

de apreciação da LOA pelo poder legislativo, há um número excessivo de novos subprojetos

resultantes de emendas dos parlamentares. Esse comportamento apresenta graves

inconvenientes, como a pulverização de recursos escassosnum número de ações que excede a

capacidade operacional dos órgãos executores. Os recursos pulverizados são insuficientes para

executar todos os novos subprojetos e suficientes para comprometer a execução dos

subprojetos de onde foram cancelados. (DALL~ACQUAe GUARDIA,1995).

Uma das formas encontradas pelo poder legislativo nos últimos anos para a criação dessas

emendas é a utilização do termo "Correção de Erro ou Omissão", para alterar os programas

definidos no projeto de lei orçamentária do executivo. Esse mecanismo se constitui como um

paradoxo, uma vez que foi originalmente criado para corrigir eventuais erros cometidos pelo

poder executivo durante a elaboração do orçamento e, na prática, tem sido usado com a

finalidade de gerar recursos adicionais que possibilitem a inclusão de emendas em favor de

empreendimentos de interesse local ou regional, por meio da reestimação das receitas

orçamentárias. AFONSO(1993). Essa reavaliação, dado o ambiente em que é feita, tende a ter

mais razões políticas do que técnicas. Dessaforma, o dispositivo criado para corrigir, acaba por

distorcer ainda mais o orçamento.
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À parte o conjunto de inadequações descritas aqui, a própria forma do texto orçamentário

na Constituição de 1988 é questionada por vários estudiosos. A principal crítica feita ao

tratamento, dado ao orçamento na Constituição de 1988 diz respeito a sua forma. complexa e

prolixa. Segundo AFONSO(1991, p. 714), "diante da necessidade de caracterizar as inovações

introduzidas; os textos constitucionais, que normatizam as finanças, públicas,do setor público

brasileiro são excessivamenteextensos".

No processo de execução.orçamentária, temos .aínda outra inadequação, decorrente da

íncoerênda entre a divisão de poderes instituída pela Constituição de 1988 e o aparato legal no

qual está inserido o processo orçamentário. A Constituição intentou aumentar o poder do

legislativo para opinar sobre os gastos públicos, seguindo preceitos democráticos. A leqíslação

que regulamenta a matéria orçamentária, porém, dá muita flexibilidade ao poder executivo para

alterar o orçamento durante a fase de execução, fazendo com que, na prática, o executivo

tenha grande autonomia para implementar ou não os itens da programação aprovada pelo

legislativo.

Outras inadequaçõesfazem parte do amplo espectro de dificuldades pelas quais o processo

orçamentário deverá passar até que se possa considerá-lo instrumento satisfatório de

planejamento público..São estas: a precária separaçãoentre o orçamento fiscal e de seguridade

social; as inconsistências no orçamento de investimento das empresas; a ineficiência dos

processosde acompanhamento e fiscalizaçãodo poder leqíslatívo".

Todas estas falhas do processo orçamentário brasileiro acabam por se traduzir em

obstáculos ao desenvolvimento do planejamento público e ao uso do orçamento enquanto

instrumento deste planejamento. Há, no entanto, um problema, a princípio externo ao processo

orçamentário, que representou durante muitos anos um entrave maior ao planejamento e a

orçamentação brasileira, chegando até a colocar em segundo plano as inadequações

institucionais e legais do processo,a inflação.

Segundo vários estudiosos (dentre os quais, SERRA,1993; GUARDIA,1992; DALL'ACQUAe

GUARDIA, 1995), o processo inflacionário crônico que o país viveu até 1994 era um dos

principais fatores que impossibilitavam a adequação satisfatória dos objetivos traçados na

Constituição de 1988 e os resultados alcançados.No entanto, existem ainda poucas análises que

procuram explicar o papel da inflação no processo orçamentário brasileiro. Assim, faz-se

necessário o estudo de como se dava o processo orçamentário durante o período inflacionário

até a implementação do Plano Real, buscando entender o papel que a inflação possuía nesse

15 Para um detalhamento maior dessas e outras inadequações não citadas aqui, ver, SANCHES, 1995.
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processo, para que se possa visualizar como, e em qual intensidade, esta impedia o alcance dos

objetivos propostos na Constituição de 1988.

3.1 Processo Orçamentário Brasileiro em um cenário de inflação elevada

Nesta seção, o interesse é estudar a influência da inflação sobre o orçamento, por ser este

um dos principais elementos de desfiguração do orçamento público enquanto instrumento de

planejamento. O fator inflacionário esteve de tal forma inserido no processo orçamentário que

tornou-se difícil a compreensão da amplitude de sua influência.

No trabalho Orçamento Público e Política Fiscal, GUARDIA (1992) desenvolveu a tese de que

a inflação era um fator chave para a desfiguração do orçamento executado em relação ao que

havia sido aprovado pelo poder legislativo. GUARDIA argumenta que a inflação, ao contrário do

que se poderia imaginar, servia como mecanismo de redução do déficit potencial do governo

implícito na lei orçamentária.

Para que seja possível compreender a importância da inflação no processo orçamentário é

necessário que tenhamos uma visão do cenário de conflito de interesses em que está inserido o

orçamento e a compreensão de como a inflação servia como instrumento balizador deste

conflito.

3.1.1 Mudança Política e de demandas sociais na década de 1980:

Como visto no capítulo anterior, durante os anos 80, uma série de medidas foram tomadas

visando a um maior controle das contas públicas e principalmente uma maior representação do

poder legislativo em relação à matéria orçamentária. Assim, o processo, pelo menos

forrnahnente, passou a depender muito mais da autorização do poder legislativo. Isto, por sua

vez, permitiu o acesso de uma parcela da população, antes excluída do cenário político, à

discussão dos gastos.

Dado o contexto de abertura política, isto acabou resultando na elaboração de uma

constituição que procurou garantir, de forma permanente, dotações para a saúde, educação,

habitação, seguro-desemprego, entre outras. Também em função deste contexto, a Constituição

de 1988 promoveu uma descentralização de recursos fiscais para estados e municípios, através

de uma ampliação das transferências inter-governamentais. Constituíram-se, assim, uma série

de despesas vinculadas, o que acabou intensificando a rigidez orçamentária, especialmente no

caso da União e, em menor medida, no caso dos Estados e municípios.
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Com relação à rigidez orçamentária, é preciso mencionar, também, um grupo de despesas

consideradas íncornprtmíveís", que são, principalmente, as despesas de pessoal, inativos e

serviço da dívida. Estas despesas, definidas por leis e contratos específicos, não podem ser

reduzidas pelo governo e representam a maior parte dos gastos orçamentários.

Assim, as novas demandas sociais conquistadas na Constituição de 1988, somadas às

despesas incomprimíveis do governo, resultaram numa explosão da demanda por recursos

públicos. A resultante deste processo para os governos foi a redução da margem de manobra na

elaboração orçamentária, dada a elevação do grau de vinculação de receitas no orçamento.

Para SERRA (1993, p. 145), essa situação pode ser traduzida em uma "inflexibilidade dos

'gastos de pessoal' e as vinculações orçamentárias (que cresceram com a nova Constituição),

bem como a incompressibilidade das despesas federais com transferências inter-governamentais

constitucionais, benefícios previdenciários e serviço da dívida".

Contudo, esta descentralização do poder na matéria orçamentária, que se somava à

elevação das demandas sociais, ocorria ao mesmo tempo em que o Brasil vivia um momento de

crise econômica. O modelo, anteriormente implantado, de industrialização substitutiva estava

em ruptura e a sua conseqüência foi o reordenamento econômico e a redução do crescimento

do país. Do lado do setor público, a conseqüência disso foi a queda de arrecadação de impostos

que, conjugada com este aumento da demanda por gastos públicos, levava à necessidade de

reestruturação fiscal do Estado.

O cenário que se configurava na época era de uma abertura democrática concomitante com

a fragilização financeira do Estado. Assim sendo, as novas demandas sociais e os antigos grupos

de interesses privilegiados concorriam por um montante de recursos ainda mais escasso. Diante

deste quadro, o governo deparava-se com três opções para o enfrentamento deste problema. A

primeira era um ajuste das contas públicas, de forma a equilibrar receitas e despesas. A

segunda era um financiamento dessas despesas via expansão da dívida pública. Finalmente, a

terceira opção era o financiamento das despesas via emissão da moeda.

Neste período não se deu a necessária reforma fiscal (primeira opção) que permitiria ao

Estado ajustar suas finanças às novas demandas, visto que os governos que se sucederam não

se dispuseram a tentar canalizar o amplo espectro de interesses, presentes na arena de

decisões, em direção ao equilíbrio fiscal, dado o alto custo político desta alternativa.

A expressão da crise e desajuste fiscal do governo deste período é relatada por GOuvÊA, no

seguinte trecho do livro Burocracia e Elites Burocráticas do Brasil.

16 Incomprimíveis, segundo a definição dada por DALL'ACQUA e GUARDIA (1995), são as despesas reguladas por
contratos, estatutos etc., que não podem ser cortadas pelo governo.
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"O desarranjo,fiscal e financeiro do Estado se mostrou incompatível com o equilíbrio econômico.
U~a vez que não se crescia mais tanto, pois o crescimento vai resolvendo muitas dessas questões, a
cnse passa a mostrar a impossibilidade de viver-se com a desordem financeira do Estado do lado
monetário, do lado fiscal, do lado do crédito, do lado externo, etc." CP. 181). .

Em relação à segunda opção, um dos problemas da crise fiscal brasileira era justamente a

incapacidade do Estado de se auto-financiar via expansão da dívida pública. Isto por causa do

perfil da dívida e da possibilidade de calote. Embora o valor absoluto do estoque da dívida

pública mobiliária do governo fosse relativamente pequeno àquela época, quando comparado a

outros países (8% PIB em 1993), o problema era que grande parte deste montante estava em

poder do público, com um prazo de rolagem muito curto. Estes prazos eram o reflexo do alto

risco e da baixa credibilidade que o governo possuía junto aos credores em relação à

probabilidade de honrar suas dívidas. (PINHEIRO, 1996).

Assim, uma vez que a crise fiscal se refletia nos elevados serviços da dívida interna,

impondo um limite para a capacidade de auto-financiamento do governo, criava-se uma rigidez

a mais para a execução de um orçamento que atendesse às pressões sociais. O resultado

desses dois processos - crise fiscal e aumento de pressões sociais - foi uma grave crise de

governabilidade, onde fazia-se necessária uma mudança de modelo político que pudesse

contornar a redução dos recursos públicos, bem como promover uma discussão acerca da

prioridade de gastos, equilibrando-os à restrição fiscal do Estado.

Caso não houvesse inflação, a situação que teríamos, diante do impasse do governo em

fazer o ajuste fiscal, seria a de elaboração de um orçamento com despesas muito superiores às

receitas, levando ao desequilíbrio e à conseqüente necessidade de cortes durante a execução

orçamentária. Isto porém, levaria o poder executivo a entrar em conflito com as diversas classes

de interesses envolvidas no processo orçamentário, dado que teria que reduzir sua participação

nas despesas.

No entanto, durante o período em que o Brasil viveu um processo de inflação elevada e

crescente, o governo tinha outra alternativa: elaborar um orçamento com receitas

superestimadas, no mesmo montante das despesas, e assim atender às demandas, podendo,

durante a execução orçamentária, fazer uso da inflação para adequar receitas e despesas.

Sendo assim, o fator inflação (terceira opção) passou a ter uma importância muito grande

no processo orçamentário brasileiro, configurando-se no elemento que dava ao governo a

flexibilidade necessária para contornar a crise fiscal do Estado e compatibilizar uma série de

demandas sociais e políticas, incluindo aquelas que ficaram reprimidas durante anos de um

governo autoritário mas que, com o processo de redemocratização, voltaram à arena política.
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3.1.2 Inflação e Processo Orçamentário

A partir da análise anterior, sobre o contexto social e econômico brasileiro na década de

1980 e após a promulgação da Constituição de 1988, temos que o processo orçamentário se

insere em um modelo de conflito distributivo, onde há diversos grupos de interesses que se

articulam para conseguir uma participação dos recursos orçamentários, sendo que o montante

de recursos requeridos é muito superior à capacidade financeira do Estado em provê-los. Sendo

assim, o orçamento tem que ser cortado e alguns interesses prevalecem sobre outros. A área

econômica tem que decidir em que fase do processo deve cortar os gastos, se durante a

elaboração orçamentária ou durante a execução orçamentária. A fase de elaboração

orçamentária é o momento mais difícil politicamente para fazer este corte e a existência do fator

inflacionário lhe possibilita deixar para a fase de execução orçamentária o ajuste no orçamento.

Este modelo de conflito distributivo no setor público, onde o conflito é amenizado pela

existência de inflação, pode ser entendido através da analogia de um modelo de conflito

distributivo no setor privado brasileiro, conforme descrição realizada por PINHEIRO (1996), a

seguir.

Durante o processo de desvalorização monetária no Brasil, houve um fortalecimento dos

mecanismos de indexação, que passaram a condicionar o conflito distributivo. O diferencial,

neste momento, era o maior ou menor poder de pressão de cada ator para se apropriar do

ganho inflacionário. Conforme demonstração de AMADEU e CAMARGO (1991), a inflação torna-

se parte do cálculo polítiCO dos diversos agentes econômicos e a possibilidade de obter ganho

financeiro neste processo (ou simplesmente evitar a perda) depende do grau de organização e

mobilização de cada um dos setores da economia. Os setores não organizados perdem mais,

uma vez que a possibilidade destes se protegerem da perda inflacionária é menor. Desta forma,

a redistribuição ocorre não só entre capital e trabalho, como também entre setores

oligopolizados e competitivos e entre trabalhadores organizados e não organizados. Os setores

organizados perdem menos com a inflação, por terem maior poder de pressão para a reposição

salarial e de preços. Segundo esses autores:

[como] os sindicatos mais ativos e organizados atuam, em geral, nos setores mais oligopolizados
e/ou exportadores e as empresas destes 'setores têm grande poder de repasse dos reajustes de salários
aos preços dos produtos, devido ou à pequena concorrência ou à política de manutenção da relação
salário/câmbio, desenvolveu-se nestes segmentos a 'filosofia do repasse': desde de que os aumentos de
salário possam ser repassadosaos preços, o conflito deve ser evitado. (1991, p. 26).
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Dessa forma, ainda segundo esses autores, percebe-se a existência de um pacto entre

empresários e trabalhadores que, desde que fosse possível repassar aos preços os aumentos de

salários, as empresas resistiriam pouco às demandas do sindicato.

Analogamente no caso do governo, o conflito orçamentário existente, descrito

anteriormente, também é balizado pela inflação, o que pode ser entendido através da descrição

de BACHA(1994):

o conflito se manifesta não na disputa entre salários e lucros por uma fatia de produto, mas
na disputa entre os grupos de interesse por uma fatia de orçamento. A soma das fatias
desejadas é maior que as receitas fiscais disponíveis. A inflação 'resolve' o conflito de duas
maneiras: diminuindo o tamanho das fatias efetivamente distribuídas e gerando imposto
inflacionário necessário para cobrir a diferença remanescente entre o gasto efetivo e a
arrecadaçãode impostos. p.13

Para que seja possívela compreensão da influência da inflação na resolução desse conflito,

é preciso analisar as diferentes fases do processo orçamentário, ou seja, da elaboração até a

execuçãoorçamentária.

Elaboração Orçamentária

Aqui, o que se pretende mostrar são as permissões legais e os mecanismos existentes

durante a fase de elaboração orçamentária que são usados para possibilitar o controle do

governo sobre os gastos públicos. Nesta fase, o fato de os recursos serem escassosleva sempre

a um conflito para a sua distribuição. Os vários órgãos de atividades-fim lutam por uma

participação maior nas despesas e o órgão econômico busca a contenção de gastos. Dessa

forma, a demanda por gastos públicos é maior que as receitas orçamentárias, o que levaria a

um orçamento desequilibrado e à necessidadede redução de despesas. Nesta fase, porém, isto

é politicamente difícil, visto que cortar despesas envolve um desgaste polítíco do governo para

convencer os vários representantes dos grupos que têm interesses específicos nestes projetos e

atividades de que não é possível assumir todos os gastos. Além disso, há um conjunto de

despesas,como já foi mencionado, que não são passíveisde corte, as de caráter incomprimível.

Com este quadro, o problema do governo é acomodar todas as despesas orçamentárias na

elaboração do orçamento, driblar o conflito distributivo existente e procurar garantir também

espaço orçamentário para as despesas associadas a seus próprios interesses, dada a

necessidadede equilíbrio orçamentário na lei aprovada. Tal equilíbrio era obtido através do uso

de dois mecanismos. O primeiro deles diz respeito à previsão de receitas, que eram

superestimadas para possibilitar uma fixação maior de despesas. O segundo seria a permissão

29



de inclusão das várias demandas de diversos grupos na peça orçamentária através da

subestimaçãodas despesasincomprimíveis (pessoal, inativos e serviço da dívida).

Segundo GUARDIA(1992), esta incompatibilidade entre o orçamento elaborado e aprovado

e a real cepacídade de financiamento do Tesouro gera um déficit potencial que será

administrado durante a execuçãoorçamentária, configurando ou não um déficit efetivo. O autor

mostra que, nas execuçõesorçamentárias do governo Federal dos exercícios de 1990 e 1991, as

receitas totais calculadas em valores reais representaram 73,8% e 62,3% das receitas previstas,

respectivamente. Dessa forma, fica claro que o orçamento da União estava superestimado e a

receita efetivamente arrecadada levava à necessidade de cortes reais de despesas caso se

buscasseo equilíbrio orçamentário.

Para o autor, esta discrepância é devida à tentativa de agregar na peça orçamentária todos

os interesses econômicos e políticos por liberações de recursos, que são muito maiores que os

recursos disponíveis.

Dentro deste contexto de pressão política para alocação de despesas orçamentárias, que

acaba operando no sentido de produzir contínuos déficits orçamentários potenciais, a inflação

exerce um papel importantíssimo. Ela ajuda a reduzir o déficit potencial do orçamento,

reduzindo o ônus político de corte de despesas durante a execução orçamentária, permitindo a

reversão do déficit potencial em um (possível) balanço equilibrado. Isto porque, constituiu

prática durante este período, embutir na lei orçamentária uma previsão de inflação

conservadora, inferior à inflação efetiva. Assim, enquanto as receitas efetivamente arrecadadas

superavam em valores nominais as receitas previstas, as despesas também fixadas no

orçamento, em termos nominais, tinham seus valores reais corroídos pela inflação, o que

permitia reduzir o déficit potencial, durante a execução orçamentária.

Execução Orçamentária

Durante a execução do orçamento, é a área econômica que tem maior poder de arbítrio

para cortar as dotações infladas por ocasião da elaboração. A inflação aumenta este poder,

dando ao executivo uma maior flexibilidade para controlar o orçamento, podendo reduzir ou

aumentar despesas.

Este controle se dá de duas formas. A primeira está ligada ao fato de que o orçamento foi

elaborado em valores nominais com uma previsão de inflação conservadora. Isto faz com que o

poder executivo tenha que corrigir as dotações de despesa para poder manter seu valor real.

Como ao poder executivo é facultado, através da Artigo 7° da Lei 4.320, a abrir créditos

suplementares este podia valer-se desta permissão legal para manter o valor real das dotações.
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Esta medida, transcrita a seguir, foi criada para atender ao pnnopro da flexibilidade

orçamentária durante a fase de execução, possibilitando a correção de eventuais erros de

previsão. (SILVA, 1973).

Lei 4320/64
"Artigo 70 - A Lei Orçamentária poderá conter autorização do Executivo para:
I - abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecidas as disposições do artigo 43
(...)"
"Artigo 43 - A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos
disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.
§ 10 - Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
11 - provenientes de excesso de arrecadação;
III- resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais
autorizados em Lei;
(...)
§ 3° - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das
diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-
se, ainda, a tendência do exercício. ( ...)" (grifo nosso).

Como pode-se perceber, a partir dos artigos supracitados, em um contexto inflacionário é

muito simples para o poder executivo a abertura de créditos suplementares, uma vez que basta

a confirmação de um excesso nominal de arrecadação de receitas. Se a desvalorização

monetária é muito alta e a previsão de inflação, contida na Lei Orçamentária, conservadora,

como dito anteriormente, é inevitável a figura do excesso de arrecadação, em termos

nornínaís."

Pelo lado das despesas, é importante ressaltar que a Lei Orçamentária não obrigava a

correção de todo o orçamento, havendo a possibilidade de corrigir apenas parte das dotações.

Com isto, o executivo possuía grande flexibilidade para administrar o orçamento,

suplementando apenas algumas dotações orçamentárias e deixando reduzir o valor real de

outras.

Dessa forma, a abertura de créditos suplementares que deveria ser uma margem de

manobra para que o executivo pudesse corrigir eventuais distorções cometidas na elaboração do

orçamento, torna-se um elemento chave para permitir a esse poder reduzir ou aumentar

despesas, podendo, se quisesse, eliminar o déficit potencial. A abertura desses créditos se dá,

então, segundo critérios polítiCOS do poder executivo, sob a pressão de vários grupos de

interesse.

17 No caso do governo Federal, este excesso de arrecadação pode ser contemplado em GUARDIA (1992).
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A outra forma de controlar o orçamento durante a fase de execução é a política de

administração de caixa. Esta aumenta ainda mais o poder do executivo sobre a gestão dos

recursos públicos. A dotação constante da Lei Orçamentária, dotação inicial, e sua correção por

abertura de créditos suplementares são apenas autorizações de gastos, o pagamento é uma

etapa posterior. A política de administração de caixa está associada à defasagem entre esta

autorização e o pagamento efetivo. Em um contexto inflacionário, essa defasagem permite tanto

promover a diminuição do valor real da despesa ao longo do tempo, visto que as dotações

orçamentárias são dadas em valores nominais, como adiá-Ias para o exercício seguinte, fazendo

disso um instrumento de financiamento do déficit público. Com isto, o poder executivo, ao

contigenciar (isto é, impedir a execução da despesa) o orçamento, consegue bloquear

temporariamente a realização dos gastos pelos diversos órgãos, provocando assim a

desvalorizaçãodas dotações orçamentárias de cada órgão e gerando recursos para a realização

de despesas subestimadas ou mesmo não previstas inicialmente no orçamento. As liberações

para os órgãos ocorrem conforme o poder de pressão de cada área setorial sobre a área

econômica, sendo que a tendência é que a maioria dos repasses ocorra no final do ano, ou

mesmo, seja postergada para o ano seguinte.

A partir desta visão das fases de elaboração e execuçãoorçamentária, poderíamos dizer que

o processo orçamentário brasileiro, neste período, seguiria o modelo de um jogo não

cooperativo, conforme descrito por PATINKIN(1993). De acordo com este autor, em um cenário

político onde há vários grupos de interesse que compõem o governo, ou seja, um governo de

coalizão, a área econômica não pode obrigar as outras áreas a cortarem suas despesas. Dessa

forma, temos um orçamento no qual as despesassuperam sobremaneira as receitas. A inflação

neste contexto poderia ser analisada como a imposição de uma taxa pela área econômica sobre

as demais áreas do governo, uma vez que a primeira pode aceitar as demandas das demais

áreas e então o financiar o déficit via emissão de moeda, deixando a inflação resultante fazer a

necessária redução nos valores reais dos gastos do governo.

As outras áreas, por sua vez, não ignoram que suas dotações serão reduzidas, por isso

fazem suas propostas pedindo mais recursos em termos nominais. Segundo PATINKIN (1993),

teríamos aqui a configuração de um "dilema do prisioneiro", no qual por temerem que sua

posição relativa frente às demais áreas possa ser piorada, cada um insiste em um orçamento

nominal elevado, sendo que a soma dos orçamentos gera então uma inflação que acaba por

colocar em risco a própria sobrevivência da coalizão, o que leva todos a uma situação pior. O

corolário deste jogo da "teoria inflacionária da coalizão" é que quanto mais fraca a coalizão mais

alta a inflação. (PATINKIN, 1993).
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3.1.3 Conseqüências desse processo

Utilizando desses mecanismosdescritos anteriormente, durante a execução orçamentária, o

poder executivo tem total controle do processo, podendo, durante esta fase, reprogramar os

gastos por categoria econômica e por área. Neste momento, há novamente um jogo político, no

qual ganha mais quem tem maior poder de pressão política.

Durante a execução orçamentária verifica-se, portanto, uma realocação de verbas que

obedecerá as premissas políticas do governo. GUARDIA(1992) mostrou que nos exercícios de

1990 e 1991 as despesas por categoria econômica e por função apresentaram nesta fase várias

distorções em relação ao que foi elaborado.

Com isso, uma situação inicial de alocação de recursos, potencialmente coerente com as

orientações democráticas do processo de elaboração orçamentária, pode, durante a execução

orçamentária, acabar resultando em uma outra alocação, completamente diferente,

determinada pela acirrada disputa política entre os áreas setoriais ponderadas pela área

econômica, que possui uma posição de arbitragem privilegiada. O resultado prático desse

processoé, portanto, uma substancial mudança na composição dos gastos públicos, em relação

ao orçamento aprovado pelo poder legislativo.

No Brasil, dadas as inadequações,descritas no início desse capítulo, e as alterações na peça

orçamentária causadas pelo uso da inflação, o orçamento não se mostrava instrumento de

planejamento público, nos moldes do OP e do sistema de planejamento e orçamento

estabelecido na Constituição de 1988. Este foi o assunto de vários trabalhos citados

anteriormente. Neste estudo, procura-se avançar nesta discussão. Partindo-se da premissa de

que a inflação era um mecanismo central na dinâmica orçamentária do país, procura-se aqui

analisar o que acontece neste processo com a redução drástica do patamar inflacionário. Com

este objetivo, este estudo focaliza o processo orçamentário do Estado de São Paulo antes e

depois do Plano Real, que promoveu uma profunda mudança na trajetória inflacionária do país.
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CAPÍTULO 4

o Processo Orçamentário do Estado de São Paulo

Conforme a Constituição paulista de 1989, o processo orçamentário no Estado de São Paulo

se inicia, como na União, com a elaboração, discussão e aprovação do Plano Plurianual (PPA).

Após iSSO, é elaborada, discutida e aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o que por
sua vez possibilita a elaboração da Proposta Orçamentária Anual, para posterior envio à
Assembléia Legislativa (AL), onde será apreciada, discutida, alterada, ou não, e aprovada, sendo
então sancíonada em Lêi Orçamentáría Anuãl (LOA). Está lei é então ímplementada na

Administração Pública Estadual, sendo sua execução acompanhada pela Assembléia Legislativa e
Tribunal de Contas do Estado (TCE). No fthal do exercído, quando finda a execução, o executiVO

elabora seu Balanço Anual e o envia para apreciação da Assembléia Legislativa e Tribunal de

Contas do Estado. Este audita as contas do Estado, tecendo um parecer que é aprovado OU
rejeitado pela Assembléia Legislativa.
• Fluxograma do Processo Orçamentário no Estado de São paulo

o poder executivo
elabora o PPA e envia à L
Ass. Legislativa para
apreciaçãoe votação.

"-----

o poder executivo
eiabora a LDO e envia à
Ass. Legislativa até 30
de abril para apreciação
e votação até 30 de
junho.

DepoiS de avaliado o
processo orçamentário
anterior, são repensadas
metas e objetivos e para a
LDO e LOA do exercício

•..

<:PI1llintp

Aprovada a LDO, o
executivo elabora a LOA e
a envia à Ass. Legislativa
para apreciação até 30
de Set e votação até 30
de Dez.

Encerrado o exercício financeiro o
poder executivo prepara seu Balanço
Anual que é auditado pelo Tribunal de
Contas do Estado e votado pela Ass.
Legislativa.

DepoiS de aprovada a Lei ~
Orçamentária tem início a fase de
Execuçlo Orçamentária pelo
poder executivo que é
acompanhada pela Ass. Legislativa.
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4.1 Considerações sobre o ProcessoOrçamentário no Estado de São Paulo

4.1.1 PPAe LDO

Apesar de a Constituição Estadual de 1989 ter definido que o processo orçamentário tem

início com a elaboração e aprovação do Plano Plurianual (PPA), os critérios e prazos de

elaboração deste último deveriam ser definidos em legislação complementar, como mencionado

no capítulo 3. Até este momento porém, esta legislação não foi instituída. Uma vez que,

diferentemente da Constituição Federal, a Constituição Estadual só estabeleceu prazos para a

elaboração e tramitação da LDO e da LOA, o executivo acabou ganhando maior flexibilidade

para dispor sobre os critérios e prazos para elaboração e encaminhamento do PPAà Assembléia

Legislativa. Esta, por sua vez, também acabou contando com grande flexibilidade para votar o

Plano, de forma que, na prática, o PPAnunca esteve de fato presente no processoorçamentário

do Estado".

Com a falta do PPA, o processo orçamentário paulista sempre se iniciou com a LDO. A

elaboração desta pelo poder executivo envolve a participação das várias secretarias estaduais,

sendo coordenadas pela Secretaria de Economia e Planejamento (SEP). Cada secretaria é

responsável por estabelecer suas metas, programas e atividades prioritárias para o exercício

seguinte.

A LDOabre um importante espaço de negociação sobre as prioridades e metas do governo

no âmbito do legislativo. Além disso, um outro aspecto relevante da LDO refere-se ao seu papel

de definidora de regras e procedimentos de elaboração e execução da LOA. Especificamenteno

caso paulista, existem alguns dispositivos de especial importância: condições para contratação

de operações de crédito; permissão para abertura de crédito suplementar, sem onerar o limite

previsto na lei orçamentária para abertura de crédito sem autorização legislativa, quando

destinado ao pagamento de serviço da dívida; definição de percentual do ICMS destinado às

universidades públicas e de um percentual mínimo de aplicação de recursos no ensino

fundamental e médio; critérios para a definição da política de pessoal; alterações na legislação

tributária e outros. (DALL'ACQUAe GUARDIA,1995).

Estes temas têm direta influência na política fiscal do Estado, uma vez que o tratamento a

ser dado à receita e à despesa nessa lei pode determinar o maior ou menor grau de rigidez

18 A primeira proposta de PPA paulista foi enviada em 1992 à AL, sendo que, até o final de 1993 essa lei ainda não
havia sido aprovada pelo legislativo. A segunda proposta foi enviada no final de 1996, não tendo sido aprovada até,
pelo menos, o final de 1998, segundo informação de técnicos da AL.
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orçamentária. Isto, por sua vez, demonstra a importância da LDO'no processo orçamentário, ao

permitir a definição de prioridade sem imediata alocação de recursos, o que quebra o processo

de definição de prioridades em duas fases, reduzindo o conflito político inerente a esse

processo. (DALL'ACQUAe GUARDIA,1995).

Após a elaboração da LDO, o passo seguinte no processo orçamentário do Estado é a

elaboração da proposta orçamentária.

4.1.2 Da Proposta de Lei Orçamentária Anual à Execução da LOA

O ciclo orçamentário é um processo onde há a interação das etapas: a) elaboração e b)

execução. A execução orçamentária do exercício corrente fornece, em tese, subsídios para a

elaboração da proposta orçamentária do exercício seguinte.

a) Elaboração da Proposta Orçamentária à LOA

A elaboração orçamentária do Estado poderia ser dividida em três fases: i) previsão de

receitas, ii) fixação de despesas,e, finalmente, iii) adequaçãodas despesase receitas".

i) Previsão de Receitas

As receitas orçamentárias são compostas de receitas correntes e de capital. No Estado de

São Paulo, as receitas correntes podem ser classificadas como receitas próprias (sobretudo,

75% do ICMS e 50% do IPVA), receitas decorrentes de transferências (sobretudo da União) e

receitas vinculadas (aquelas que devem ser repassadaspara os município e entidades estaduais

que, por determinação legal, são responsáveis pela gestão destes recursos)". As receitas de

capital provêm normalmente de operaçõesde crédito, dado que a alienação de bens tende a ser

um acontecimento eventual.

O principal problema nesta estruturação de receita é a forma de contabilização das

operações de crédito, uma vez que na elaboração do orçamento não é feita a devida separação

entre este tipo e as demais receitas orçamentárias. Com isto, perde-se a dimensão exata do

desequilíbrio orçamentário, logo que as operações de crédito não são receitas típicas, mas sim

uma forma de financiamento do déficit. Dessa forma, não é possível afirmar que o orçamento

19 Essa divisão aqui estabelecida visa facilitar a compreensão analítica do processo. Na verdade, as duas primeiras
fase ocorrem de maneira simultânea.
20 Os 75% do ICMS e 50% do IPVA são as cotas-parte da receita desses impostos que pertencem ao Estado, uma vez
que o restante do arrecadado constitui repasse aos municípios, que é garantido pela Constituição Federal de 1988,
agrupados sob o título de receitas vinculadas.
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está equilibrado pelo simples fato de haver correspondência entre receitas e despesas. Na

contabilização dessas operações também não é diferenciada a proporção em que os recursos

das operações de crédito serão utilizados para amortização de empréstimos anteriores ou para

novos projetos. E além disso, o poder executivo possui ampla flexibilidade para incluir operações

de crédito no orçamento sem garantias sobre sua concretização (DALL'ACQUA e GUARDIA,

1995).

É, então, com base nessa estrutura que a Secretaria da Fazenda (SF) realiza a previsão das

receitas orçamentárias do exercício seguinte, tomando por base as projeções de crescimento na

economia. Este ponto é crucial na elaboração orçamentária, visto que as despesas são fixadas a

partir do montante definido para as receitas. Num contexto inflacionário, esta previsão é

prejudicada porque os valores são fixados em termos nominais e expressos em preços médios

do exercício financeiro, com base numa previsão de inflação dada pela área econômica. Com a

variação dos preços, porém, tanto a receita quanto a despesa são afetadas, gerando um

desequilíbrio que será administrado com a abertura de créditos suplementares, como será visto

posteriormente.

ii) A Fixação das Despesas

A fixação de despesas é um processo que depende de diversas áreas do governo, sob o

comando da Secretaria de Economia e Planejamento. No modelo de planejamento e orçamento

definido após a Constituição de 1989, a primeira etapa para a fixação das despesas seria o PPA.

Assim como para a União, no PPA estadual são definidos os objetivos da administração pública,

os quais deverão ser concretizados anualmente pela Lei Orçamentária Anual (LOA), a partir de

diretrizes e metas de realização definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO). Desta

forma, as despesas a serem executadas no orçamento anual deveriam, em tese, atender ao que

está imposto pelo PPAe serem coerentes com as definições da LDO.

O fato é que, como apresentado no capítulo anterior, apesar de serem muito importantes no

processo orçamentário para garantir o cumprimento dos ideais do planejamento, estes

instrumentos têm, na prática, pouco ou nenhum efeito sobre a definição das despesas

orçamentárias. No caso de São Paulo, com já mencionado, o PPA simplesmente não é parte

integrante do processo orçamentário.

Com relação à LDO, apesar de esta desempenhar importante papel na definição de

prioridades de gasto, tendo influência direta na etapa de fixação de despesas, também no

Estado de São Paulo, há ainda entraves que limitam sua eficácia. As leis de diretrizes aprovadas

desde a sua criação têm se mostrado extremamente vagas, como uma definição de prioridades
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muito descritiva e sem nenhuma limitação quantitativa do orçamento. Isso cria uma enorme

dificuldade para decisão sobre a alocação de recursos. Esse problema é em parte causado pelo

fato de que cada secretaria, temendo restrições aos programas que integrarão a lei

orçamentária, procura expandir ao máximo, já neste momento, os projetos e atividades para o

exercício seguinte. Isto ocorre porque inexiste, ainda, a lei complementar que deveria definir os

parâmetros para a elaboração da LDO e, tampouco, mecanismos de controle externo ao

executivo sobre a realização das diretrizes e metas definidas nesta. Este instrumento acaba

tendo sua eficácia em muito reduzida o que enfraquece também a elaboração da proposta

orçamentária, dentro de uma visão de planejamento integrado ao orçamento.

Todavia, é a partir da votação da LDO que se tem o início oficial da etapa de elaboração da

LOA. Com relação à elaboração desta última, é importante ressaltar, para um melhor

entendimento do processo orçamentário do Estado, que a fixação das despesas estaduais segue

a determinação das várias classificações definidas na Lei n.o 4320/64. Dessa forma, as despesas

orçamentárias são discriminadas segundo as classificações já descritas na introdução deste

trabalho, isto é, a classificação por elemento econômico, a classificação ínstítucional" e a

classificação funcional-programática.

Os principais dados utilizados para a elaboração da proposta de orçamento anual que dará

origem à LOA são as séries históricas de anos anteriores e a estimativa de fechamento do

orçamento em curso, a partir das quais chega-se a um parâmetro, que é o estabelecimento de

um orçamento mínimo para o ano seguinte.

Quando da fixação da despesa, é preciso ressalvar porém, que uma parte considerável do

orçamento já está comprometida com despesas definidas legal ou institucionalmente, como é o

caso do repasse de ICMS e IPVA aos municípios; o repasse de 1% da receita tributária para a

FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo); 4% de ICMS para a

habitação; 9,57% para as universidades estaduais; como também gastos como pessoal,

sentenças judiciais e serviço da dívida, que são as chamadas despesas incomprimíveis. A partir

da atualização desses gastos, a SEP chega ao primeiro nível de orçamento, que será somado às

despesas básicas, para a manutenção das atividades do Estado, formando assim o orçamento

mínimo.

A partir desse orçamento mínimo serão agregadas as demandas por novos projetos e

atividades, sendo que isto se dará no mesmo montante das receitas projetadas para o exercício

seguinte. Depois do estabelecimento do primeiro orçamento mínimo e da incorporação das

210S diversos órgãos, que atendem a classificação institucional, são na peça orçamentária também agrupados
segundo o poder a que pertencem, divididos entre poder Legislativo, Judiciário, Executivo e Ministério Público.
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novas demandas, passa-se à etapa da proposta orçamentária setorial, em que é feita a

programação por órgãos. Nesta, cada órgão é responsável pelo preenchimento de suas

propostas, normalmente feitas em três alternativas: a primeira corresponde ao nível mínimo

estabelecido a partir da série histórica, o segundo é composto deste mínimo acrescido de uma

variação positiva, pré-estabelecida pela Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) e o

terceiro representa a real pretensão do órgão. (SEP-CPO,1987).

A proposta orçamentária setorial seria, então, a etapa de definição das programações para

os projetos e atividade de cada órgão. Com base nesses números, a SEPestabelece os limites

de custeio e investimento das secretarias, autarquias e fundações. Uma vez respeitados esses

limites, cada órgão ou entidade é responsável pela distribuição de recursos entre os seus

diferentes projetos e atividades. Para as empresas é definido somente o montante de recursos

destinados à subvenção econômica e aporte de capital para investimento e pagamento de

dívidas.

Concluída esta etapa, o montante total de despesasé então ajustado à previsão de receitas

realizada pela Secretaria da Fazenda.A forma como é feita esta adequaçãodepende não apenas

das condições efetivas de restrição orçamentária enfrentadas em cada período, mas também

das opções políticas dos governos responsáveispelo processo.

iii) Adequação das Receitas e Despesas

Após definidos os valores das despesas com base na previsão de receitas, a SEP realiza a

consolidação da proposta orçamentária do poder executivo e a envia para a apreciação do

governador, que, segundo a Constituição do Estado, deverá encaminhá-Ia à Assembléia

Legislativa até 30 de setembro do ano em exercício, onde esta será apreciada e eventualmente

modificada pelos parlamentares através da apresentação de emendas. O processo de

apresentação de emendas têm algumas restrições, definidas na Constituição Estadual. Os

deputados somente podem sugerir gastos mediante a indicação da fonte de receita necessária

para custeá-los, ou das despesasque serão canceladas. Contudo, despesas de pessoal, serviço

da dívida e de sentenças judiciais não podem ser objetos de emendas, seja para aporte ou para

redução de recursos. Passadaesta etapa, a LOAé votada e aprovada.

b) Execução Orçamentária

A execução orçamentária têm início no dia 10 de janeiro de cada ano. Desde o início do

exercício, as dotações orçamentárias são divididas em cotas financeiras definidas para cada

órgão, que vão sendo liberadas pela SF em conjunto com a SEP,ao longo do ano, conforme a

39



entrada das receitas. A SEP acompanha esta fase no sentido de avaliar as necessidades de

alterações no orçamento face às insuficiências nas dotações orçamentárias dos órgãos ou

programas, bem como às novas demandas que o executivo avalia que devem ser atendidas, ou

a mudanças no cenário socioeconômico.

Sendo assim, a execução orçamentária é marcada pela análise de uma série de pedidos de

suplementação e remananejamento da dotação orçamentária inicial. Ao final do ano, quando se

encerra o exercício, a SF e a SEP realizam o balanço das contas estaduais para a avaliação do

governador e posterior envio ao TCE e à AL, onde essas serão apreciadas e votadas.

Os pressuposto é que, durante toda a fase de execução orçamentária, é realizada a

avaliação do andamento das contas do exercício, tanto pelo executivo como pelo legislativo.

Esta avaliação, em tese, serve de parâmetro para a elaboração da proposta orçamentária do

exercício seguinte, concluindo assim o ciclo orçamentário.

Tomando por base a estrutura orçamentária do Estado de São Paulo descrita até aqui,

analisa-se a seguir como se deu este processo em dois períodos distintos, antes e após a

redução do patamar inflacionário.

4.2. Período 1991-1994. Especificidades do Período Inflacionário

A elaboração e execução orçamentária do Estado de São Paulo no período de 1991 a 1994

seguiu uma lógica muito parecida com a descrita no capítulo 3. A alta inflação do período e as

especificidades das estruturas de receita e despesas, somadas a algumas permissões legais, se

constituíam em mecanismos que permitiram grandes alterações da lei orçamentária durante a

sua execução. A resultante deste processo foi uma grande desfiguração dos orçamentos

aprovados pela Assembléia Legislativa, com a alteração das prioridades de gasto anteriormente

definidas. A seguir, será explorado como se dava a utilização desses mecanismos nas diferentes

fases do Processo Orçamentário Estadual.

4.2.1 Elaboração Orçamentária

Durante essa fase, da mesma forma que no Governo Federal, a demanda por gastos

públicos superior às receitas gera um conflito em torno da elaboração do orçamento que tem

que ser administrado pela área econômica. Entre 1991 e 1994, período marcado por altas taxas

de inflação, havia, como descrito no capítulo 3, uma acomodação deste conflito de duas formas:

superestimação de receitas e subestimação de despesas.

Neste período, a prática do poder executivo de ajustar a previsão de receitas era facilitada

pela falta de discussão sobre os critérios utilizados para a definição da receita tributária e, como
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já dito, pela deficiência na forma de contabilização das operações de crédito. Isso conferia ao

poder executivo grande flexibilidade, pois o aumento das receitas acomodava os interesses

políticos, ao permitir que um maior volume de gastos fosse agregado à peça orçamentária.

Além disso, as despesas incomprimíveis eram recorrentemente subestimadas, configurando

um mecanismo adicional de ajuste do orçamento em sua fase de elaboração, utilizado para

acomodar ainda mais os interesses políticos. Como visto anteriormente, as despesas

incomprimíveis são regidas por instrumentos legais e contratuais, o que faz com que tenham

que ser obrigatoriamente empenhadas durante a execução orçarnentárta". Assim, era possível

destinar a elas um montante menor que a sua real necessidade e incluir outras despesas

atendendo às demandas políticas. Durante a execução orçamentária, este problema poderia ser

corrigido, uma vez que a lei orçamentária possibilita a abertura de créditos suplementares para

a cobertura de insuficiência nas dotações das despesasincomprimíveis.

Essesmecanismos de superestimação e subestimação foram sucessivamente utilizados no

período 1991-94. O orçamento estadual tendia a conter um montante de despesas superior à

real capacidade de gasto do governo, configurando um déficit potencial e forçando a redução

das despesas durante a execução orçamentária e/ou resultando em déficit orçamentário. Tais

mecanismos eram possíveis pois, durante o período inflacionário, os valores de receita e

despesa eram fixados em preços médios com uma estimativa de inflação para o exercício

seguinte. Dessa forma, para que o poder executivo tivesse uma margem de manobra para

ajustar o orçamento durante a execução orçamentária, o índice de inflação adotado era

conservador, isto é, inferior à inflação esperada. Com isso, gerava-se, por um lado, o excessode

arrecadação nominal e, por outro, a redução do valor real das dotações, dando ao executivo a

flexibilidade necessária para ajustar o orçamento durante a fase de execução orçamentária,

como será detalhado mais à frente.

A Tramitação na Assembléia Legislativa:

Durante a tramitação da peça orçamentária na Assembléia Legislativa (AL) havia uma

tentativa de pulverização dos recursos entre vários projetos. Com este intuito, os deputados

apresentavam um enorme número de emendas de caráter pontual à proposta orçamentária do

executivo. Porém, os recursos eram insuficientes para o atendimento dessas emendas

adicionadas das despesas previstas pelo executivo na proposta orçamentária. Se todas aquelas

emendas fossem sancionadas, conduziriam a um aumento ainda maior do desequilíbrio entre

22 o "empenho" é primeira fase de execução da despesa, sendo seguido da "liquidação" e do "pagamento". Ele
constitui a obrigatoriedade de pagamento por parte do Estado, de um bem ou serviço a ele prestado, desde que não
haja seu posterior cancelamento.
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receitas e despesas,já embutido na proposta do executivo, ou ainda, alterariam as intenções de

gasto do executivo. Esse processo fazia com que esta fase se transformasse num jogo de

barganha entre os dois poderes, pois, para poder ter a sua proposta orçamentária aprovada, o

executivo dependia de negociação com os diversos partidos políticos. No período 1991-94, o

executivo tinha maioria na AL e assim conseguia fazer obstrução no plenário contra qualquer

votação que não lhe interessasse. Dessa forma, era possível acatar apenas uma parcela das

emendas apresentadas ao orçamento, sem comprometer a aprovação do orçamento."

4.2.2 Execução Orçamentária

Como visto na fase anterior, o orçamento era elaborado de forma irrealista através da

superestimação de receitas e subestimação de despesas incomprimíveis, o que gerava um

déficit potencial que seria ou não reduzido nesta fase de execução. Como o orçamento era

fixado em termos nominais, garantia-se a flexibilidade para poder alterá-lo durante a execução

através de uma previsão de inflação muito inferior à efetiva. Desta forma, criava-se a

necessidade de revisão do orçamento durante a execução orçamentária visto que ao longo do

ano os valores do orçamento teriam uma perda real.

No período 91-94, a execução orçamentária foi marcada por essa revisão do orçamento e

reprogramação dos gastos, tanto em relação à natureza da despesa, como no que se refere à
distribuição de recursos por órgãos e, consequentemente, dos gastos por funções. Isto se deu

através do uso de dois expedientes: abertura de créditos suplementares e uso do calendário de

liberações financeiras. Para um melhor entendimento deste processo ele será apresentado em

quatro etapas: A) Subestimação da inflação; B) Abertura de créditos suplementares e uso do

contingenciamento das despesas; C)Conseqüênciasdesse processoe D) Razõese implicações.

A) Subestimação da inflação

O funcionamento do mecanismo de subestimação da inflação está ligado ao fato de que a

Lei Orçamentária é elaborada em valores nominais prevendo uma taxa de inflação média até o

encerramento do exercício de sua elaboração, isto é, de setembro a dezembro, e uma taxa

média de inflação para o exercício seguinte.

Por exemplo, conforme demonstrado no extrato da Lei Orçamentária de 1992, abaixo, esta

foi elaborada com uma previsão de inflação média mensal de 15% para o período de setembro

a dezembro de 1991 e com uma taxa média mensal de inflação de 8% de janeiro a dezembro

de 1992.

23 Informação obtida junto à assessoria técnica da Comissão de Finanças e Orçamento (CFO), da Assembléia
Legislativa de São Paulo, e conferida através da comparação entre os valores da proposta orçamentária e da lei
efetivamente aprovada, nos anos aqui estudados.
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Lei 7640, de 18/12/91, orça receitas e fixa despesas do Estado para 1992.

''Artigo 7.o - As dotações orçamentárias constantes desta lei e dos quadros que a integram estão
expressas a preços médios de 1992, sendo o Poder Executivo autorizado a atualizá-Ias, observando o
disposto no inciso 11, do §10, do artigo 43 da Lei federal n.O 4320, de 17 de março de 1964, sempre que
a inflação real apurada for maior do que as hipóteses inflacionárias a seguir especificadas:
I - setembro a dezembro de 199115.0% ao mês;
II - janeiro a dezembro de 1992 8.0% ao mês.
§10 - As dotações orçamentárias serão ajustadas mediante o recálculo do inflator médio resultante da
substituição a cada mês decorrido, da variação estimada nos incisos 1 e 11 pelo /ndice real da inflação.
(...),,24

Tecnicamente esta previsão de inflação era feita na LOA para manter o valor real das

dotações. Porém, no período de 1991 a 1994, com exceção dos últimos meses do exercício de

1994, a inflação efetiva foi sempre superior a inflação prevista como pode ser visto no quadro

I, abaixo.

Quadro I

Comparação da inflação prevista na Lei Orçamentária e a efetivamente realizada

20,0%
15,0%

Fontes: inflação prevista: Leis Orçamentárias de 1991 à 1994

inflação realizada: índice de inflação IGP-DIIFGV dos mesmos anos.

Obs.: Os índices apresentados referem-se às taxas de inflação média mensal para cada período especificado

o quadro I mostra que a discrepância entre a inflação prevista e a realizada foi bastante

grande tanto no período de setembro a dezembro do ano de elaboração do orçamento, quanto

no ano da execução do orçamento. Com essa diferença entre as taxas criava-se

obrigatoriamente um enorme potencial de excessode arrecadação nominal, como pode ser visto

no quadro II, a seguir.

24 Grifo nosso.
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QuadroII

Percentual de Excesso de Arrecadação Nominal

2935%Arrecadação 9627% 1109%

Fonte: Quadro I

É importante notar que a variação é extremamente alta podendo levar a total desfiguração

dos valores orçados. Isto não quer dizer, porém, que o orçamento seria alterado neste

montante, mesmo porque este excesso de arrecadação era apenas nominal e não havia então

correspondência com a receita realizada em termos reais. Porém, a possibilidade que este dava

para a abertura de créditos suplementares fazia com que, na prática, o orçamento fosse refeito

durante a execução orçamentária.

B) Abertura de créditos suplementares e o contingenciamento das despesas

A abertura de créditos suplementares durante a fase de execução era portanto, uma

decorrência natural da elaboração orçamentária. Dado que a previsão de inflação era sempre

inferior à inflação observada, havia a necessidadede correção das dotações, que tinham seus

valores reduzidos em termos reais ao longo da execução.

Em outras palavras, o fato de a inflação prevista para o período de setembro a dezembro

ser muito inferior a realizada impunha a necessidade de abertura de créditos suplementares

para a recomposiçãodo valor real das dotações, desde o primeiro dia do exercício orçamentário.

Isto se constituía, então, num mecanismo automático de suplementação do orçamento que

possibilitava ao executivo reprogramar as despesasdurante o ano todo.

Essa flexibilidade para a abertura de créditos suplementares é estabelecida na Lei n.o

4320/64, como visto no capítulo 3. É a LOA, no entanto, que define o percentual máximo de

abertura de créditos suplementares durante o exercício para atender a esta prerrogativa. No

caso de São Paulo a LOA além de possibilitar a correção real das dotações (artigo 7°,

apresentado anteriormente), possibilitava também a abertura de créditos suplementares visando

a alterações reais das dotações, até um percentual previamente definido. O artigo 8° da Lei

Orçamentária de 1992, transcrito abaixo, é um exemplo desta permissão e da grande

flexibilidade do poder executivo para alterar o orçamento.
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Lei 7640, de 18/12/91, orça receitas e fixa despesas do Estado para 1992.

''Artigo 8.0 - É o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento)
do total da despesa fixada no artigo 2~ atualizado esse limite nos termos do artigo 7~
obselVado o disposto no artigo 43,da Lei federal n.o4.320, de 17 de março de 1964;
(...)
Parágrafo único - A autorização de que trata este artigo não onerará o limite nele previsto, quando
destinada a:
1. suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a inativos pensionistas, dívida pública
estadual, honras de aval, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores,
despesasà conta de recursos vinculados.'E5'

Como descrito na lei acima, o poder executivo podia não somente manter o valor real das

dotações orçamentárias, valendo-se do artigo 7°, como também, podia suplementar, ou seja,

aumentar em até 20% as despesasorçamentárias. Para isso, era necessário simplesmente que

se configurasse o "excesso de arrecadação", o que era imediato, como já demonstrado no

quadro II, através da subestimação do percentual de inflação.

Através dos artigos 70 e 80, o montante possível de suplementação do orçamento era

bastante elevado, dando um alto grau de manobra para o executivo na fase de execução

orçamentária. O quadro III, abaixo, demonstra em termos reais a quantidade de despesa que

podia ser fixada através da abertura de créditos suplementares para aumento das dotações.

QuadroIII
Créditos Suplementares

% de credo supl.
definido na LOA

Fonte: Leis Orçamentárias de 1991 a 1994.

·Valores deflacionados pelo IGP-DIIFGV para setembro/98.

Considerando o fato de que a despesa total realizada nos anos de 1991 a 1994 foi de R$

27,6 bilhões, R$ 29,4 bilhões, R$ 27,2 bilhões e R$ 29,8 bilhões, respectivamente (esses valores

poderão ser observados mais adiante no quadro 11), o volume de créditos suplementares

demonstrado no quadro IIr acima, somado ao montante de créditos que podiam ser abertos

para atualização das dotações, através da variação da inflação (conforme demonstrado no

25 Grifo nosso
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quadro II'1 possibilitava uma profunda distorção no orçamento aprovado pela Assembléia

Legislativa.

Dessa forma, o poder executivo tinha total controle sobre o orçamento durante a fase de

execução, podia, assim, administrar a pressão existente para a suplementação dos projetos e

atividades cue haviam sido insuficientemente dotados na proposta orçamentária e outros que,

durante a execução, o executivo julgava, por qualquer razão, que deveria privilegiar.

Essas suplementações eram feitas ao longo do ano por meio de decretos do poder

executivo, como pode ser observado no exemplo abaixo, transcrito do Diário Oficial do Estado

(DOE) de 3 de junho de 1992.

"Decreto n.o n35.033, de 02 de junho de 1992
Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Rscal na Assembléia Legislativa, visando ao aumento
de despesas correntes.
LUIZ ANTONIO FLEURYFILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de
conformidade com o que dispõe: o artigo 7° e o inciso 1 do artigo 8°, da Lei n.o 7640, de 18 de dezembro de 1991;
Decreta:
Artigo 1.0 - Fica aberto um crédito de Cr$ 2.600.000.000,00 (dois bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros),
suplementar ao orçamento da Assembléia Legislativa, observando-se as dassíücações Institucional, Econômica e
Funcional-Programática,conforme a tabela 1 em anexo.
Artigo 2 - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso 11, do parágrafo 10,
do Artigo 43, da Lei Federal n.o 4320, de 17 de março de 1964, sendo:
1- Cr$ 1.563.945.000,00 (Hum bilhão, quinhentos sessenta e três milhões, novecentos e quarenta e
cinco mil cruzeiros), nos termos do artigo 7°, da Lei 7.640, de 18 de dezembro de 1991, e
II- Cr$ 1.036.055.000,00 (Hum bilhão, trinta e seis milhões, cinqüenta e cinco mil cruzeiros), nos
termos do inciso 1do artigo 8°, da Lei 7.640, de 18 de dezembro de 1991.
[ ... ]"26

Como pode ser visto nesse exemplo, a dotação da AL foi corrigida através do uso do artigo

70 e suplementada através do artigo 80, ambos utilizando recursos do excesso de arrecadação

para a sua cobertura. Contudo, nesseano, assim como em todos os outros do período 1991-94,

não houve de fato "excesso de arrecadação", pois, em termos reais, a receita prevista foi

sempre muito superior à arrecadada (ver quadro IV). Em outras palavras, se a Lei

Orçamentária tivesse coerência e obrigasse à correção da previsão de receita, assim como

facultava a atualização das dotações de despesa para adequá-Ias à inflação efetiva, não poderia

ser utilizada a figura do excesso de arrecadação. Da forma como era feito, tornava-se possível

utilizar os créditos suplementares possibifitados pela existência da figura do "excesso de

arrecadação" nominal, para redistribuir as dotações previstas originalmente no orçamento

aprovado pela AL durante o processode execução orçamentária. O quadro IV, a seguir, reflete

26 Grifo nosso
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que o uso do crédito suplementar baseado em excesso de arrecadação foi distorcido, ao mostrar

que a previsão de receitas foi sempre superior à execução em termos reais.

Quadro IV

RECEITAS 00 ESTADO IESÃo PAU.O NO PERÍCDO 1991 -1994

Em R$ Milhões *

ReceitasCarall:es
Rea3itasde ~tal

Fonte: Tabelas 1 - 2,9 - 10, 17 - 18 e 25 - 26, em a1eXO .

•. [àcIos defla:iooaDs pelo I<?P-D - FGJ JB3 setentm'OO

o quadro IV reforça a tese defendida nesta pesquisa de que, no período 1991-94, durante

a elaboração orçamentária as receitas foram recorrentemente superestimadas. A

superestimação das receitas, como explicado anteriormente, era uma das formas utilizadas pelo

executivo para poder orçar um maior volume de despesas e assim contemplar as diversas

demandas por gastos reduzindo assim o conflito distributivo em torno do orçamento, na fase de

elaboração. A decorrência disso é que durante a execução orçamentária a realização do volume

total das despesas, que foram fixadas no mesmo montante da receita, ficaria impossibilitada

pois do contrário o Estado incorreria em um déficit impossível de ser aomínístrado". Para cortar

o orçamento bastava que o executivo abrisse créditos suplementares para corrigir apenas

algumas despesas, deixando que outras fossem tendo o seu valor real reduzido. Sendo assim, o

mecanismo de crédito suplementar, apesar de abrir um enorme espaço para a elevação das

v Isto não significa que não houve déficit orçamentário neste período. Ao contrário, nos quatro anos aqui analisados
as despesas sempre superaram as receitas. Como será visto mais adiante, o valor desse déficit era limitado pela
tolerância dos fornecedores do Estado que passavam a receber com atraso.
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despesas, não era usado em sua totalidade, mas apenas para corrigir e ou suplementar as

dotações que o executivo tivesse interesse.

O mecanismo descrito acima era complementado pelo contingenciamento das dotações, que

permitia ao Executivo cortar despesas e/ou retardar o empenho das dotações previstas na lei

orçamentária. Este mecanismo dá ao Executivo a prerrogativa de bloquear total ou parcialmente

a realização do gasto pelas diversas unidades orçamentárias.

No contexto inflacionário, o ritmo da liberação de recursos têm grande importância, uma

vez que, quanto mais próximo do início do exercício for empenhado o recurso, mais o seu

projeto de destino será beneficiado com a não corrosão inflacionária do valor da dotação

orçamentária utilizada.

Assim, a política de controle do contínqenoamento, combinada com a abertura de créditos

suplementares, dava ao executivo uma ampla flexibilidade para redirecionar os fluxos de receita

e despesa durante a execução orçamentária. Durante esta fase, abria-se toda uma negociação

política, entre os poderes e grupos de interesse envolvidos na alocação dos recursos públicos,

para a correção dos valores e empenho desses recursos, o que resultava em um reordenamento

das despesas.

C) Conseqüências:

A hipótese que se quer aqui demonstrar é que, durante a execução orçamentária, a

existência de um reordenamento nas despesas não se dava com respeito às prioridades pré

definidas na LDO e na LOA. Na verdade, o que se verifica é que a execução orçamentária levava

a uma composção de despesas, isto é, a uma distribuição de recursos entre as diversas

secretarias ou funções bastante diferente da contida na LOA. Para facilitar a demonstração

desta tese, a análise foi feita em duas partes: despesas por 1) elemento econômico e por 2)

órgãos.

Antes de iniciar a analise é preciso elucidar que a LOA é uma lei autorizativa, ou seja, ela

não supõe a obrigatoriedade de o valor executado global seja igual ao valor orçado. Isto vai

depender de quão próximas da realidade forem as premissas adotadas na previsão de receita

com relação à inflação e ao crescimento econômico. Em todos os anos analisados, em maior ou

menor grau, o valor executado foi inferior ao valor orçado, por este motivo procedeu-se aqui um

ajuste com o intuito de melhor quantificar o reordenamento de despesas, tanto no que se refere

aos elementos econômicos, como aos órgãos e funções. Nos quadros Va IX, utilizados nesta

análise para a comparação entre valores orçados e executados, que serão apresentados a

seguir, mostra-se, na penúltima coluna de cada ano, o percentual absoluto de utilização das
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dotações orçamentárias e, na última, o percentual relativo ajustado, em que a execução é

comparada a um valor de dotação inicial diminuído (ou acrescido) conforme o percentual de

execução global do orçamento",

1. Análise por Elemento Econômico:

A análise por despesasclassificadaspor Elemento Econômico está demonstrada no quadro

V, a seguir. A partir da observaçãodos dados do período 1991-94, demonstrados nesse quadro,

é possível perceber que, no total, os valores orçados, em termos reais, foram sempre superiores

a sua efetiva execução, principalmente no último ano, 199429
• Isto como já explicado está ligado

ao fato das receitas orçamentárias terem sido superestimadas neste período, levando à

necessidadede cortes nas despesasdurante a execuçãoorçamentária.

Os dados apresentados no quadro V já evidenciam que estes cortes não foram feitos de

acordo com a prioridade de gastos definida no orçamento.

Em todos os anos desse período, exceto 92, há uma recorrente realocação de gastos

durante a execução orçamentária, com as despesas de capital aumentando em detrimento das

despesascorrentes, principalmente no que se refere a inversões financeiras.

Com relação às despesas correntes, exceto em 1992, em todos os anos as despesas de

pessoal têm um ganho relativo (tendo em vista que o orçamento foi executado a menor)

durante a execuçãoem relação ao previsto.

No tocante às despesas com juros da dívida, nos anos de 1992 e 1994, os valores

executados superaram a previsão orçamentária. No ano de 1992, isto deve ter ocorrido em

função da implantação do acordo de pagamento da dívida do Banespa (voto 92 do Conselho

Monetário Nacional - CMN30), decidido após o início do exercício e não tendo, portanto, sido

computado no orçamento. No ano de 94, é possível que o expressivo aumento de juros que se

seguiu à entrada em vigor do Real tenha sido responsável por um comprometimento superior de

recursos orçamentários para esta despesa.

Dessaforma, com essasalterações, vemos que o orçamento tem um reordenamento quanto

à natureza do gasto. O corte das despesas orçamentárias que é feito nesta fase representa

perda real de valor para alguns elementos econômicos.

28 Por exemplo, no ano de 1991, apenas 80,2% da dotação orçamentária global foram executados. Assim, na
construção do percentual relativo ajustado, todas as dotações orçamentárias iniciais foram reduzidas em 19,8%
(correspondente àquilo que não foi executado em termos globais) para que se pudesse avaliar, com base no total da
dotação utilizada, quanto correspondeu a cada elemento, órgão ou função. Este ajuste foi elaborado com base em
análise similar feita para o Orçamento do Município de São Paulo, realizada por GUEDES (1998).
29 Isso provavelmente deveu-se ao fato de este ser o último ano daquele governo, sendo, portanto, um ano eleitoral,
em que normalmente há um impulso para maiores gastos.
30 Para uma descrição mais detalhada deste acordo ver DALL'ACQUA (1998).
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Quadro V

8n R&MltiEs'

.' 1991" ." " L " 1;1 1992
0çIrl> Bea.tab %aç %eec eecl eecl 0Qm Bea.tab %aç %eec eec/~ ee;;1

aç-1" aç-2** -1" aç-2**

J:J:5R:5AS
L\IsrI ;"lS QJlides 21&.833,2 3l8S9,1 71,8IIIc 75,41fA 71,'f01e 96,.1e 27.786,1 21.~6 72,53"1e 74,1S'1e 78,4'1c 102,2"1c

Pessoa e En::arP> 9.479,2 8.6m,9 27,51°1e 31,3:Jl1e 91,e'A: 114,0'A: 10.<m,6 7.!!i53,6 35,1201e 25,740;. 75,tJ'1e OO,~1e

.1rosál O\ida 168,2 3:9,1 o,49'A: 1,34% 219,40;. 27'3,~1e 1.058,0 2428,7 2,7e'1e ~Ie Z29,tJ'1e 3ll,301e

Tnn;f.em.Irtng:N. 4.575,4 3.:m,7 13,28'1e 12, 1SOle 73,tJ'1e 91,?01e 4.600,7 3.294,7 12,24"1e 11,210;. 7O,2'1e 91,EJ'1e

Tnn;f. em. IrteqpI. 7.~~ 5.764,1 21,311e al,Be>1e 78,~1e 'J7,IJ'A 8.coo,e 5.132,5 al,gJ'1e 17,41'1e 63,fI'le 83,~

QJ5feio e ClmIsOJmrtes 5271,1 2~,3 15,:ml 9,m 51,O'Ie 63,8'Ic 4.001,2 3.3:9,2 10,~1e 11,41'1e 84,2'1e 100,SOIe

Il!spesas mCIPfaI 7.614,8 6.785,1 22,10'1e ~54c'lc 89,10;. 111,10;. 10.510,8 7!ST;J. Z7,44"1c 25,861'1e 72,;';' ~2"1c

11MlStimrta; 1.542,0 002,9 4,48"1e 3,!'B'1e 64,4°1e oo,3"1e 2507,8 tzeso 6,~1e 4,38"1e 51,3"1e ffi,SOIe

IIlI.6SÕesRncrreras 3.288,2 2.891,4 9,54°1e 10,4el1e ~,1J'1e 1oo,EJ'1e 2.&:0,4 2.!Xi2, 1 al 8,72'1e 95,?01e tm,O'A:

Pmlti2'a;iles da O\Áda 1.341,0 1.647,4 3,89'1e 5,gJ'1e 122,SOIe 153,1°1e 2.955,2 2270,0 7,71°1e 7,72'1e 76,SOIe 1oo,1°1e

Trcrsf. oo~. 111r<QN. 1.253,4 1.148,5 3,64"1e 4,1~1e 91,EJ'1e 114,201e 2.100,5 1.400,7 5,51°1e 4,79'1e ffi,SOIe ~,'fD)

Trcrsf. 00 ~ 1rtag>J. 170,9 ~,O O,5CP1e O,31°1e ro,fI'le 63,~1e 235,1 62,6 0,6f1'1e 0,21°1e Z3,EJ'1e ~,á'lI

ClmIs~oo~ 19,:: 17,9 0.c~1e O.oo'Ie S3,1°1e 116,1°1e 22,7 7,7 O,OO'Ie O,03"Ie 34,1°1e
~R:lsaw 00 uxOr y?;.....ia 6,9 0,0 0,02% O,OO'Ie O,O'Ie O,O'Ie 10,€ 0,0 O,03"Ie 0,00'1e 0,00/0

roTA'- 34.454,9 Z7.~ 100.00'1e 100.00'1e SJ,2"1c 100.0'1c 38.:m~ 29.385,8 100.00'1e 100.00'1c 76,'f01c 100.0'1e

Rrte: TliBas4-12, eméJE)()
"1l'ItE deIIaj<n!lb; JBo IGFO - FGJ JB3 seten1::m'OO
•• Este~LB r~eserta oa.rrpirra'to dacttatD aç:rra1áia inda
- o~ ciSarollB ~aatera;ã:>a1reo ~ dadesçesasd3ind>maçara toeo~\a'TB1e rmizàj>.

EXEnJ;iD~LESPESAEST~ RRB..B\I:NlOax:KMoo
8n RPMltiEs·

J

1911,$.J 'i: : 1994 ,
0çIrl> Ela:úab %aç %eec eecl ee;;1 0Qm Bea.tab %aç r 'eec/m; eecl

~-1" aç-2** -1" aç-2*'

J:J:5R:5AS ,11'

~a Q:mr6es 36.319,9 ~7 71,5% 7Ul'1e 56,5D1c. W,'f01e 52.689,9 21.~ 76,3!fA 73,ii 41,6'1c 96,2"1e

Pessoa e En::arP> 11.472,2 7.72!.,5 24,44"1c ~42"1c ffl,'Y1c 116,30A: 17.'Sl,5 8.4Q2,5 25,22D1c 28,17% 48.301c 111,?OIc

.1ros da O\tcla 4.315,8 754,5 9,11J'1c 2,78'1c 17,~1c 3>,201< 1.821,./ f1Jl,7 2,64"Ic 3,04"1e <l9,SOI< 115,~

Trcrsf.em. ~ 5.:m,8 3.919,3 11,3B'1< 14,42'1c 73,e'1c 127,,,* 8245,8 3.975,2 11,95'1c 13,33"1< 48.2D1< 111,e'1<

Trcn;;t. em. 1rteIPt· 8.~,e 4.510,5 18,82'1c 16,59'1e 51,O'Ie 88,2'1e 13.704,2 4Nl/J 19,1U'Ic 16,42'1e 35,?01e 82,?01e

QJ5feio e ClmIsOlrrertes 6.364,f 3.625,9 13,!B'1e 13,34"Ic 5T,rJ'1c oo.4DA 11.5Yl,9 3.723,0 16,71°1c 12,48* 32,'Y1c 74,'fOI1

Il!spesas â!captai 10.~9 6.646,7 22,63"A 24,48'A 62,6'A 11B, 1°1e 16.&,7 7.919,:1 l- 23,58"A 26,5B'1e 48,'f01e 112,6')

IrMlSÜmrta; 2.131,9 1.355,9 4,540;. 4,99'1< 63,EJ'1e 100,1J'1c 2.979,5 1258,2 4,32'1c 4,22D1c 42,201e gr,?Olc

lnI.esões F1ra"caras 2.762,<1 2.300,1 5,88"1< 8,7e'Ic ffi,2'Ic 148,SOIc 4.600,9 2.575,2 6,81°1c 8,63"1e 54,SOIc 123,?01c

Pmlti2'a;iles álO\Áda 2.354,7 1.774,5 5,02"1< 6,~ ~,401c 13>,2'Ic 6.357,4 2.768,6 9,210;. 9,28"A: 43,!1'1c 1oo,?OIc

Trcrsf. 00 ~ 1/1J"éW.'. 2.900,4 1.009,4 6,3701< 3,82"1< 34,SOI< OO,O'Ic 1.635,3 1.004,2 2,3701< 3,57"1< 65,1°1c 150,!1'1<

Trcrsf. 00 ~ 1rtag>J. 358,8 00,7 O,7e'1c O,:D'1e 22,e'1c 38,1J'1c ros,1 aJ3,2 0,73"1c O,6f1'1c 4O,SOlc 94,4°1e

a.tras~oo~ 35,6 16,1 O,OO'A o,OO'A OO,!1'A 104,!1'A 00.5 tJ3,7 0,13"1< O,1EJ'A 52,2"A 1aJ,EJ'1c

R:lsaw 00 CaiillJffia 4,9 0,0 0,010;. O,OO'Ic 0,0'1c O,O'Ic 25,1 0,0 0,040;. O,OO'Ic O,O'Ic 0,0'1e

lUTAI.. 46.949,7 27.181,.1 100.00iA 100.00'11 57,.A 100.1Jl,{ 68.991,7 29.825,0 100.00'A 100,OO'A 43,2"A 100.1Jl1e

Rrte: TliBasaJ-2B, emaev
.1l'ItE~ JBo IGFO - FGJJB3 seta11ro'OO
•• Este~LB n:peserta oa.rrpirra'to dacttatD aça Ia táia inda
- o~ dasIarollB r~eseftaaatera;ã:>a1reo ~ da~d3ind>maçala toeo áai\aTB'te rmiza::b.
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Em 1991, este elemento foi, fundamentalmente, custeio. Já no ano de 1992, há uma

pequena perda na despesa de pessoal e de transferências intragovernamentais correntes e de

capital, que são as transferências a empresas, autarquias e fundações.

Em 1993, são as transferências de capital intra-governamentais e juros da dívida as

despesasque mais sofrem essa perda. Observa-seque o valor orçado para esta última despesa

é extremamente elevado quando comparado à execução de 1992 (cerca de R$ 4,3 bilhões em

1993 contra cerca de R$ 2,4 bilhões em 1992), mas o valor executado muito baixo (R$ 754

milhões em 1993, contra R$ 2,4 bilhões em 1992). Por fim, em 1994, repetindo o acontecido em

1991, o ajuste se deu, fundamentalmente, em custeio.

Desta forma, observa-se que, no que se refere às chamadas "despesas incomprimíveis" -

pessoal, juros e amortização da dívida - há uma tendência de elevação do percentual relativo

ajustado na execuçãoorçamentária, o que corrobora a hipótese de que foram subestimadas no

momento da elaboração orçamentária. Com relação às transferências inter-governamentais

(fundamentalmente repasses de tributos a municípiOS), apesar de estas também serem

despesas incomprimíveis, sua fixação e execução é função da receita. Sendo assim, como, em

todos os anos, a receita foi superestimada em termos reais, os valores executados dessas

despesasforam sempre inferiores ao orçado, tanto em termos absolutos como relativos.

Essasdistorções nas despesas por elemento econômico eram feitas, como já dito, através

da correção e elevação das despesas de algumas categorias econômicas, utilizando um

mecanismo de abertura de créditos suplementares, enquanto outras despesas perdiam o valor

real através do contingenciamento de seu empenho e conseqüente postergação da liberação

dos recursos.

Essas alterações, porém, são melhor compreendidas quando analisamos as despesas

classificadaspor órgãos e funções.

2. Análise por Órgãos e Funções:

Os quadros VI e VII, a seguir, apresentam a classificação por órgãos que foram

agrupados segundo o poder ao qual pertencem, isto é, poder executivo, legislativo e judiciário.

Observando os quadros VIe VII podemos ver que a execução nesse perfodo foi de apenas

80,2% em 1991, 76,7% em 1992, 57,9% em 1993 e 43,2% em 1994, da dotação inicial, em

termos globais, como já demonstrado na análise por elemento econômico.
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Quadro VI
EXECUÇÃO DA DESPESA ESTADUAL POR ÓRGÃO

Em R$ Milhões *

i!H!jPl!!l!lj!l!mljllj!ljj;illlmH!!Hl!ljnljIHill!~;~~)~jjllni!!ijBliIj!Hiljlijlil!HlmlmlllHWIIIWjJjl1~l!hiHH!!!!HHjlWliHlHHJjJ!lIH;iq!mllljJHIHH~,$;~~lm!lJljl!lHlWHII!m,jlH!lljjj!11Hljlllili~HHiIJl

DESPESAS i~illii~~Ii~:iii~i~~iiiil~lii.;~1m~~li~li:Hliiili~I~~!II!!~ill!ili1~~:~I~~
Poder legislativo
Assembléia Legislativa 105,3 94,5 0,31% 0,34% 89,8% 111,9% 126,3 74,3 0,33% 0,25% 58,9% 76,7%
Tribunal de Contas do Estado 63,9 76,7 0,19% 0,28% 120,1% 149,7% 102,3 66,3 0,27% 0,23% 64,9% 84,6%
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça 906,3 906,1 2,63% 3,28% 100,0% 124,6% 1.377,6 742,9 3,60% 2,53% 53,9% 70,3%
Primeiro Tribunal de Alçada Civil 29,9 36,2 0,09% 0,13% 121,3% 151,2% 62,1 33,0 0,16% 0,11% 53,2% 69,4%
Tribunal de Alçada Criminal 32,9 37,5 0,10% 0,14% 114,0% 142,1% 55,5 31,7 0,14% 0,11% 57,2% 74,5%
Tribunal de Justiça Militar 8,6 7,8 0,02% 0,03% 91,1% 113,5% 9,8 5,9 0,03% 0,02% 60,3% 78,6%
Segundo Tribunal de Alçada Civil 31,3 33,2 0,09% 0,12% 105,9% 132,0% 54,5 29,0 0,14% 0,10% 53,1% 69,3%
Poder Executivo
Gabinete do Govemador 21,2 27,8 0,06% 0,10% 131,1% 163,4% 32,1 41,8 0,08% 0,14% 130,2% 169,8%
Secretaria da Educação 4.352,9 3.102,2 12,63% 11,22% 71,3% 88,8% 4.293,7 2.934,5 11,21% 9,99% 68,3% 89,1%

Vl Secoda Saúde 4.755,6 2.248,4 13,80% 8,13% 47,3% 58,9% 3.362,8 2.051,7 8,78% 6,98% 61,0% 79,5%
IV Secoda Ciência Tecnol. e Desenv. 2.094,9 1.586,5 6,08% 5,74% 75,7% 94,4% 2.401,6 1.507,7 6,27% 5,13% 62,8% 81,8%

Secodo Trabalho e Promoção Social 141,4 82,0 0,41% 0,30% 58,0% 72,2% 122,9 60,0 0,32% 0,20% 48,8% 63,6%
Secoda Cultura 282,0 201,2 0,82% 0,73% 71,3% 88,9% 228,5 273,7 0,60% 0,93% 119,8% 156,2%
Secode Agricultura e Abastecimento 349,2 225,8 1,01% 0,82% 64,7% 80,6% 409,5 235,8 1,07% 0,80% 57,6% 75,1%
Secoda Adm. e Modernização 96,4 99,8 0,28% 0,36% 103,5% 129,0% 237,1 391,1 0,62% 1,33% 165,0% 215,0%
Secode Energia e Saneamento 652,2 712,7 1,89% 2,58% 109,3% 136,2% 1.310,0 596,4 3,42% 2,03% 45,5% 59,3%
Secoda Infraestrutura Viária (Transportes) 2.836,9 2.695,3 8,23% 9,75% 95,0% 118,4% 2.518,7 2.652,7 6,57% 9,03% 105,3% 137,3%
Secoda Justiça e defesa da Cidadania 732,3 270,0 2,13% 0,98% 36,9% 46,0% 884,4 454,5 2,31% 1,55% 51,4% 67,0%
Secoda Segurança Pública 2.380,2 2.403,8 6,91% 8,70% 101,0% 125,9% 3.217,2 2.013,9 8,40% 6,85% 62,6% 81,6%
Secoda Fazenda 1.287,4 557,9 3,74% 2,02% 43,3% 54,0% 610,6 417,5 1,59% 1,42% 68,4% 89,1%
Administração Geral do Estado 10.838,4 10.259,1 31,46% 37,11% 94,7% 118,0% 13.852,0 12.538,5 36,16% 42,67% 90,5% 118,0%
Secode Esportes e Turismo 90,3 64,3 0,26% 0,23% 71,2% 88,7% 0,0 4,0 0,00% 0,01% 0,0%
Secoda Habitação 1.501,9 1091,7 4,36% 3,95% 72,7% 90,6% 88,5 46,6 0,23% 0,16% 52,6% 68,6%
Secodo Meio-Ambiente 245,3 165,8 0,71% 0,60% 67,6% 84,3% 887,3 700,9 2,32% 2,39% 79,0% 103,0%
Ministério Público 229,8 174,4 0,67% 0,63% 75,9% 94,6% 252,3 189,4 0,66% 0,64% 75,1% 97,9%
Secode Estado do Governo 95,0 146,8 0,28% 0,53% 154,5% 192,5% 297,1 225,8 0,78% 0,77% 76,0% 99,1%
Secode Economia e Planejamento 88,9 102,7 0,26% 0,37% 115,5% 144,0% 229,2 139,4 0,60% 0,47% 60,8% 79,3%
Secode Defesa do Consumidor 14,8 1,7 0,04% 0,01% 11,5% 14,3°,(, 140,5 177,9 0,37% 0,61% 126,7% 165,1%
Secodo Menor 182,7 108,4 0,53% 0,39% 59,3% 73,9% 210,0 173,0 0,55% 0,59% 82,4% 107,4%
Secodos Transportes Metropolitanos 0,0 123,9 0,00% 0,45% 0,0% 922,9 576,0 2,41% 1,96% 62,4% 81,4%
Reserva de Contingência 69 00 0,02% 000% 0,0% 00% 10,6 00 0,03% 0,00% 00% 00%
TOTAL 34.454,9 27.644,2 100,00% 100,00% 80,2% 100,0% 38.307,5 29.385,8 100,00% 100,00% 76,7% 100,0%
Fonte. Tabelas 6 - 14 , em anexo
* Dados deflacionados pelo IGP-DI - FGV para setembro/98
** Este percentual representa o cumprimento da dotação orçamentária inicial
*** O percentual desta coluna representa a alteração entre o percentual de despesas definido no orçamento E: o efetivamente realizado.



Quadro VII
EXECUÇÃO DA DESPESA ESTADUAL POR ÓRGÃO

Em R$ Milhões'

DESPESAS
:iO":.',;r.:;ç";"·,,;:,,,.,.;:.8:,.;i.',.,';!,,I,~O.,.•"':.'"'"'~::'·,:!",rec, ..'"",:;,:"',,,,:ilt,,,,,.,!i ...",." ..,,:.::~d ..,'.,.O.',';,,',j, 1I,,!1':•.',' .•,',"", ·"i,·,",O,';,:::,.,r, ..,",.,;i,Y,:, '.,:,': .,:",:O,'",~":t.:,,, :!l.'",;e,.," X.'.:""iec,',.".,·,;;:.:I.:.·"i:, '.'.,::.' ';';O,e;,';.:;:',,'.ç:.;',~.:.:.'.~~,.,.':,.,',',.,1,,:':1:"":,:.1",1,:,:,: '.!,.:.;.''ç~~.'.I:·:~,..,",;;:!.,2,1".;.,.,:.",.~r.~~d:m :~~~ut~~ó" ;;;~í:~~~Iii70

,~x~ ;:êx~i1j: ,,~~eP2:'ji"",1. ' :.,:', li'i;i';: "::':" .<1:',,):::;;:":: ,::';!!in,,;: !:<?r;r .. ~Íi~i,-,;:;!
Poder Legislativo
Assembléia Legislativa
Tribunal de Contas do Estado
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Primeiro Tribunal de Alçada Civil
Tribunal de Alçada Criminal
Tribunal de Justiça Militar
Segundo Tribunal de Alçada Civil
Poder Executivo
Gabinete do Governador
Seco da Educação
Seco da Saúde
Seco da Ciência Tecnol. e Desenv.
Seco do Trabalho e Promoção Social
Seco da Cultura
Seco de Agricultura e Abastecimento
Seco da Adm. e Modernização
Seco de Energia e Saneamento
Seco da Infraestrutura Viária
Seco da Justiça e defesa da Cidadania
Seco da Segurança Pública
Seco da Fazenda
Administração Geral do Estado
Seco de Relações do Trabalho
Seco de Esportes e Turismo
Seco da Habitaçâo

Seco do Meio-Ambiente
Ministério Público
Seco de Estado do Governo
Seco de Planejamento e Gestão
Seco da Criança e Bem Estar Social
Seco dos Transportes Metropolitanos
Seco da Adm. Penhenciária
Seco de Recursos Hldricos Sanea. Obras
Procuradoria Geral do Estado
Reserva de Contingência

101,1
91,1

1.537,3

64,0
56,6
11,7
51,8

35,6
6.371,9
4.439,2
2.730,5

111,3
313,2
579,6
723,5

2.227,2
2.585,4

570,7
3.006,5

473,5
17.163,4

33,1
120,1

1.005,2
363,0
297,5
106,1
277,1
305,4

1.191,8

0,0
0,0
0,0
4,9

846,4
35,0
38,8

7,0
34,3

30,3
3.015,0
1.788,3
1.584,5

8,4
173,4
232,3
342,5
131,4

2.350,3

165,9
1,904,3

479,4
10.010,9

18,5
44,8

476,7

211,7
259,0

71,1
151,3
194,0
769,7
251,5

1.093,3
297,1

0,0

90,0
74,3

0,22%
0,19%

0,33% 89,0%
0,27% 81,6%

3,11% 55,1%
0,13% 54,8%
0,14% 68,5%
0,03% 59,7%
0,13% 66,3%

0,11%
11,09%

6,58%
5,83%
0,03%
0,64%
0,85%
1,26%
0,48%

8,65%
0,61%
7,01%
1,76%

36,83%
0,07%
0,16%
1,75%
0,78%
0,95%
0,26%
0,56%
0,71%
2,83%
0,93%
4,02%
1,09%
0,00%

85,1%
47,3%
40,3%
58,0%

7,5%
55,4%

40,1%
47,3%

5,9%
90,9%
29,1%
63,3%

101,2%
58,3%
55,8%
37,3%
47,4%
58,3%
87,0%
67,0%
54,6%
63,5%
64,6%

153,7%
141,0%

95,1%
94,6%

118,3%
103,1%
114,5%

0,0%

187,0
120,2

1.669,1
60,3

54,5
11,3
56,8

101,0
107,0

1.313,4

61,0
61,1
10,8
58,7

38,6
3.004,6
2.379,8
1.621,8

223,2
365,6

385,2
141,6

2.896,2
128,4

1.933,4

641,6
10.798,6

50,2
55,5

513,0
214,9
342,3
104,1
261,4

260,9
520,6
283,2
631,6
315,8

0,0

0,27%
0,17%

2,42%

0,09%
0,08%
0,02%
0,08%

0,12%
16,17%

8,95%

5,90%

0,69%
1,40%
1,61%
0,06%
5,17%
0,37%
5,18%
1,01%

38,04%
0,06%
0,22%
2,29%

0,74%
0,73%

0,27%
0,72%
0,98%
2,38%
1,15%
1,46%
1,13%

0,0

0,34% 54,0%
0,36% 89,0%

4,40% 78,7%
0,20% 101,1%
0,20% 112,3%
0,04% 95,1%
0,20% 103,4%

0,13%
10,07%

7,98%
5,44%

47,6%
26,9%
38,5%
39,8%

0,75% 46,7%
1,23% 37,7%
1,29% 34,6%
0,47% 335,5%
9,71%
0,43%

6,48%
2,15%

36,21%
0,17%
0,19%
1,72%
0,72%

1,15%
0,35%
0,88%
0,87%
1,75%
0,95%
2,12%
1,06%

0,0

81,3%
50,3%
54,1%
92,5%
41,1%

115,4%
36,5%
32,4%

41,9%

67,7%
55,0%
52,3%
38,5%
31,7%
35,7%
62,8%
40,3%

0,0%

124,9%
205,9%

182,0%
234,0%
259,7%
220,0%
239,2%

110,1%
62,3%
89,1%
92,1%

107,9%
87,3%
80,1%

776,1%
188,0%
116,3%

125,1%
214,0%

95,2%
267,0%

84,4%
75,0%
96,9%

156,7%
127,3%
121,1%

89,1%
73,3%
82,5%

145,2%
93,3%

0,0%
TOTAL 100,0%46.949,7 27.181,4

3,27%
0,14%
0,12%
0,02%
0,11%

0,08%
13,57%

9,46%
5,82%
0,24%
0,67%
1,23%
1,54%
4,74%
5,51%
1,22%
6,40%
1,01%

36,56%
0,07%
0,26%
2,14%
0,77%
0,63%
0,23%
0,59%
0,65%
2,54%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%

100,00% 100,00% 57,9%

147,1% 81,1
81,7% 11.152,6
69,6% 6.177,0

100,2% 4.073,4

13,0%
95,7%
69,2%

81,8%
10,2%

157,00!'
50,2%

109,4%
174,9%
100,7%

96,3%
64,4%
81,9%

100,7%
150,3%
115,7%

94,3%
109,7%
111,6%

100,0%

478,4
969,3

1.112,7
42,2

3.564,2
255,4

3.574,5
693,5

26.245,7
43,4

0,0%

151,9
1.582,5

512,9
505,4
189,1
499,4
676,9

1,643,0

793,7
1.006,0

783,0
25,1

29..825,0 100,0% 100,0%68.991,7
Fonte: Tabelas 22 - 30, em anexo
• Dados deflacionados pelo IGP-DI - FGV para setembro/98
•• Este percentual representa o cumprimento da dotação orçamentária inicial
••• O percentual desta coluna representa a alteração entre o percentual de despesas definido no orçamento e o efetivamente realizado.
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Apesar disso, alguns órgãos tiveram uma execução muito superior a esse patamar, ficando

acima da execução média e obtendo assim um ganho relativo, enquanto outros tiveram um

percentual de execução bem inferior ao médio, apresentando perda real de valor. Esta alteração

era possibilitada, ao longo do ano, pela abertura de créditos suplementares para algumas

secretarias, enquanto outras, que não recebiam suplementação, ou tinham o empenho de suas

dotações contingenciado, iam tendo o valor de suas dotações reduzido em termos reais, através

da corrosão inflacionária.

Nos quadros VI e VII a última coluna de cada ano apresenta o percentual de ajuste

relativo que permite observar qual a execução relativa de cada órgão. Considerando que o

orçamento foi superestimado em termos de receitas nessesquatro anos, o montante possívelde

gasto é na realidade bastante inferior ao fixado na LOA. Nessesentido, o percentual de ajuste

relativo permite perceber quais órgãos tiveram um ganho real de valor, quais mantiveram os

valores de suas dotações e aqueles que sofreram perda real de valor. Dessa forma, os órgãos

que tiveram um percentual de execução relativo igualou superior a 100%, mantiveram ou

elevaram sua participação no total das despesas, enquanto aqueles que tiveram um percentual

inferior a 100% tiveram sua participação no total das despesas reduzida. A Secretaria da

Educação e a da Saúde, por exemplo, em todos os anos tiveram percentuais de execução

relativa inferiores a 100%, enquanto a Secretarias de Transportes, no mesmo período,

apresenta percentual de execução relativo bastante acima de 100%, chegando a 188% em

1994, o que levou a uma participação percentual, dessas secretarias no total de gastos,

diferente da definida no orçamento.

A tese, de que durante a execução orçamentária há um reordenamento das despesas, fica

ainda mais evidente se analisarmos essa mudança na participação percentual das principais

secretarias no gasto total. Para isso, foi realizada a comparação entre os dez primeiros órgãos

segundo os seus percentuais de gastos no orçamento e na execução orçamentária, tal como

demonstrado no esquema a seguir.

Nesse esquema, foram considerados apenas os órgãos do poder executivo, tendo em vista

que os demais órgãos não pertencem diretamente à esfera de decisão do governo. Entre os

órgãos analisados, foi excluída a Administração Geral do Estado (AGE), por esta ser responsável

pela maior parte dos pagamentos de inativos, serviço da dívida e transferências. Essas

despesas, por razões legais e institucionais, não podem ser alteradas pelo executivo, fazendo

com que a AGEfosse, naturalmente, em todos os anos, a primeira na hierarquia das despesas.
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Análise DOr órgão:
5 primeiros:

1991: orçado: Saúde, Educação, Transportes, Segurança, Ciência e Tecnologia.
executado: Educação, Transportes, Segurança, Saúde, Ciência e Tecnologia.

1992: orçado: Educação, Saúde, Segurança, Transportes, Ciência e Tecnologia.
executado: Educação, Transportes, Saúde, Segurança, Ciência e Tecnologia.

1993: orçado: Educação, Saúde, Segurança, Ciência e Tecnologia, Transportes.
executado: Educação, Transportes, Segurança, Saúde, Ciência e Tecnologia.

1994: orçado: Educação, Saúde, Ciência e Tecnologia, Transportes, Segurança.
executado: Educação, Transportes, Saúde, Segurança, Ciência e Tecnologia.

5 segundos:
1991: orçado: Habitação, Fazenda, Justiça, Energia, Agricultura.

executado: Habitação, Energia, Fazenda, Justiça, Agricultura.

1992: orçado: Energia, Transporte Metropolitano, Habitação, Justiça, Fazenda.
executado: Habitação, Energia, Transporte Metropolitano, Justiça, Fazenda.

1993: orçado: Energia, Transporte Metropolitano, Habitação, Administração, Justiça.
executado: Recursos Hídricos, Transporte Metropolitano, Fazenda, Habitação, Administração.

1994: orçado: Transporte Metropolitano, Habitação, Administração, Rec. Hídricos, PGE.
executado: Fazenda, Recursos Hídricos, Transporte Metropolitano, Habitação, Administração.

A partir da análise do esquema acima e dos quadros VIe VII apresentados anteriormente,

é possível perceber que, ao longo desses quatro anos, várias secretarias tiveram suas dotações

alteradas durante a execução orçamentaria, seja por uma redução ou por um aumento dos

recursos a elas destinados. Apesar de não haver uma tendência que possa ser verificada nesses

anos, é inegável que secretarias como Saúde e Ciência e Tecnologia, por exemplo, têm sempre

uma redução absoluta em seu montante de despesas, enquanto Transportes e Recursos

HídriCOSapresentam um ganho real. Esta variação pode também ser observada através da

classificação de despesas por função, como mostram os quadros VIII e IX, na página

seguinte.

55



Quadro VIII
EXECUÇÃO DA DESPESA ESTADUAL POR FUNÇÃO

1991 19Q2
Orçado Executad % orç %exec eJ!.ecI exec I Orçado Executad % orç %exec exec I exec I

o o-rç-1 orç ..2 o orç -1 ~ orç .. 2
DESPESAS .. ** ..,

Legislativa 169,2 171,2 0,49% 0,62% 101,2% 126,2% 228,5 140,7 0,60% 0,48% 61,5% 80,2%
Judiciária 2,133,8 1.787,8 6,19% 6,47% 83,8% 104,4% 3.371,0 2.378,4 8,80% 8,09% 70,6% 92,0%
Administração e Planejamento 9.610,7 8.761,1 27,89% 31,69% 91,2% 113,6% 13.022,1 10.897,6 33,99% 37,08% 83,7% 109,1%
Agricultura 405,1 280,8 1,18% 1,02% 69,3% 86,4% 480,8 281,5 1,26% 0,96% 58,6% 76,3%
Comunicações 0,4 0,1 0,00% 0,00% 16,0% 20,0% 1,1 0,0 0,00% 0,00% 1,1% 1,4%
Defesa Nac. e Sego Pública 2.239,9 2.029,3 6,50% 7,34% 90,6% 112,9% 2.665,4 1.643,2 6,96% 5,59% 61,6% 80,4%
Desenvolvimento Regional 39,7 6,6 0,12% 0,02% 16,6% 20,6% 62,8 28,0 0,16% 0,10% 44,7% 58,2%
Educação e Cultura 6.400,0 4.688,2 18,58% 16,96% 73,3% 91,3% 6.510,7 4.499,0 17,00% 15,31% 69,1% 90,1%
Energia e Recursos Minerais 51,6 27,7 0,15% 0,10% 53,6% 66,8% 1.145,3 300,3 2,99% 1,02% 26,2% 34,2%
Habitação e Urbanismo 387,7 515,8 1,13% 1,87% 133,0% 165,8% 930,7 768,7 2,43% 2,62% 82,6% 107,7%
Industria Comércio e Serviços 884,8 121,7 2,57% 0,44% 13,8% 17,2% 208,1 91,0 0,54% 0,31% 43,8% 57,0%
Saúde e Saneamento 5.229,5 2.823,2 15,18% 10,21% 54,0% 67,3% 3.648,1 2.441,9 9,52% 8,31% 66,9% 87,3%
Trabalho 5,5 6,4 0,02% 0,02% 116,7% 145,5% 12,8 8,6 0,03% 0,03% 67,6% 88,1%
Assistência e Previdência 3.450,1 3.294,0 10,01% 11,92% 95,5% 119,0% 2.941,4 2.968,5 7,68% 10,10% 100,9% 131,6%
Transporte 3.440,0 3.130,4 9,98% 11,32% 91,0% 113,4% 3.068,3 2.938,4 8,01% 10,00% 95,8% 124,8%
Reserva de Contingência 6,9 0,0 0,02% 0,00% 0,0% 0,0% 10,6 0,0 0,03% 0,00% 0,0% 0,0%
TOTAL 34.454,9 27.644,2 100,00% 100,00% 80,2% 100,0% 38.307,5 29.385,8 100,00% 100,00% 76,7% 100,0%

Em R$ Milhões·

Fonte: Tabelas 8 - 16 , em anexo
• Dados deflacionados pelo IGP-DI • FGV para setembro/98
•• Este percentual representa o cumprimento da dotação orçamentária inicial
••• O percentual desta coluna representa a alteração entre o percentual de despesas definido no orçamento e o efetivamente realizado.



Quadro IX
EXECUÇÃO DA DESPESA ESTADUAL POR FUNÇÃO

ii:
"I '1993 ", ' 199~

Orçado Ex!!Cutado %orç' % exec : exec/ exec/ I,Orç~do Executado %orç , %exeC e~ec 1.,1 exec /
orç-H orç -2 , orç -1 • or~ -2

DESPESAS .. -."
Legislativa 192,1 164,3 0,41% 0,60% 85,6% 147,8% 307,2 208,0 0,45% 0,70% 67,7% 156,6%
Judiciária 3.274,4 2.872,2 6,97% 10,57% 87,7% 151,5% 5,236,3 2.671,0 7,59% 8,96% 51,0% 118,0%
Administração e Planejamento 17.178,8 8.135,0 36,59% 29,93% 47,4% 81,8% 24.203,0 9.846,1 35,08% 33,01% 40,7% 94,1%
AgriCUltura 628,7 280,7 1,34% 1,03% 44,7% 77,1% 1.179,6 420,2 1,71% 1,41% 35,6% 82,4%
Comunicações 0,0 0,0 0,00% 0,00% 20,4% 35,2% 0,0 0,0 0,00% 0,00% 21,2% 49,0%
Defesa Nac. e Sego Pública 2.312,8 1.817,1 4,93% 6,68% 78,6% 135,7% 3.426,1 1.828,2 4,97% 6,13% 53,4% 123,4%
Desenvolvimento Regional 66,9 30,4 0,14% 0,11% 45,4% 78,5% 132,3 101,3 0,19% 0,34% 76,6% 177,1%
Educação e Cultura 8.856,2 4.480,1 18,86% 16,48% 50,6% 87,4% 15.079,2 4.626,9 21,86% 15,51% 30,7% 71,0%
Energia e Recursos Minerais 1.681,6 968,5 3,58% 3,56% 57,6% 99,5% 607,0 389,0 0,88% 1,30% 64,1% 148,2%
Habitação e Urbanismo 977,4 491,8 2,08% 1,81% 50,3% 86,9% 1.628,6 555,1 2,36% 1,86% 34,1% 78,8%
Industria Comércio e Serviços 95,1 81,7 0,20% 0,30% 85,8% 148,3% 148,8 79,9 0,22% 0,27% 53,7% 124,2%
Saúde e Saneamento 5.143,6 2.101,0 10,96% 7,73% 40,8% 70,6% 6.938,5 2.741,9 10,06% 9,19% 39,5% 91,4%
Trabalho 20,6 18,5 0,04% 0,07% 89,9% 155,3% 43,4 50,2 0,06% 0,17% 115,4% 267,0%
Assistência e Previdência 2.798,3 2.869,0 5,96% 10,55% 102,5% 177,1% 5.235,6 3.130,2 7,59% 10,50% 59,8% 138,3%
Transporte 3.690,3 2.871,1 7,86% 10,56% 77,8% 134,4% 4,800,9 3.177,1 6,96% 10,65% 66,2% 153,1%
Reserva de Continqência 32,9 0,0 0,07% 0,00% 0,0% 0,0% 25,1 0,0 0,04% 0,00% 0,0% 0,0%
Total 46.949,7 27.181,4 100,00% 100,00% 57,9% 100,0% 68.991,7 29.825,0 100,00% 100,00% 43,2% 100,0%

Em R$ Milhões·

Fonte: Tabelas 24 - 32 , em anexo
• Dados deflacionados pelo IGP-DI - FGV para setembro/98
•• Este percentual representa o cumprimento da dotação orçamentária inicial
._. O percentual desta coluna representa a alteração entre o percentual de despesas definido no orçamento e o efetivamente realizado.



Os quadros VIII e IX apresentam a execução da despesa por função e refletem a

realocaçãode gastos ocorrida na distribuição de recursos por órgãos. Considerandoas funções

mais importantes dentro da estrutura de gastos, Educaçãoe Cultura e Saúde e Saneamento (as

quais agregam fudamentalmente as despesas das secretarias de Educação, Ciência e

Tecnologia, de um lado, e Saúde e Recursos Hídricos de outro), percebe-se que ocorreram

perdas relativas de recursos comparando-se valores executados e orçados. Em contrapartida,

ganharam espaço funções mais associadasa despesasde capital, como Transportes.

D) Razões e Implicações:

É interessante analisar porque o governo promovia esta reprogramação do orçamento

alterando profundamente a prioridade de gastos estabelecida na LOA, ao invés de já elaborar

um orçamento alocando recursos nas dotações onde iriam de fato ser executados. É razoável

supor que se o executivo agisse desta forma, elaborando um orçamento com menos recursos

para as áreas de saúde e educação e uma concentração maior destes em transportes,

enfrentaria uma dificuldade maior para aprovar o orçamento. Isto por que existem vários grupos

organizados ligados às áreas sociais que acompanham a votação do orçamento e exercem

pressão política nessafase, o que poderia causar certo desgaste para o governo caso a alocação

de recursos nessas áreas fosse reduzida. Além disso, caso alocasse já no orçamento maiores

verbas para Transportes, o Executivo teria que negociar um grande número de emendas do

poder legislativo, remanejando recursos das obras determinadas na proposta orçamentária para

outras como, estradas, pontes e outras emendas pontuais ligadas à base eleitoral dos

parlamentares, o que pulverizaria recursos reduzindo o controle do executivo sobre o montante

das despesasnessaárea.

Dessa forma, era muito mais cômodo e seguro para o executivo elaborar e conseguir a

aprovação de um orçamento que atendesse às várias demandas sociais e se utilizar da

subestimação da inflação para realocar recursos entre os diversos órgãos, da forma que lhe

interessasse,quando da execuçãoorçamentária.

Frente a essa política de redefinição dos gastos durante a execução orçamentária é

necessário ressalvar que neste período não houve por parte do governo nenhuma intenção de

equilibrar o orçamento, tentando reduzir o déficit potencial gerado na fase de elaboração

orçamentária. Isto é, os recursos eram realocados de uma área para outra sem a preocupação

de manter as despesas no mesmo montante das receitas efetivamente realizadas. A

possibilidade de ajustar o orçamento durante a fase de execução orçamentária é uma questão

essencialmente política, e, dessa forma, depende da vontade e esforço do governo em atingir
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esse equilíbrio. A simples existência de mecanismos legais e administrativos visando à obtenção

do equilíbrio orçamentário não é suficiente para o alcance deste objetivo. Nesses quatro anos, o

que se pôde verificar, a partir do quadro X, a seguir, é que o processo de redefinição de gastos

não esteve associado à uma preocupação com o equilíbrio das contas públicas, como fica

evidente com os déficits registrados em todos os anos desse período".
Quadro X

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO -1991/1994
R$ Milhões·

DISCRIMINAÇÃO
1991 1992 1993 1994

Orçado Realizado Orçado Realizado Or9ado Realizado Orçado I Realizado

1 - Receitas Correntes 32.454,0 24.830,6 33.128,5 20.925,4 38.515,8 20.878,2 60.630,2 22.458,9

2 - Receitas de Capital 2.000,8 1.922,0 4.519,0 3.580,5 8.373,8i 3.944,6 8.361,5' 3,846,8

3 - Receita Total (1+2) 34.454,9 26.752,6 38.307,5 24.505,9 46.949,71 24.822,8 68.991,71 26.305,8

I
4 - Despesas Correntes 26.833,2 20.859,1 27.186,1 21.788,6 36.319,91 20.534,7 52.699,9 21.905,8
5 -Pessoal e Encargos 9.479,2 8.669,9 10.005,6 7.563,6 11.472,21 7.724,5 17.397,5 8.402,5
6 - Juros da Dívida 168,2 369,1 1.058,0 2.428,7 4315,81 754,5 1.821,4 907,7
7 "Transferências Correntes 11.914,6 9.130,8 12.721,3

1
8.427,2 14.167,4! 8.429,8 21.950,1 8.872,6

I

8 - Custeio e Outras Correntes 5.271,1 2.689,3 4.001,2j 3.369,2 6.364,5' 3.625,9 11.530,9 3.723,0
9 - Despesas de Capital 1.614,8 6.785,1 10.510,8 7.597,2 10.624,9 6.646,7 16.266,7! 7,919,1
10 -Investimentos 1.542,0 992,9 2.507,81 1.286,0 2.131,91 1.355,9 2.979,51 1.258,2
11 - Inversões Financeiras 3.288,2 2.891,4 2.650,4 2.562,1 2.762,4 2.380,1 4.699,9: 2.575,2
12 - Amortizações da Dívida 1.341,0 1.647,4 2.955,2 2.270,0 2.354,71 1.774,5 6.357,4 2.768,6
13 - Transferência de Capital 1.424,3 1.235,5 2.374,6 1.471,4 3.349,2f 1.120,1 2.140,4 1.270,4
14 - Outras Despesas de Capital 19,3 17,9 22,7 7,7 26,61 16,1 89,5 46,7
15 -Reserva de Contingência 6,9 0,0 10,61 0,0 4,91 0,0 25,1 0,0

16 - Despesa Total (4+9) 34.454,9 27.644,2 38.307,5 29.385,8 46.949,7 27.181,4 68.991,7: 29.825,0
i

Déficit Orçamentário (3-16) 0,0 -891,6 0,0 -4.879,9 0,0' -2.358,6 0,0 -3.519,2
% Déficit/Receita Tota! -3,3%

1
-19,9% -9,5% -13,4%I

Fonte: Tabelas 2 - 4,10 - 12,18 - 20,26 - 28, em anexo
* Dados deflacionados pelo IGP-D! - FGV para setembro/98

4.2.3 Considerações Finais sobre o Período 1991-1994

Em síntese, no período 1991-94 verificou-se um grande hiato existente entre o orçamento

aprovado pelo legislativo e a execução orçamentária. Este hiato está em grande parte associado

ao tratamento dado à inflação no processo orçamentário, assim como a política de

contingenciamento de despesas, à qual o executivo recorria na fase de execução orçamentária.

Durante todo esse período, a inflação mensal superou a inflação prevista nas leis orçamentárias.

Como essa alta dos preços era subestimada no orçamento, o executivo tinha assegurado a

.31 o déficit orçamentário representa uma diferença entre as receitas do exercício e as despesas empenhadas, tendo
um forte impacto sobre a administração das despesas orçamentárias, visto que, na realidade, este representa a
postergação de seu pagamento de um exercício para o outro.
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possibilidade de abrir créditos suplementares, realocando assim a distribuição das dotações

orçamentárias, as quais mantinha contingenciadas desde o início do exercício.

Com isso, a definição de prioridades era transferida para a etapa de execução orçamentária,

o que reduzia o papel do PPA e da LDO enquanto instrumentos norteadores da elaboração

orçamentária. Além disso, eram violados os próprios preceitos atribuídos ao poder legislativo

para dispor sobre matéria orçamentária.

Essaalteração de prioridade nos gastos ocorrida durante o período inflacionário é relatada

por MAZZUCCHELLI32(1989), quando diz que:

[ ... ] havendo aceleração da inflação o orçamento perde todo seu sentido e a execução orçamentária passa a se
dar via suplementações. Não guardando na maioria das vezes nenhuma correspondência com o orçamento
acrovado, Ou seja o Cidadão, através do LegislâtivO, não têm nenhum controle sobre o gâstO.

Porém, ainda segundo o ex-secretário, uma segunda distorção no processo orçamentário

advinha da própria estrutura da administração pública, como ele relata a seguir.

Fala-se muito hoje em dimensão inercial da inflação, isto é o passado se projetando para o futuro, assim
sucessivamente, mas talvez a coisa mais inercial que exista hoje seja o setor público. É absolutamente
espantoso o grau de inercialização vigente no setor público como um todo e particularmente me refiro ao setor
públiCO paulista. A inércia é tão espantosa que, para uma única virtude, eu poderia apontar mais de 20 vícios.

Essecaráter inercial da administração pública paulista estaria ligado, então, à total falta de

planejamento no Estado. Para o autor, a principal preocupação do planejamento deveria ser a

qualidade do gasto público. Mas, aqui também a inflação exercia um papel central. Com a

alteração dos preços afetando de forma diferenciada os diversos órgãos setoriais, tornava-se

extremamente difícil o planejamento dentro do setor público.

O fato da inflação atingir de forma diferente os vários setores do governo é uma

decorrência natural do próprio processo inflacionário brasileiro. Como vimos no capítulo 3, a

corrosão inflacionária está ligada a um conflito distributivo entre capital e trabalho, onde são

mais afetados os setores menos organizados e mais competitivos da economia do que os

oligopolizados, visto que estes últimos têm maior poder para repassar para preços os aumentos

salariais. Analogamente, no setor público, os diversos tipos de despesassão afetados de forma

diferenciada pela inflação, o que resulta não apenas do fato deste estar sujeito a diferentes

inflações setoriais, mas também das determinações legais e do poder de pressão política, dos

diversos órgãos e categorias profissionais, para manter o valor real de suas dotações.

32 Frederico Mathias Mazzuchelli foi secretário de Planejamento do Estado de São Paulo nos anos de 1987 a 1990 e
secretário da Fazenda em 1991 e 1992.
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A resultante deste processo é a extrema dificuldade em se avaliar a perda real de cada setor

do Estado durante o ano e assim determinar a demanda efetiva por gastos públicos. Esta tarefa,

que era reservada à Secretaria do Planejamento, era extremamente difícil, dado que as

alterações causadas pela inflação impossibilitavam a elaboração de séries históricas confiáveis

que pudessem embasar a tomada de decisões e o planejamento.

A fragilidade do planejamento nesse período pode ser observada a partir da falta de

instrumentos de avaliação das despesas orçamentárias que pudessem servir como balizadores

da eficácia e eficiência na utilização de recursos públicos. Com isso, era usual que, uma vez

incluído um programa na LOA, este se perpetuasse, caracterizando-se a inércia acima descrita.

É conveniente notar que esta inércia estava também associada ao fato de o orçamento

paulista ser estruturado em uma classificação funcional-programática e no princípio do

orçamento base zero. Este tipo de estruturação requer, em tese, a existência de mecanismos de

avaliação para que se possa perseguir constantemente uma melhor alocação de recursos tendo

em vista o desempenho de cada programa, conforme descrito no capítulo 1. Dessa forma, com

a inexistência desses mecanismos, em decorrência principalmente das distorções causadas pela

inflação, a tomada de decisão a respeito da prioridade de gastos era feita somente em bases

políticas, levando a um acirramento do conflito político na disputa por recursos e a uma redução

da eficácia alocativa do gasto público.

De acordo com DALL'ACQUA e GUARDIA (1995), este conflito descia para dentro dos órgãos

setoriais, visto que, uma vez implementado um projeto ou atividade, havia uma forte pressão

para que este continuasse e fosse ampliado, levando a uma disputa entre os diversos órgãos

estaduais pelos recursos do Tesouro. É claro que esta disputa é natural em processo no qual

cada órgão ou entidade procura obter a maior participação possível no distribuição dos recursos

para o cumprimento de suas metas, enquanto a área econômica teria como função conter estas

pressões dentro dos recursos disponíveis. No entanto, o que se quer destacar aqui é que esta

disputa tornava-se ainda mais intensa pela falta de critérios técnicos, associada a dificuldades

que nasciam do impacto da inflação no processo orçamentário.

Um exemplo dos argumentos acima foram os Contratos de Gestão. Na tentativa de reduzir o

problema da falta de planejamento, durante esse período, foram idealizados este tipo de

contrato, que em teoria seriam um instrumento do poder público a ser implantado tanto na

Administração Direta quanto Indireta, visando a uma maior eficácia e eficiência na execução de

tarefas e prestação de serviços públicos e o que levaria consequentemente a uma maior

qualidade do gasto público. Esses contratos foram instalados em todo o Estado, porém não se

conseguiu implementar um sistema de avaliação de desempenho que permitisse a correta
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execução desses contratos. Sem indicadores adequados que possibilitassem a avaliação da

prestação do serviço público, este projeto não progrediu. A partir de 1995, com a mudança de

governo os contratos de gestão foram abandonados. (ANDRÉ, 1998).

62



4.3 Período 1995 -1997. O Processo Orçamentário após o Plano Real

o foco da análise do período 1995-1997 é o entendimento da mudança no processo

orçamentário, quando da redução do patamar inflacionário, e se essa alteração foi suficiente

para possibilitar a elaboração de uma peça orçamentária mais próxima da real capacidade de

gasto do Estadoe coerente com sua função de instrumento de planejamento público.

É importante mencionar que o período que se inicia em 1995 representa um mudança no

rumo das finanças públicas estaduais. Isto se deu pois, o período anterior foi marcado por um

grande descontrole das contas públicas, com acúmulo de déficits orçamentários, conforme visto

anteriormente. Após a implementação do Plano Real, iniciou-se uma nova fase do processo

orçamentário no Estado, onde se destaca a necessidade de ajuste das contas públicas e a

grande redução do patamar inflacionário. Nessecontexto, o governo que tomou posse a partir

de 1995 adotou duas estratégias: uma política de equilíbrio orçamentário e renegociação da

dívida do Estadode São Paulo33
•

Como será visto a seguir, o processoorçamentário do Estadosofreu algumas modificaçõesà
luz da nova situação política e econômica mencionada acima. Para a melhor compreensão deste

processo, a descrição feita para este período segue as mesmas etapas da análise feita no

período anterior.

4.3.1 Elaboração Orçamentária

Durante este período, foram realizadas algumas mudanças no sentido da modernização do

sistema orçamentário do Estado de São Paulo. Através do Programa de Modernização do

Controle Interno e Administração Financeira (PROMOCIAF),foram desenvolvidos alguns avanços

nessa área, em particular, através da implementação do Sistema Integrado de Administração

Financeira para Estadose Municípios(SIAFEMjSP).

Este programa de modernização teve como objetivo a implementação de mecanismos mais

ágeis e confiáveis, para permitir um controle gerencial, além da integração dos diversos órgãos

setoriais com o planejamento e entre si, facilitando o fluxo de informação em meio

informatizado. (SEP-epO,1998).

Durante a etapa de elaboração orçamentária, outra importante mudança foi a

informatização dos documentos, que permitem a análise e comparação de séries históricas de

33 Esta última não será abordada neste trabalho. Para uma descrição do processo de Renegociação da dívida do
Estado de São Paulo ver FERNANDEZ (1998).
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forma automática, para a análise da execução do exercício e embasamento da proposta

orçamentána do exercício seguinte.

Foi também informatizada, a etapa de adequaçãoentre despesase receitas, que é realizada

para composição da peça orçamentária a ser analisada pelo governador e enviada à Assembléia

Legislativa. Em relação à apreciação do orçamento pela Assembléia Legislativa, foi criado um

modelo informatizado para. apresentação de emendas dos deputados que facilita o

acompanhamento dessas pelo governo.

Todas essas mudanças possibilitaram uma agilização e melhores informações durante a

elaboração orçamentária. Contudo, a principal mudança na previsão de receitas e fixação de

despesas na Proposta Orçamentária diz respeito à redução de patamar inflacionário após o

Plano Real e a conseqüente estabilidade monetária. Esta alteração fez com que a previsão de

inflação embutida na peça orçamentária fosse bem mais baixa, comparativamente ao período

anterior. Isto reduz drasticamente a possibilidade de usar a subestimação da. inflação para

conter o conflito distributivo na fase de elaboração orçamentária.

Essa mudança tornou a fase de elaboração orçamentária mais importante e também mais

difícil politicamente. Isso se dá pois, nessa fase, normalmente, acontece de a demanda por

despesas atingir um montante superior à previsão de receitas. Como acontecia no período

anterior, as diversas secretarias tentam conseguir o maior valor possível de dotação

orçamentária. Isto traz a necessidadede adequar receitas e despesas. Porém, os mecanismos

básicos para moldar o orçamento foram quebrados como a mudança do patamar de inflação.

Isto é, a antiga política de superestimar receitas, ou subestimar despesas incomprimíveis não

pode mais ser utilizada, visto que durante a execução orçamentária, não haverá mais a inflação

e o mecanismo de abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação para ajustar

o orçamento. Além disso, nessegoverno, a política norteadora desse processofoi a de equilíbrio

orçamentário. Esta mudança eleva a importância da fase de elaboração orçamentária neste

novo período. É preciso elaborar um orçamento realista e bem planejado, pois já não há mais

grande flexibilidade durante a execução orçamentária, levando, no limite, à redução de gastos

até o montante das receitas previstas.

o Déficit Social

Uma outra condicionante, que aumenta a dificuldade de elaboração do orçamento, é a

demanda da sociedade por gastos em educação, saúde, habitação e outras áreas sociais, em

um volume que supera a real capacidade de gasto do Es~do, pois estas despesas somam-se
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àquelas tncomprimíveís, isto é; despesas vinculadas à receita e as garantidas legal e

institucionalmente, cujo impacto sobre as receitas será apresentado posteriormente.

A grande demanda por investimentos nas áreas sociais é resultado de um déficit acumulado

em anos seguidos de baixo investimento nas áreas sociais no Estado de São Paulo que, por sua

vez, tampouco foi revertido no período imediatamente anterior; como pôde ser percebido na

análise dos dados de execução orçamentária de 1991 a 1994, onde os recursos das áreas

sociais eram realocados em outras áreas.

Associado a esse déficit social, o aumento da demanda por gastos públicos neste período é

maior do que no período de 1991 a 1994. Isto se deve, em parte, ao aumento da transparência

em relação ao volume dos recursos e gastos orçamentários, resultante da estabilização

monetária, o que possibilita que a sociedade tenha maior noção da destinação de recursos

públicos para as áreas sociais; principalmente através dos formadores de opinião que agora têm

acesso mais fácil à informação das contas públicas. Sendo assim, há uma grande cobrança por

uma alocação maior de gastos sociais na peça orçamentária, o que acirra o conflito entre as

diversas secretarias do Estado e a área econômica durante a elaboração orçamentária.

Tramitação na Assembléia Legislativa

Como dito, durante a fase de elaboração, há sempre um conflito em torno da alocação dos

recursos orçamentários. Este tende a tornar-se mais acirrado em um contexto de baixa inflação

e quando se busca o equilíbrio orçamentário, que impõe cortes de despesas, tal como ocorreu

nos primeiros anos do período 1995-1997. Como as áreas setoriais têm a preocupação em

tentar implementar vários projetos e atividades demandados pela população do ~stado, cria-se

uma disputa entre estas áreas e a área econômica. Diante deste confronto, houve um efetivo

arbítrio do governador que determinou o corte de gastos necessário à garantia do equílíbrío".

No período 1995-97, então, durante a fase de elaboração orçamentária, a ordem foi reduzir

despesas, príncípalmente as de custeio, os repasses a autarquias e empresas e congelamento

dos investimentos da administração direta, uma vez que são estas as despesas que podem ser

controladas pelo poder executivo (comprimíveis).

Esta determinação porém, tinha que ser aprovada pela Assembléia Legislativa. Esta

discordava do corte em custeio e investimento, uma vez que são justamente estes gastos que

34 É preciso ressaltar que, a despeito de que havia de fato uma determinação política do governo que assumiu em 95
de manter o orçamento equilibrado, o contexto econômico e político daquele momento já traria grandes dificuldades
à manutenção de uma postura como a que havia marcado o governo anterior (91-94). Dentre as condicionantes
desse novo cenário pode-se citar o contexto macroeconômico de estabilidade de preços, a postura do governo federal
de, ao menos no discurso, enfatizar a necessidade de controle das contas públicas e, finalmente, a situação
falimentar do estado.
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representam grande parte da demanda social, responsável por sua base de sustentação política.

Como este governo era de coalizão e nem sempre tinha maioria para a votação de matéria

orçamentária, fazia-se necessária a composição com vários deputados. O mote da barganha

política entre o executivo e o legislativo era o convencimento deste último sobre o estado crítico

das finanças estaduais e a necessidade de adequação do orçamento do Estado à sua real

capacidade de gasto, o que se dava através da troca política entre os dois poderes.

4.3.2 Execução Orçamentária

Com relação à execução orçamentária, uma importante mudança, como já dito, foi a

implementação do SIAFEM, que melhorou o sistema de gerenciamento dos recursos e despesas

públicas.

porémj assim como na fase de elaboração orçamentária, foi a redução do patamar

inflacionário que trouxe grandes modificações à execução orçamentária, tanto no que se refere

às receitas estaduais, quanto às despesas. Dessa forma, esta análise irá focalizar as receitas e

despesas do período 1995-97, buscando verificar o impacto dessas mudanças no processo

orçamentárío",

Com relação às receitas, é notória a mudança da arrecadação tributária ocorrida em 1995,

em comparação ao período anterior. Isto se deu, tanto pela queda da inflação que reduziu o

efeito Oliveira-Tanzi, como pela reativação da economia e o conseqüente crescimento da

demanda interna, que geraram em 1995 uma receita efetiva superior a orçada. No ano de 1997,

a implantação da Lei 87/96 (Lei Kandir)36 e a política de juros elevados do governo federal

reverteram a tendência de crescimento da receita, o que levou o governo estadual a cortar o

orçamento.

O quadro XIa seguir reflete estas alterações de receitas.

35 Com relação à fase de execução orçamentária do período de 1995 a 1997, é preciso lembrar primeiro que o
orçamento de 1995 havia sido elaborado pelo governo anterior, em outro contexto econômico. Tendo em vista que
em períodos de transição é natural que haja uma maior discrepância entre orçamento e execução orçamentária, o
orçamento elaborado pelo governo anterior foi praticamente refeito durante o exercício.
36 A Lei Kandir (87/96) desonera o ICMS de produtos exportáveis e bens de capital. Foi criada pelo governo federal
para incentivar as exportações e o investimento interno. Em relação à São Paulo, esta lei levou à perda de
arrecadação tributária, visto que apesar de estar prevista na lei uma compensação para os Estados, esta não tem sido
equivalente às perdas.
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Quadro XI

IBETAS DOESTADO[ESÃOPALlD I\K)~CXX> 1995-1997

R::ne: TatJe&i33- 34, 41 - 42e 4l- 00, smrecD .
• Dl:b;dEAúJ actJs pBOIG'-O - FGJpara ~

Uma primeira diferença que é possível notar, em relação ao período anterior, é a maior

proximidade entre o orçamento e a execução orçamentária em termos globais. Observa-se pelo

quadro, que em 1995 as receitas, como já explicado, superaram a previsão e em 1996 e 1997,

ficaram muito próximas de 100%.

Porém, as mudanças mais significativas podem ser observadas a partir da análise das

despesas, que será feita a seguir, como bases nos quadros XII, XIVe XV. Para estes anos

também foi utilizado o percentual de ajuste relativo, para a comparação da execução com o

orçamento, assim como no período anterior.

A análise das despesas será apresentada em duas partes 1) elemento econômico e 2)

órgãos e funções.

1. Análise por Elemento Econômico:

A partir do quadro XII, a seguir, pode-se observar que assim como aconteceu com as

receitas, a execução total das despesas, nos anos de 1995, 1996 e 1997, foi muito próxima a

sua fixação no orçamento, sendo os percentuais de execução absoluta de 114,2%, 96,3% e

95,4%, respectivamente. Outras mudanças em relação ao período 1991-94, também podem ser

verificadas pelo lado das despesas.

No período mais recente, a tendência anteriormente verificada, de elevação dos gastos de

capital durante a execução orçamentária, foi invertida, sendo que os gastos correntes passaram

a ter maior importância. Isso se deve basicamente a dois fatores: (i), a queda da inflação e a

conseqüente rigidez dos gastos de pessoal, e (ii), a política de ajuste fiscal empreendida pelo

governo que se iniciou em 1995, concentrando seus cortes nas despesas de inversões

financeiras, investimentos e transferências de capital intra-governamentais.
67



QUlldroXII
EXECUÇÃO DA DESPESA ESTADUAL POR ELEMENTO ECONÔMICO

m s
, 1995 . '", " , ..

H! ! ",;: 1996 ,:11 . 1,997 ' .,
"> .~~ !:.

Orçado Executado %orç %exéc execl ex&<; I Orçado' Executado ri,o,(,orç %e«ec execl execl. .Orçad.o Exe<;utado %orç . % exj!c execl éx!!C I
I,' 'I; orç -1 - orç -2 '1

!brç -1- orç-2 , :1: orç ·'1 - orç ~2

DESPESAS
ilH "",,'I' . '. .r:

"li •• ::: ,; :;: ';: - .,.1 I, ' -,
I "'"

Despesas Correntes 21.413,4 25.991,1 73,54% 78,14% 121,4% 106,3% 29.179,7 28.100,6 82,65% 82,62% 96,3% 100,0% 29.606,3 28.471,3 81,46% 82,16% 96,2% 100,9%

Pessoal e Encargos 6.811,0 11.087,5 23,39% 33,33% 162,8% 142,5% 12.453,5 12.053,4 35,27% 35,44% 96,8% 100,5% 12.928,8 12.382,4 35,57% 35,73% 95,8% 100,4%

Juros da Olvida 503,5 427,4 1,73% 1,28% 84,9% 74,3% 726,2 667,9 2,06% 1,96% 92,0% 95,5% 298,2 751,7 0,82% 2,17% 252,0% 264,4%

Transf.Corr. Intragov. 3.750,9 4.128,5 12,88% 12,41% 110,1% 96,4% 4.135,7 4.540,2 11,71% 13,35% 109,8% 114,0% 4.509,0 4.388,0 12,41% 12,66% 97,3% 102,1%

Transf. Corr. Intergov. 5.795,6 6.796,3 19,90% 20,43% 117,3% 102,7% 7.933,3 7.320,2 22,47% 21,52% 92,3% 95,8% 7.760,8 7.393,8 21,35% 21,34% 95,3% 99,9%

Custeio e outras Correntes 4.552,5 3.551,5 15,63% 10,68% 78,0% 68,3% 3.931,0 3.519,0 11,13% 10,35% 89,5% 92,9% 4.109,5 3.555,4 11,31% 10,26'., 86,5% 90,7%

Despesas de Capital 7.684,3 7.270,6 26,39% 21,86'., 94,6% 82,8% 6.124,9 5.908,9 17,35% 17,38% 96,5% 100,2% 6.702,6 6.180,4 18,44% 17,84% 92,2% 96,7%

Investimentos 1.071,6 413,1 3,68% 1,24'., 38,5% 33,7% 710,9 594,2 2,01% 1,75% 83,6% 86,8% 1.403,7 921,6 3,86% 2,66% 65,7% 68,9%

Inversões Financeiras 2.666,0 2.735,1 9,16% 8,22'., 102,6% 89,8% 1.470,6 1.424,2 4,17% 4,19% 96,8% 100,5% 1.227,0 1.192,7 3,38% 3,44% 97,2% 102,0%

Amortizaç6es da Divida 3.054,0 3.628,0 10,49% 10,91% 118,8% 104,0'., 3.121,2 3.424,0 8,64% 10,07% 109,7% 113,9'., 3.196,0 3.224,7 8,79% 9,31'., 100,9% 105,8%

Transf. de Cap. Intragov. 755,9 463,9 2,60% 1,39% 61,4% 53,7% 631,7 377,7 1,79% 1,11% 59,8% 62,1'., 713,2 681,2 1,96% 1,97% 95,5% 100,2%

Transf. de Cap. Intergov. 122,8 29,6 0,42% 0,09% 24,1% 21,1% 189,9 85,1 0,54% 0,25% 44,8% 46,5% 149,2 130,8 0,41% 0,38% 87,6% 91,9%

Outras Despesas de Capital 14,0 1,0 0,05% 0,00% 7,2% 6,3% 0,7 4,7 0,00% 0,01% 695,5% 722,0% 13,5 29,4 0,04% 0,08% 216,9% 227,5%

R_de ia 208 0,0 007% 000'., 00% 0.0% 22 00 001% 0,00% 00% 0,0% 34,1 00 0,09% 000% 0,0% 00%

TOTAL 29.118,5 33.261,8 100,00% 100,00'., 114,2% 100,0% 35.306,8 34.010,5 100,00% 100,00% 96,3% 100,0% 36.343,1 34.651,6 100,00% 100,00% 95,3% 100,0%

E R$ Milhõe •

Fonte: Tabelas 36 • 44 • 52, em anexo
- Dados deflaclonados pelo IGP·DI • FGV para setemb1'oI98
••• Este percentual representa o cumprimento da dotação orçamentária inicial
_ O percentual desta coluna representa a alteração entre o percentual de despesas definido no orçamento e o efetivamente realizado.



Estas despesas sofreram uma redução de sua participação no percentual do gasto total, em

função da política de equilíbrio orçamentário adotada à época pelo governo estadual.

Observando o comportamento das transferências inter-governamentais, que são vinculadas,

percebe-se que estas tiveram um aumento no período recente devido, fundamentalmente, ao

crescimento da arrecadação, decorrente do Plano Real, que resultou em uma automática

elevação dos repasses a municípios.

No tocante às despesas com juros da dívida, estas apresentam um salto no ano de 1997. É
possível que isto tenha resultado da implantação do acordo de renegociação da dívida do Estado

junto à União ocorrido naquele ano.

Em relação à despesa de pessoal, é importante retomar o que foi concluído a partir da

observação dos dados do período de 1991-94. Naquele momento, basicamente em função do

contexto inflacionário, esta despesa apresentava dois aspectos: 1) o valor orçado era sempre

superior ao executado; 2) a participação percentual durante a execução orçamentária superava

a participação no valor orçado. Aparentemente, poderíamos pensar que, dado o ganho relativo

de participação deste elemento de despesa durante a execução orçamentária, tratava-se de um

componente rígido do orçamento. Na verdade, porém, foi após o Plano Real que a despesa de

pessoal se tornou de fato uma variável rígida, por causa da ausência da corrosão inflacionária

típica do período anterior. Em outras palavras, no período anterior o governo tinha flexibilidade

com relação ao principal elemento de despesa tanto no que se refere à elaboração do

orçamento, como durante a execução orçamentária. Na elaboração do orçamento, assim como

as demais despesas incomprimíveis, as de pessoal eram puxadas para baixo para que se

pudesse incluir maior volume de dotações orçamentárias em custeio e investimento,

configurando assim um déficit potencial. Durante sua execução a ausência de reajuste da folha

de pagamento em apenas um mês, ou mesmo sua sub-correção, já configurava um ganho com

relação a um tipo de gasto que não se pode deixar de pagar. Desta forma, tratava-se de um

mecanismo que reduzia a rigidez de uma despesa a princípio incomprimível.

A partir da análise acima, vê-se que algumas despesas incomprimíveis, principalmente a de

pessoal, tiveram um aumento de sua participação percentual no total de gastos, o que resultou

na redução da participação de outras despesas, fundamentalmente, custeio e investimento. Este

movimento é natural da redução do patamar inflacionário que, como já mencionado, aumenta a

rigidez orçamentária por não mais permitir a subestimação de despesas incomprimíveis durante

a elaboração e nem a sub-correção destas na fase de execução do orçamento. Desta forma, o

grau de comprometimento dos recursos estaduais com este tipo de despesas e vinculações
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legais que é bastante alto, tornou-se muito mais inflexível, após o Plano Real como pode ser

observado na tabela abaixo.

Quadro XIII

Rigidez Orçamentária - 1997
Em R$ Milhões

Receita de Capital 3.535,58 100,00%
Despesas Incomprimíveis de Capital 3.515,39 99,43%

· Amortização da dívida 3.149,21 89,07%
· Precatórios (desapropriações) 366,18 10,36%

Receita Corrente 30.094,03 100,00%
Repasse a Municípios 6.858,15 22,79%
Transferências Vinculadas 2.332,63 7,75%

· Fapesp 184,60 0,61%
· Universidades 1.661,58 5,52%
· Habitação 486,45 1,62%

Despesas Incomprimíveis 13.328,44 44,29%
· Precatórios Alimentares e Outros 653,03 2,17%
· Pessoal 11.949,86 39,71%
· Juros e Encargos da Dívida 725,55 2,41%

Total da Receita 33.629,60
Fonte: Tabela 49, em anexo.
Dados relativos ao exercício de 1997, em termos nominais.

Através da demonstração acima é possível perceber que cerca de 75% do orçamento estão

comprometidos com repasses a municípios, transferências vinculadas e despesas

incomprimíveis, restando apenas 15% para investimentos e despesas de custeio. Com isso, a

capacidade do executivo em utilizar essas despesas como variável de ajuste, quando necessita

cortar o orçamento ou tem a intenção de alterá-lo por alguma razão, tem um impacto muito

grande, visto que a participação destas no gasto total já é muito reduzida.

Apesar das mudanças destacadas acima, nota-se a partir da análise das despesas por

elemento econômico que há ainda uma considerável mudança na prioridade de gastos durante a

execução orçamentária, apesar da elaboração do orçamento ter passado a ser realizada com

uma previsão muito mais realista de receitas.

A dúvida consiste em saber como é feita esta mudança na prioridade de gastos, posto que

não existe mais a flexibilidade aberta pelo alto patamar inflacionário.

Pelo que se pôde observar a partir dos dados de execução orçamentária do período, há

basicamente duas formas de fazer esta redefinição de prioridades. A primeira decorre do fato de
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a lei orçamentária ser autorizativa, o que como já mencionado, não obriga à execução da

totalidade das despesas previstas, o que é, na realidade, um pressuposto lógico, visto que o

orçamento tem seu montante baseado em uma previsão de receitas que não necessariamente

se confirma durante o ano, levando à necessidadede reduzir despesas no mesmo montante da

receita efetiva. Sendo assim, supondo que houve um planejamento das despesase as premissas

adotadas quando da fixação destas estivessem corretas, este mecanismo teoricamente só tem

sentido em exercíciosonde a arrecadaçãoé menor que a previsão de receitas.

Este implica não permitir o empenho total das dotações de despesa. Até aqui, este

procedimento não traz necessariamente alteração na prioridade de gasto, já que, em princípio,

o limite de empenho para cada dotação pode seguir a mesma prioridade definida na lei

orçamentária. A mudança na hierarquia das despesasse dá quando a liberação para o empenho

segue uma prioridade diferente da definida na LOAe assim a possibilidade de gasto de alguns

órgãos aumenta relativamente, durante o ano, enquanto a de outros é reduzida.

Sob este prisma, observando as tabelas dos anos de 1995 a 1997, pode-se notar que as

alterações ocorrem nos três anos, inclusive no ano de 1995, onde a receita orçamentária

ultrapassou a sua previsão. Neste ano, a alteração do orçamento, apesar do excesso de

arrecadação, é em muito explicada pelo ajuste do orçamento ao programa politíco do novo

governo, levando, então, a cortes nas despesas de custeio e investimentos com o objetivo de

equilíbrio fiscal. Por uma análise mais pormenorizada das alterações neste periodo 1995-1997,

vejamos a análise baseada nos quadros XIVe xv, de despesas por órgãos e por função, a

seguir.

B) Órgãos e Funções:

Analisando o quadro XIV de despesaspor órgãos, no poder executivo, é possível perceber,

através do percentual de ajuste relativo (última coluna dos quadro em cada ano), que a

utilização dos recursos foi bastante diferente entre as várias secretarias. No ano de 1995, por

exemplo Secretarias como Educação, Saúde, Cultura e outras tiveram um percentual de ajuste

relativo bastante inferior a 100%, enquanto as Secretarias de Administração e Modernização,

Fazenda, Energia, Recursos Hídricos e Segurança Pública tiveram um percentual superior a

130%. No ano de 1996, os percentuais de execução também diferem bastante.

71



QulJdroXIV
EXECUÇÃO DA DESPESA ESTADUAL POR ÓRGÃO

Em R$ MilhOes *

1995 1996 I", 1997
Orçado Executado % orç %exec execl exec lorç Orçado Executado % orç %exec exeel exec lorç Orçado ExecutaClo %orç %exec execl execl

I"
orç -1 * -2- orç -1 -2 orç -1" orç -2

DESPESAS ·i. -,
Poder Legislativo

Assembléia Legislativa 86,0 149,0 0,30% 0,45% 173,2% 151,7% 207,1 166,5 0,59% 0,49% 60,4% 83,5% 183,7 198,6 0,51% 0,57% 108,1% 113,4%

Tribunal de Contas do Estado 61,3 143,4 0,21% 0,43% 233,8% 204,6% 160,6 157,2 0,45% 0,46% 97,9% 101,6% 150,5 149,9 0,41% 0,43% 99,6% 104,5%

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça 701,3 1.626,9 2,41% 4,89% 232,0% 203,1% 1.643,0 1.759,8 4,65% 5,17% 107,1% 111,2% 1.578,8 1.861,9 4,34% 4,80% 105,3°,(, 110,4%

Primeiro Tribunal de Alçada Civil 33,2 78,8 0,11% 0,24% 237,1% 207,6% 60,9 80,2 0,23% 0,24% 99,2% 103,0% 70,9 76,5 0,20% 0,22% 107,9% 113,1%

Tribunal de Alçada Criminal 31,9 86,4 0,11% 0,26% 270,7% 237,0% 60,2 76,7 0,23% 0,23% 95,6% 99,2% 77,1 84,3 0,21% 0,24% 109,3% 114,6%

Tribunal de Justiça MiI~ar 5,9 16,1 0,02% 0,05% 272,1% 238,2% 17,3 15,2 0,05% 0,04% 86,1% 91,5% 14,8 14,1 0,04% 0,04% 95,2% 99,9%

Segundo Tribunal de Alçada Civil 28,3 69,8 0,10% 0,21% 246,8% 216,1% 74,1 72,1 0,21% 0,21% 97,3% 101,1% 69,8 71,4 0,19% 0,21°,(, 102,3% 107,3%

Poder Executivo

Gabinete do Govemador 21,2 17,8 0,07% 0,05% 84,0% 73,5% 18,2 12,9 0,05% 0,04% 70,8% 73,5% 13,3 2,9 0,04% 0,01% 22,0% 23,0%

Seco da Educação 4.685,5 3.352,0 16,09% 10,08% 71,5°,(, 62,6% 3.810,0 3.761,8 10,79% 11,06% 98,7% 102,5% 3.883,4 3.654,9 10,69% 10,55% 94,1% 98,7%

Seco da Saúde 2,233,4 1.943,6 7,67% 5,84% 87,0% 76,2% 2.171,5 1.849,2 6,15% 5,44% 85,2% 88,4% 2.347,9 1.913,3 6,46% 5,52% 81,5% 85,5%

Seco da Ciência T ecno!. e Oesenv. 1.897,2 2.008,8 6,52% 6,04% 105,9% 92,7% 2.302,2 2.097,8 6,52% 6,17% 91,1% 94,6% 2,246,7 2.127,7 6,18% 6,14% 94,7% 99,3%

Seco da Cu~ura 248,7 112,7 0,85% 0,34% 45,3% 39,7% 144,4 114,3 0,41% 0,34% 79,1% 82,2% 159,5 135,4 0,44% 0,39% 84,9% 89,0%

Sec, de Agricu~ura e Abastecimento 390,0 256,3 1,34% 0,77% 65,7% 57,5% 309,0 284,0 0,88% 0,83% 91,9% 95,4% 318,2 270,6 0,88% 0,78% 85,0% 89,2%

Seco da Adm. e Modernização 330,5 519,0 1,13% 1,56% 157,1% 137,5% 461,4 527,3 1,31% 1,55% 114,3% 118,6% 422,1 427,8 1,16% 1,23% 101,3% 106,3%

Seco de Energia 59,5 101,9 0,20% 0,31% 171,1% 149,8% 157,5 251,2 0,45% 0,74% 159,5% 185,6% 206,1 211,9 0,57% 0,61% 102,8% 107,8%

Seco dos Transportes 2.033,0 1.542,4 6,98% 4,64% 75,9% 86,4% 1.056,0 1.144,9 2,99% 3,37% 108,4% 112,5% 865,7 1.159,4 2,38% 3,35% 133,9% 140,5%

Seco da Justiça 172,1 74,2 0,59% 0,22% 43,1% 37,8% 70,9 58,5 0,20% 0,17% 82,5% 85,7% 82,7 76,6 0,23% 0,22% 92,6% 97,1%

Seco da Segurança Pública 1.408,0 2.119,1 4,84% 6,37% 150,5% 131,8% 2.536,7 2.157,7 7,18% 6,34% 85,1% 88,3% 2,633,5 2,329,1 7,25% 6,72% 88,4% 92,8%

Seco da Fazenda 338,0 583,6 1,16% 1,75% 172,6% 151,1% 614,7 621,4 1,74% 1,83% 101,1% 104,9% 1.061,7 686,5 2,92% 1,92% 62,8% 65,8%

Administração Geral do Estado 10.792,5 14.281,4 37,06% 42,94% 132,3% 115,8% 15.735,1 15.304,1 44,57% 45,00% 97,3% 101,0% 15.774,9 15.608,9 43,41% 45,05% 98,9% 103,8%

Seco do Emprego 26,3 21,4 0,09% 0,06% 81,5% 71,4% 26,8 56,9 0,08% 0,17% 212,0% 220,0% 107,7 82,2 0,30% 0,24% 76,3% 60,1%

Seco de Esportes e Turismo 60,5 36,1 0,21% 0,11% 59,7% 52,3% 225,5 69,0 0,84% 0,20% 30,6% 31,7% 92,1 93,6 0,25% 0,27% 101,7°,(, 106,7%

Seco da Habitaçâo 629,1 640,2 2,16% 1,92% 101,8% 89,1% 771,7 576,9 2,19% 1,70% 74,8% 77,6% 538,3 518,6 1,48% 1,50% 96,3% 101,0%

Seco do Meio-Ambiente 204,7 173,5 0,70% 0,52% 84,8% 74,2% 204,6 194,9 0,58% 0,57% 95,2% 98,9% 196,0 215,3 0,54% 0,62% 109,9% 115,2%

Ministério Público 195,3 543,7 0,67% 1,63% 278,5% 243,8% 491,6 463,4 1,39% 1,36% 94,3% 97,9% 460,8 461,0 1,27% 1,33% 100,1% 104,9%

Seco do Governo e Gestão Estratégica 41,6 31,8 0,14% 0,10% 76,5% 86,9% 67,2 56,7 0,19% 0,17% 84,3% 87,5% 67,0 92,9 0,18% 0,27% 138,6% 145,3%

Seco de Economia e Planejamento 181,8 65,2 0,62% 0,20% 35,9% 31,4% 75,5 65,5 0,21% 0,19% 86,7% 90,0% 109,2 77,6 0,30% 0,22% 71,0% 74,5%

Seco do Criança e Bem-Estar Social 264,5 222,5 0,91% 0,67% 84,1% 73,6% 257,1 287,8 0,73% 0,85% 111,9% 116,2% 327,2 305,1 0,90% 0,88% 93,3% 97,8%

Seco dos Transportes Metropolbnos 810,9 356,0 2,78% 1,07% 43,9% 36,4% 363,2 687,9 1,03% 2,02% 189,4% 196,6% 731,5 741,8 2,01% 2,14% 101,4% 106,4%

Sec. da Adm. Penitenciária 179,7 231,5 0,62% 0,70% 128,8% 112,8% 278,0 268,3 0,79% 0,79% 96,5% 100,2% 309,3 308,0 0,85% 0,89% 99,6% 104,5%

Seco de Recursos Hídricos 606,9 1.421,0 2,08% 4,27% 234,1% 205,0% 463,1 344,8 1,37% 1,01% 71,4% 74,1% 494,1 328,4 1,36% 0,95% 66,5% 69,7%

Procuradoria Geral do Estado 338,6 435,5 1,16% 1,31% 128,6°,(, 112,6% 409,7 425,9 1,16% 1,25% 103,9% 107,9% 714,7 585,6 1,97% 1,69% 81,9% 85,9%

Reserva de Contingência 20,8 0,0 0,07% 0,00% 0,0% 0,0% 2,2 0,0 0,01% 0,00% 0,0% 0,0% 34,1 0,0 0,09% 0,00% 0,0% 0,0%

TOTAL 29,118,5 33.261,8 100,00% 100,00% 114,2% 100,0% 36.306,8 34.010,6 100,00% 100,00% 96,3% 100,0% 36,343,1 34.661,6 100,00% 100,00% 95,3% 100,0%

Fonte: Tabelas 38 - 46 - 54, em anexo

• Dados deflacionados pelo IGP-DI - FGV para setembro/98

•• Este percentual representa o cumprimento da dotação orçamentária inicial
••• O percentual desta coluna representa a alteração entre o percentual de despesas definido no orçamento e o efetivamente realizado.



Quadro XV
EXECUÇÃO DA DESPESA ESTADUAL POR FUNÇÃO

Em R$ Milhões'

1995 1996 1997
Orçado Executado %orç %exec exec / exec / Orçado Executado %orç %exec exec/ execl Orçado Executado % orç % exec exec/ exec I

orç -i' orç -2 orç - 1 • orç -2 orç - 1 • orç -2

DESPESAS
., " ,.

Legislativa 147,4 292,4 0,51% 0,88% 198,4% 173,7% 367,6 323,6 1,04% 0,95% 88,0% 91,4% 334,2 370,4 0,92% 1,07% 110,8% 116,2%

Judiciária 2.076,9 3.506,0 7,13% 10,54% 168,8% 147,8% 3.617,7 3.658,3 10,25% 10,76% 101,1% 105,0% 4.112,0 4.201,6 11,31% 12,13% 102,2% 107,2%

Administração e Planejamento 10.225,2 12.007,8 35,12% 36,10% 117,4% 102,8% 12.982,8 12.589,1 36,71% 37,02% 97,1% 100,8% 12.785,4 12.294,7 35,18% 35,48% 96,2% 100,9%

Agricu~ura 460,0 288,4 1,58% 0,87% 62,7% 54,9% 363,8 317,1 1,03% 0,93% 87,2% 90,5% 365,1 304,5 1,00% 0,88% 83,4% 87,5%

Comunicações 0,0 0,0 0,00% 0,00% 4,1% 3,6% 0,0 0,0 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% - - - - -
Defesa Nac. e Sego Pública 1.371,2 1.996,4 4,71% 6,00% 145,6% 127,5% 2.395,6 2.016,7 6,79% 5,93% 84,2% 87,4% 2.503,1 2.189,8 6,89% 6,32% 87,5% 91,8%

Desenvolvimento Regional 42,2 0,6 0,14% 0,00% 1,5% 1,3% 25,4 19,2 0,07% 0,06% 75,7% 78,6% 59,6 30,9 0,16% 0,09% 51,9% 54,4%

Educação e Cultura 6.606,7 5.234,4 22,69% 15,74% 79,2% 69,4% 5.993,4 5.725,4 16,98% 16,83% 95,5% 99,2% 6.049,3 5.693,1 16,64% 16,43% 94,1% 98,7%

Energia e Recursos Minerais 354,1 317,4 1,22% 0,95% 89,6% 78,5% 258,2 276,6 0,73% 0,81% 107,1% 111,2% 354,4 268,3 0,98% 0,77% 75,7% 79,4%

Habitação e Urbanismo 683,2 661,3 2,28% 1,99% 99,7% 87,3% 782,2 584,0 2,22% 1,72% 74,7% 77,5% 575,7 526,0 1,58% 1,52% 91,4% 95,8%

Industria Comércio e Serviços 66,1 40,1 0,23% 0,12% 60,7% 53,1% 221,6 64,9 0,63% 0,19% 29,3% 30,4% 135,9 115,1 0,37% 0,33% 84,7% 88,9%

Saúde e Saneamento 2.598,2 3.165,3 8,92% 9,52% 121,8% 106,7% 2.542,4 2.076,5 7,20% 6,11% 81,7% 84,8% 2.629,4 2.164,1 7,23% 6,25% 82,3% 86,3%

Trabalho 26,3 21,4 0,09% 0,06% 81,5% 71,4% 26,8 56,9 0,06% 0,17% 212,0% 220,0% 107,7 82,2 0,30% 0,24% 76,3% 80,1%

Assistência e Previdência 1.754,5 4.121,8 6,03% 12,39% 234,9% 205,7% 4.644,1 4.766,6 13,15% 14,02% 102,6% 106,5% 5.053,0 4.869,4 13,90% 14,05% 96,4% 101,1%

Transporte 2.705,9 1.608,3 9,29% 4,84% 59,4% 52,0% 1.103,1 1.535,4 3,12% 4,51% 139,2% 144,5% 1.244,2 1.541,7 3,42% 4,45% 123;9% 130,0%

Reserva de Contingência 20,8 0,0 0,07% 0,00% 00% 0,0% 2,2 0,0 0,01% 0,00% 0,0% 00% 341 0,0 009% 000% 0,0% 0,0%

Total 29.118,5 33.261,8 100,00% 100,00% 114,2% 100,0% 35.306,8 34.010,5 100,00% 100,00% 98,3% 100,0% 38.343,1 34,651,6 100,00% 100,00% 95,3% 100,0%

Fonte: Tabelas 40 - 48 - 56 , em anexo
• Dados deflacionados pelo IGP-DI - FGV para setembro/98
•• Este percentual representa o cumprimento da dotação orçamentária inicial
••• O percentual desta coluna representa a alteração entre o percentual de despesas definido no orçamento e o efetivamente realizado.



As Secretarias da Educação, Administração e Modernização, Energia, Emprego e

Transportes Metropolitanos, entre outras, tiveram um percentual de execução superior a 100%.

Já as Secretarias de Esportes e Turismo, Habitação e Recursos Hídricos tiveram um percentual

inferior a 80%. Novamente em 1997 percebe-se uma divergência, apesar da maior parte das

secretarias apresentar um percentual entre 90% e 100%, com destaque para as Secretarias dos

Transportes e Governo e Gestão Estratégica, cuja execução superou os 140%.

Dessa forma, também neste período é possível perceber que houve uma realocação de

despesas entre as diversas secretarias. Essa realocação teve impacto também sobre as diversas

funções desempenhadas pelo Estado, como pode ser observado no quadro.xv.

Porém, como as alterações diferem nos três anos e o volume de despesas reservado a cada

secretaria é diferente do fixado no período 1991-94, é interessante analisar a mudança na

prioridade de gastos dos dez primeiros órgãos segundo sua participação no total das despesas.

O esquema abaixo possibilita essa observação".

Análise por órgão:
5 primeiros:
95: orçado: Educação, Saúde, Transportes, Ciência e Tecnologia, Segurança.

executado: Educação, Segurança, Ciência e Tecnologia, Saúde, Transportes.

96: orçado: Educação, Segurança, Ciência e Tecnologia, Saúde, Transportes.
executado: Educação, Segurança, Ciência e Tecnologia, Saúde, Transportes.

97: orçado: Educação, Segurança, Saúde, Ciência e Tecnologia, Fazenda.
executado: Educação, Segurança, Ciência e Tecnologia, Saúde, Transportes.

5 segundos
95: orçado: Transporte Metropolitano, Habitação, Recursos Hídricos, Agricultura, PGE.

executado: Recursos Hídricos, Habitação, Fazenda, Administração, Transporte Metropolitano.

96: orçado: Habitação, Fazenda, Recursos Hídricos, Administração, PGE.
.executado: Transporte Metropolitano, Fazenda, Habitação, Administração, PGE.

97: orçado: Transportes, Transporte Metropolitano, PGE, Habitação, Recursos Hídricos.
executado: Transporte Metropolitano, Fazenda, PGE, Habitação, Administração.

O esquema acima permite perceber que a alteração na prioridade de gastos nestes três

anos, com relação aos cinco primeiros órgãos se dá principalmente com relação a Saúde que

perde em participação em 1995 e 1997 e um ganho significativo para a Secretaria de Segurança

no ano de 1995, o que é possivelmente devido a uma maior pressão da sociedade para a

solução do problema da violência no Estado.

37 Segue aqui o mesmo critério de exclusão da AGEe dos órgão dos outros poderes.
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Com relação aos cinco segundos, há destaque para o ganho de participação do Transporte

Metropolitano, principalmente no ano de 1996.

A partir da observação dos dados dos quadros XIV e XV é possível perceber que a

alteração de prioridades não se deu somente pelo mecanismo de contingenciamento explicado

anteriormente, visto que algumas secretarias e funções tiveram aumento de participação

absoluto.

Este aumento se deu através de outro mecanismo, utilizado para a redefinição na prioridade

de gastos durante a execução orçamentária, que é a abertura de créditos suplementares,

permitidos pela Lei n.o 4320/64 e LOA. Conforme explicado anteriormente, a Lei n.o 4320/64

possibilita a abertura de créditos suplementares, existindo recursos disponíveis para tanto, até o

percentual definido na LOA. Durante o período inflacionário estes créditos suplementares eram

usados para correção real das dotações, com o uso da figura do excesso de arrecadação, como

descrito na análise do período 1991-94. Com a queda da inflação, estreitou-se a possibilidade do

executivo de se utilizar desta figura. Apesar disto, a lei orçamentária continua prevendo um

limite percentual para a abertura de créditos suplementares. Além disso, nesse período começou

a ser previsto também um percentual de abertura créditos suplementar através da anulação de

dotações, como pode ser visto no extrato da lei orçamentária de 1997, transcrito abaixo:

Lei n.o 9.467, de 27 de dezembro de 1996
Orça Receitas e fixa despesas do Estado para o Exercício de 1997
"Artigo 70 - Fica o poder Executivoautorizado a:
I - abrir créditos suplementares até o limite de 17% do total da despesa fixada no artigo 2~
observado o disposto no artigo 43, da Lei 4320, de 17 de março de 1964;
[ ..}
Parágrafo único - A autorização de que trata o inciso I deste artigo não onerará o limite nele previsto,
quando destinada a:
1. suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a inativos e pensionistas, dívida
pública estadual honras de aval débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercício
anteriores e despesasà conta de recursos vinculados;
[ ..j

3. abrir créditos suplementares, mediante a utilização de recursos na forma
prevista no inciso III, parágrafo lOdo artigo 43, da Lei Federal n. o 4320, de 17 de março de
1964, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 20 desta
lei. 11 38

Como pôde ser observado, o limite de abertura de créditos suplementares continua a ser

bem elevado, e apesar de o poder executivo não ter mais a flexibilidade conferida pelo excesso

nominal de arrecadação, este pode abrir créditos suplementares a partir da anulação de

dotações orçamentárias, através do previsto no inciso III da Lei n.° 4320/64. Isto é, há a

38 Grifo nosso
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possibilidade de transferir recursos de uma dotação para outra, o que é chamado de

remanejamento.

A possíbtlídade de remanejamento envolve um volume expressivo de recursos, cerca de R$

7 bilhões (que representa quase duas vezes a despesa da Secretaria da Educação) como pode
ser visto no quadro a seguir.

QUMlroXVI

Créditos Suplementares
em R$ milhões •

Volume de
remanejamento 9.

17%

20%

% de credo Supl.
definido na LOA 22% 17%

% de remanejamento
definido na LOA 30% 20%

Volume de crédito
suplementar

Fonte: Leis Orçamentárias de 1991 a 1994.
·Valores deflacionados pelo IGP-DIIFGV para setembro/98.

Um exemplo deste mecanismo pode ser observado no Decreto n.o 41.845, de 11 de junho

de 1997, extraído do Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 12 de junho de 1997, transcrito

abaixo:

"Decreto n.o 41.845, de 11 de junho de 1997
Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento fiscal na Secretaria da Administração
Penitenciária, visando ao aumento de despesas correntes.

MARIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:

Artigo 1.0 - Fica aberto um crédito de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), suplementar ao orçamento da Secretaria de
Administração Penitenciária, observando-se as classificações Institucional, Econômica e Funcional - Programática,
conforme a tabela 1 em anexo.

Artigo 2 - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso UI, do
parágrafo 10, do Artigo 43, da Lei Federal n.o 4320, de 17 de março de 1964, de conformidade com a
legislação descriminada na Tabela 3 em anexo.

[...]
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Tabela 1 Suplementação Valoresem Reais
Orgão/Elemento/Fucional- FR GD
Programática Secretariada Adm. Penitenciária Valor
38000 Adm. Sup. Secretaria e Sede
38001 Equipamentos e material
459052 permanente 1

Total 80.000,00
Funcional-Programática 80.000,00
02.004.0021.2863 Manutenção dos serviços de

Transporte 80.000,00
15

Total 80.000,00
80.000,00

Tabela 1 Reducão Valoresem Reais
Orgão/Elemento/Fucional- FR GD
Programática Secretariada SegurançaPública Valor
18000 DelegaciaGeral de Polícia
18002 Equipamentos e material
4590 52 permanente 1

Total 40.000,00
FunCional-Programática 40.000,00
06.030.0021.2863 Manutenção dos serviços de

Transporte 40.000,00
15

18004 Total 40.000,00
4590 52 Polícia Militar do Estado de São 40.000,00

Paulo
Funcional-Programática Equipamentos e material 1
06.030.0021.2863 permanente 40.000,00

Total 40.000,00
Rádio Patrulhamento Padrão

40.000,00
1 5

Total 40.000,00
40.000.00

[ ... ]"39

Dessa forma, então, vemos que apesar da redução do patamar inflacionário há ainda

alteração na prioridade de gasto durante a execução orçamentária, dada a utilização dos dois

mecanismos descritos anteriormente, o contingenciamento e o remanejamento.

É importante ser destacado, então, que, durante a fase de execução orçamentária, o

executivo continua dispondo de poder suficiente para realocar recursos públicos, podendo assim

mudar a prioridade de gastos definida no orçamento recorrendo à permissão legal contida na
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LOA, para suplementação e remanejamento de dotações, que é aprovada pelo poder legislativo.

É claro que, neste período, o custo político de congelar dotações orçamentárias (impedir o

empenho) ou de efetivamente cortar as dotações é muito superior ao do período inflacionário,

onde o simples atraso no pagamento já produzia o efeito de corte nas despesas, e era muito

mais difícil a percepção deste mecanismo tanto pelo secretariado, quanto pela Assembléia

Legislativa.

39 Grifo nosso.
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4.3.3 Considerações Finais sobre o Período 1995-1997

Antes de conclusão desta análise sobre a execução orçamentária do Estado de são Paulo é

interessante realizar algumas consideraçõesfinais sobre o período 1995-1997.

Com relação ao primeira questão que se intentou verificar na análise deste período, isto é,
em que medida as alterações no patamar inflacionário possibilitaram a elaboração de um

orçamento mais próximo da real capacidade de gasto do Estado, é importante ressalvar que
durante este período, observa-se um equilíbrio orçamentário. Este objetivo, apesar da inversão

da trajetória de crescimento das receitas estaduais com a conseqüente frustração das previsões

orçamentárias, continuou a ser perseguido, colocando-se como meta política deste governo.

Durante a execução orçamentária, constatou-se, então, que as despesas foram ajustadas ao

montante de receitas efetivamente arrecadado. O quadro XVII abaixo reflete a política de
equilíbrio orçamentárío".

Quadro XVII

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO ·1995/1997

!i I _lO

1:lllii!:li" ,,!:!II' 199~ , , 1996 , 1997DISCRIMINAÇA,O
.,'lliI',:;llll 'Orçado' Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado

1 - Receitas Correntes 23.958,9 29.397,4 31.889,6 30.837,0 32.836,0 31.278,3

2 - Receitas de Capital 5.159,6 3.286,6 3.417,3 3.370,0 3.507,1 3.622,5

3 - Receita Total (1 +2) 29.118,5 32.684,0 35.306,8 34.207,0 36.343,1 34.900,8

4 - Despesas Correntes 21.413,4 25.991,1 29.179,7 28.100,6 29.606,3 28.471,3
5 -Pessoal e Encargos 6.811,0 11.087,5 12.453,5 12.053,4 12.928,8 12.382,4
6 - Juros da Dívida 503,5 427,4 726,2 667,9 298,2 751,7
7 - Transferências Correntes 9.546,4 10.924,8 12.069,0 11.860,4 12.269,8 11.781,8
8 - Custeio e Outras Correntes 4.552,5 3.551,5 3.931,0 3.519,0 4.109,5 3.555,4
9 - Despesas de Capital 7.684,3 7.270,6 6.124,9 5.909,9 6.702,6 6.180,4
10 - Investimentos 1.071,6 413,1 710,9 594,2 1.403,7 921,6
11 - Inversões Financeiras 2.666,0 2.735,1 1.470,6 1.424,2 1.227,0 1.192,7
12 - Amortizações da Dívida 3.054,0 3.628,0 3.121,2 3.424,0 3.196,0 3.224,7
13 - Transferência de Capital 878,7 493,5 821,6 462,9 862,5 812,0
14 - Outras Despesas de Capital 14,0 1,0 0,7 4,7 13,5 29,4
15 -Reserva de Contingência 20,8 0,0 2,2 0,0 34,1 0,0

16 - Despesa Total (4+9) 29.118,5 33.261,8 35.306,8 34.010,5 36.343,1 34.651,6

Déficit Orçamentário (3-16) 0,0 -577,8 0,0 196,5 0,0 249,1
% Déficit/Receita Total -1,8% O 0,6% O 0,7%
Fonte: Tabelas 34 - 36, 42 - 44, 50 - 52, em anexo
Dados deflacionados pelo IGP-DI - FGV para setembro/98

'10 Apesar do quadro apresentar um superávlt orçamentário nos anos de 1996 e 1997 é preciso fazer a seguinte
ressalva: estes dados foram deflacionados mês a mês para permitir a sua comparação com o período 1991-94, porém
a inflação desses dois anos é bastante pequena e não representava uma preocupação para O governo, dessa forma a
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Apesar deste maior controle dos gastos estaduais levando ao equilíbrio orçamentário há

ainda um problema de controle orçamentário e financeiro que dificulta a execução orçamentária,

que é a administração dos restos a pagar do período 1991-94 e também do período mais

recente. Os Restos a Pagar conforme definido pela Lei n. o 4320/64 são:

'~Tt. 36 - Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de
dezembro, distinguindo-se as processadas das não-processadas. "

A finalidade deste dispositivo é própria do processamento da despesa pública. A

concretização da despesa se dá em três fases distintas: o empenho, a liquidação e o

pagamento. Existe um prazo natural entre o momento em que a despesa é empenhada e paga.

Normalmente, as despesas empenhadas no último mês do ano dificilmente têm todo o seu

processo concluído até o pagamento, antes do encerramento do exercício e, desta forma, para

que possa ser realizado o pagamento destas despesas a lei permite sua inscrição em Restos a

Pagar.

A lei, como exposto no artigo acima, não determina, porém, um limite quantitativo, para a

despesa a ser inscrita em Restos a Pagar. Com isso, é prática usual da administração pública o

uso deste dispositivo de forma indevida, na medida em que mesmo sem ter receitas suficientes,

as despesas são empenhadas em volume muito superior a real capacidade de gasto do governo,

resultando assim, em um endívídamento". O quadro XVIII abaixo mostra a evolução dos

restos a pagar de 1991 a 1997.

Quadro XVIII

Evolução dos Restos a Pagar

em R$ rnilhôes"

1.218,7
1.159,77
1.011,06
2.245,24
2.043,80
1.903,56
1.91

1.032,27
1.053,77
1.011,69
1.307,88
1.952,68
2.406,55
1.537

• valores deflacionados pelo IGP-DIIFGV para setembro/98

•• não inclui a parcela referente à Administração Indireta

decisão sobre o controle orçamentário foi tomada ao longo do ano tendo como base os valores nominais, sobre os
quais percebe-se um déficit orçametário em 1996 e um pequeno superávit em 1997.
410 prazo de prescrição dos Restos a Pagar é de cinco anos, conforme o previsto no Código Civil, o que possibilita
que o pagamento dessas despesas seja protelado sendo efetuado somente no governo seguinte.
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É fácil notar que praticamente em todos os anos, o volume de restos a pagar foi bastante

elevado. Estes constituem, em princípio, obrigações financeiras relativas a bens adquiridos e

entregues e/ou serviços prestados, incluindo aí aqueles prestados pelos próprios servidores no

mês de dezembro de cada ano, cujo pagamento é realizado em janeiro do ano seguinte. No

entanto, é prática na Administração Pública a realização, ao final do exercício, do empenho,

tanto quanto possível, da dotação orçamentária remanescente, para assim assegurar para o

exercício seguinte a manutenção ou ampliação de espaço em termos de dotação orçamentária.

Em outras palavras, o volume de restos a pagar tende a incluir despesas em que não há

correspondente entrega do bem ou serviço.

O quadro XVIII mostra que o volume de restos a pagar aumentou em termos absolutos

no período de 1995-97 com relação ao período de 1991-94. Contudo, parte disto deveu-se ao

aumento do peso da folha de pagamento dentro das despesas totais, uma vez que os restos

incluem os salários correspondentes ao mês de dezembro e pagos no início de janeiro. Porém,

mesmo assim, verificamos que esta prática, de deixar o empenho para o final do exercício,

ainda é utilizada, afetando tanto a elaboração como a execução orçarnentárla".
Com relação ao segundo ponto da análise, sobre a elaboração de um orçamento através do

qual são executadas as prioridades definidas em um processo de planejamento, há algumas

questões que precisam ser destacadas.

O controle das despesas neste período 1995-1997, levou a um ajuste orçamentário,

apresentado acima, feito principalmente sobre os gastos de custeio e investimento, visto que a

maior parte das demais despesas são incomprimíveis ou possuem vinculação legal às receitas.

Dessa forma, as modificações que puderam ser observadas nesse período podem, em parte, ser

explicadas por essa seqüência de fatores (frustração da previsão de receitas, política de

equilíbrio orçamentário e rigidez das despesas) que resulta na mudança da prioridade de gastos

durante a execução orçamentária, como pôde ser observado através da análise por elementos

econômicos.

Por outro lado, as alterações que puderam ser percebidas na prioridade de gastos definida

por órgãos e funções, apesar de serem também de certa forma resultado dos fatores acima,

também estão ligadas a outros problemas do processo orçamentário no Brasil.

Um desses problemas envolve o próprio planejamento. O fato é que existe ainda hoje a

falta de estruturas de planejamento que associem os projetos/atividades mais eficientes e

eficazes às reais demandas por gastos, bem como sua hierarquização. A forma de elaboração do

orçamento foi durante anos baseada em séries históricas sem a devida avaliação da eficiência

42 Isto pode ser constatado nas tabelas da execução orçamentária mensal, no anexos.
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dos programas empreendidos pelo governo, o que alimentava a própria inércia orçamentária.

Com a falta de um sistema de avaliação era difícil decidir onde alocar os recursos. Com a

estabilidade monetária torna-se mais factível este tipo de avaliação, em direção à qual o Estado

tem caminhado, através da introdução de instrumentos de controle financeiro e gerencial, como

citado anteriormente. Porém, ainda há muito o que se avançar em direção a qualidade de dados

físicos e também de uma melhor percepçãodas demandas sociais.

Além disso, é preciso lembrar que este problema da falta de planejamento é também, em

muito, resultado da pouca eficácia do PPAe LDO no sistema orçamentário. Isso reflete a falta

de definição da prioridade de gastos no longo prazo, em conjunto com a sociedade.

Como ressaltado no capítulo 1, em ambientes onde o grau de incerteza é elevado, há uma

tendência de definição de objetivos e metas apenas no curto prazo, o que leva a profundas

mudanças no orçamento e a total ineficácia do planejamento racional-compreensivo. Dessa

forma, a tese de que o emprego do Orçamento-Programa é em muito prejudicado nesse

contexto é corroborada pelos dados apresentados nesta pesquisa.

O cenário econômico brasileiro, nos últimos quatro anos, apesar da redução do patamar

inflacionário, ainda apresenta outras instabilidades e incertezas, como a recessãoeconômica e o

endividamento do setor público. Com isto é, torna-se extremamente difícil a elaboração

orçamentária, pois as "regras do jogo" mudam muito durante o ano e o modelo orçamentário

aqui adotado, como apresentado anteriormente, pressupõe um planejamento de longo prazo,

estabilidade e controle das premissasnele adotadas.

Assim, a inflexibilidade imposta pelo Orçamento-Programa combinada com o cenário de

incerteza econômico política e com a falta de dados confiáveis reduzem a capacidade do

executivo em atender demandas sociais e projetos de seu interesse, que surgem no correr do

exercício. Por essa razão, apesar de toda a rigidez no formato de elaboração orçamentária, o

executivo busca sempre mecanismos de flexibilização que permitam realocar recursos em

função de seus próprios interesses e de mudanças no seu diagnóstico inicial, durante a

execuçãodo orçamento.

Na verdade, o que se consegue perceber, a partir da análise da execução orçamentária do

Estadode São Paulo e da evolução histórica do orçamento no Brasil, é que esta é uma matéria

eminentemente política, onde diversos grupos de interesse, que participam ou não da base de

sustentação do governo, pressionam politicamente para uma maior participação nos recursos, o

que vai sendo acomodado ao longo do tempo pelo governo.

O modelo de Orçamento-Programa procura minimizar a influência política nesta matéria,

tentando transformar o orçamento em instrumento técnico, o que pelos motivos citados acima
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acaba por ser inviável. O resultado, porém, é sempre a busca de mecanismos que possibilitem

fugir das imposições do OP, prejudicando, assim, tanto o processo orçamentário, quanto os

preceitos democráticos na alocação de recursos públicos.

Por esses motivos, existe a necessidade de se ter, além da busca por uma estabilidade

econômica, instituições democráticas coesas e regras firmemente estabelecidas que estruturem

o processo orçamentário de forma a aproximá-lo das prioridades definidas pela maioria da

sociedade, podendo fiscalizar e cobrar sua execução e assim assegurar que se cumpra seu papel

de instrumento de planejamento público.
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CONCLUSÃO

Esta pesquisa buscou mostrar a influência da inflação no processo orçamentário brasileiro, a

partir do estudo de caso do Estado de São Paulo, por meio da comparação entre as fases de

elaboraçãoe execuçãoorçamentárias antes e depois do Plano Real.

A análise do período 1991-94 evidenciou a grande flexibilidade que a inflação proporcionava

ao poder executivo, tanto para elaborar um orçamento de forma irrealista, contornando conflitos

políticos e restrições orçamentárias, como para executar a Lei Orçamentária, promovendo

profundas alterações em relação à proposta original aprovada pela Assembléia Legislativa. Esta

flexibilidade era dada pela inexistência de mecanismos de indexação monetária dos valores

orçados e, também, pela permissividade da legislação orçamentária para alteração do

orçamento durante a sua execução.

Com esta pesquisa, foi também possível observar, a partir da análise do período 1995-97,

após a implementação do Plano Real, que a ruptura do processo inflacionário reduziu a

flexibilidade do executivo durante a elaboração orçamentária, da forma como se dava no

período anterior, ao evidenciar a real rigidez do orçamento, principalmente no que diz respeito

aos gastos incomprimíveis. Houve porém, uma mudança na LOA buscando uma maior

flexibilidade durante a execução orçamentária, que foi o aumento do percentual de

suplementação e remanejamento, através da anulação de dotações. Dessa forma, nesse

período, apesar de o orçamento ter se tornado mais realista em termos globais, isto é, houve

uma maior proximídade entre o total orçado e executado, continua ainda a haver alterações nas

dotações orçamentárias dos órgãos e progr:amas, durante a execução do orçamento, o que

enfraquece a importância deste como instrumento de planejamento público.

Essas alterações, do período mais recente, são resultado de vários problemas ainda

existentes no processo orçamentário. O cenário de incerteza econômica e política faz com que,

muitas vezes, as previsõesde receitas sejam revistas durante o exercício e as despesasfixadas,

a princípio em um determinado programa, sejam realocadas para outro de necessidade mais

urgente, ou simplesmente para despesas cujo o pagamento não pode ser cortado ou

postergado, isto é, despesasincomprimíveis.

Além dos problemas ligados ao contexto econômico-político, há ainda outro que diz respeito

à divisão de poderes entre executivo e legislativo na condução da matéria orçamentária. Apesar

da Constituição estadual de 1989 ter ampliado o campo de atuação do poder legislativo, na

prática ainda há uma concentração de poder no executivo. Isto ocorre, em parte, devido à
grande flexibilidade que a legislaçãovigente confere a este último poder, e, também, à própria
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omissão de vários membros do poder legislativo no cumprimento de sua função de

acompanhamento e fiscalização do orçamento. Nos últimos anos, esse comportamento tem se

alterado e o poder legislativo parece ter se dado conta do importante papel que tem a cumprir

na questão orçamentária. Porém, ainda estamos aquém da situação ideal de colaboração entre

poderes que possa satisfazer aos anseios e necessidadessociais. Falta ainda uma melhoria nos

fluxos de informação do executivo e uma maior capacidadetécnica no legislativo para que este

possamelhor avaliar e definir as prioridades de gasto público.

Este problema culmina na dificuldade em se estabelecer prioridades de gastos de comum

acordo entre os dois poderes. Muitas vezes, o que tem acontecido é um distanciamento do

poder legislativo do processoorçamentário. Isto se dá, a partir do momento em que este aprova

leis orçamentárias com um alto percentual de abertura de créditos suplementares e

remanejamento, permitindo que o executivo tenha flexibilidade suficiente para administrar

sozinho o orçamento, em troca de acordos políticos. Ao se afastar do processo orçamentário, o

poder legislativo está reduzindo, também, a participação da sociedade neste processo e a

probabilidade de que o orçamento seja executado de acordo com as prioridades definidas na

LOA,que, em tese, deveriam traduzir as necessidadessociais.

A falta de indicadores de desempenho e mecanismos de avaliação é outro fator também

identificável como causa das alterações ocorridas durante a execução orçamentária. Esses

instrumentos são extremamente necessáriospara garantir a eficiência do modelo orçamentário

de Orçamento-Programa, conforme descrito no capítulo 1. No Estado de São Paulo, porém,

apesar do avanço ocorrido nos últimos anos em termos de informatização e criação de novos

sistemas, esses instrumentos, e todo o sistema de planejamento, ainda não estão consolidados

de forma a possibilitar o embasamento necessário para a elaboração do orçamento, o que, por

sua vez, provoca a perda de funcionalidade do Orçamento-Programa.

Com relação à concepção de planejamento adotada no Estado, que advém do modelo

instituído pela Constituição de 1988, tentou-se resgatar a idéia de planejamento global

interligado com o orçamento. Essaidéia, porém, foi frustrada na medida em que os mecanismos

necessários para a elaboração do PPA e da LDO não foram instituídos. Assim, esse modelo

tornou-se inoperante sendo que os PPAse LDOs elaborados, desde então, têm se mostrado

inócuos enquanto delimitadores da ação do Estado. No Estado de São Paulo, como pôde ser

observado, o PPAnão faz parte do processo orçamentário, deixando, assim, uma desvinculação

legal dos orçamentos anuais com as metas de longo prazo.

Não se pode esquecer porém que existe um problema estrutural relacionado a esse modelo

de orçamento e planejamento aqui implementado. Este exige um grau de detalhamento,
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avaliação e controle que muitas vezes está aquém das possibilidades, mesmo de países onde o

grau de certeza e de e estabilidade das instituições de apoio e controle do orçamento é elevado,

como, por exemplo, os EUA. É preciso esclarecer, que neste último país, houve o abandono do

emprego do modelo de orçamento racional-compreensivo. Nos EUA, apesar de toda a evolução

e reforma orçamentária iniciada no pós-guerra ter levado ao desenvolvimento da técnica do

Sistema de Planejamento e Programação Orçamentária (PPBS), o seu emprego deixou de ser

obrigatório no governo federal americano depois do país passar por uma séria crise econômica

nos anos 70. Na verdade, nesta época, todo ideal do planejamento foi posto em xeque, visto

que a recessão, a falta de técnicos especializados e a extrema complexidade do método levaram

a dúvidas políticas e técnicas sobre sua eficácia. O poder legislativo não se sentia confortável

em aprovar e acompanhar um orçamento onde o executivo, por motivos técnicos, possuía

conhecimento superior ao seu.

Seria importante pensar, a partir da análise da experiência de outros países, que talvez o

modelo de orçamento adotado no Estado de São Paulo e na União não seja o mais adequado

para nossa realidade político-econômica. O grau de incerteza e instabilidade econômica, política

e institucional na qual o país vive parece incompatível com o grau de detalhamento e rigidez

exigidos pelo modelo racional compreensivo.

Dessa forma, a análise e discussão sobre um modelo mais flexível que se adapte melhor às

variações econômicas, políticas e sociais do país, seja talvez um salto a ser dado para que o país

consiga, em fim, ter um orçamento que seja de fato instrumento a serviço do planejamento.
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ExecuçãoOrçamentária Mensal-1991/1997

87



Tabela 1

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1991
DADOS MENSAIS

Fonte: Lei Orçamentá
Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui receitas da Administração Indireta

Tabela 2

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1991
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui receitas da Administração Indireta

(*) Valores deftacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 3

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1991
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios



Tabela 4

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1991
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 5

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1991
DADOS MENSAIS

5.773,8 468,1 412,4 513,2
de Justiça 81.932,1 6.943,7 6.290,3 8.401,0
Tribunal de Alçada Civil 2.700,5 241,9 226,0 435,3
de Alçada Criminal 2.974,1 336,5 306,7 413,4
de Justiça Militar 777,0 59,9 51,0 67,9

do Govemador 1.915,6 51 141,6 226,3 251
da Educação 393.507,0 27.097,1 21.490,9 24.261,4 31.091 41.828,7
da Saúde 429.915 13.848,3 19.670,5 13.437,7 17.339,2 26.680,4 33. 51.

645,2 5.062,6 11.521,5 15.731,4 24.705,3 28.111 38.304,6
205,9 559,1 408,4 659,8 907,1 2.617,1 1.797,7
687,5 1.224,7 1.548,4 1.257,3 1.966,1 2.608,8 3.437,4

1.349,8 1.650,9 1.801,4 2.018,5 2.831,0 4.160,3 5.972,4
230,6 923,5 866,3 1.027,2 579,3 1.914,2 2.155,0
508,2 576,9 2. 563,4 6.339,4 19.481,8 7.037,0

14.893,7 24.672,2 27.814,0 35.964,4 42.857,3 57.035,6
66.201 1.651,4 2.541,3 3.038,7 2.985,2 3.710,0 6.150,1

215.171 13.935,3 16.349,3 22.120,1 31.419,2 42.635,1 60.653,8
116.381 5.750,2 9.065,3 4.290,4 6.007,7 8.058,5 10.303,8

Geral do Estado 979.804,5 66.074,9 83.601,4 92.828,4 190.912,3 156.421,8 431.597,7
2.829,4 207,5 204,7 391,7 450,0 596,0 905,9
8.163,6 135,4 170,1 325,2 1.000,8 1.058,8 2.317,4

135.770,2 15.093,9 5.813,0 11.009,1 11.718,1 16.989,1 22.018,8 20.781,1
22.177,1 968,3 1.150,0 1.577,6 1.549,8 2.001,2 2.966,5 4.748,7
20.777,8 1.273,3 1.054,4 2.178,5 2.127,8 2.622,9 2.606,0 6.203,0

8.591,6 253,9 1.324,9 1.528,0 1.675,6 1.443,7 1.879,9 4.920,0
8.033,7 65,2 280,1 313,9 725,8 590,2 1.767,7 4.266,5
1.336,7 36,4 53,1 27,1 0,0 -18,2 0,2

16.517,7 27,2 538,7 1.034,7 1.051,1 1.192,8 2.750,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Execução .Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios



Tabela 6

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1991
DADOS MENSAIS

Legislativa 1 6,4 4,8 8,0 9,2 94,5
de Contas do Estado 63,9 4,7 3,4 4,0 5,7 6,5 6,2 6,7 9,3 6,3 5,2 11 76,7de Jusííça 906,3 70,1 52,5 65,3 75,0 82,2 78,8 82,9 82,8 81,8 56,1 10O, 906,1

Primeiro Tribunal de Alçada Civil 29,9 2,4 1,9 3,4 3,2 2,8 2,8 2,7 3,5 3,3 2,5 4,6 36,2
Tribunal de Alçada Criminal 32,9 3,4 2,6 3,2 2,9 3,3 3,0 3,0 3,4 3,6 2,4 3,9 37,5
Tribunal de Justiça Militar 8,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,5 0,7 7,8
Gabinete do Governador 21,2 0,5 1,2 1,8 1,8 1,2 2,7 2,8 2,1 3,7 1,6 5,7 27,8
Secretaria da Educação 4.352,9 273,7 179,2 188,7 222,4 290,4 255,6 264,2 273,5 247,7 222,2 189,5 495,2 3.102,2
Secretaria da Saúde 4.755,6 139,9 164,1 104,5 124,0 144,3 163,0 216,0 158,9 163,7 165,9 144,8 559,3 2.248,
Secretaria da Ciência Tecnol. e Desenv. 2.094,9 6,5 42,2 89,6 112,5 134,6 151,0 118,9 131,8 133,2 122,9 104,2 439,2 1.586,

do Trabalho e Promoção Social 141,4 2,1 4,7 3,2 4,7 7,8 5,5 8,5 12,3 6,0 5,8 3,2 18,2
da Cultura 282,0 6,9 10,2 12,0 9,0 11,0 12,0 11,2 12,2 10,3 11,0 9,8 85,4
de Agricultura e Abastecimento 349,2 13,6 13,8 14,0 14,4 15,9 17,3 18,7 19,5 20,4 19,2 13,2 45,8

ria da Adm. e Modernização do S. Público 96,4 2,3 7,7 6,7 7,3 8,3 3,5 13,6 9,0 8,2 6,9 5,7 20,5
ria de Energia e Saneamento 652,2 5,1 4,8 17,9 4,0 18,4 38,7 26,3 91,4 30,2 22,6 28,7 424,5

da Infraestrutura Viária (Transportes) 2.836,9 150,4 205,8 490,7 198,9 159,0 219,8 160,3 201,0 232,6 182,9 136,7 357,2
da Justiça (e defesa da Cidadania) 732,3 16,7 21,2 30,4 21,7 18,3 18,2 17,9 17,4 23,4 19,7 19,2 45,8
da Segurança Pública 2.380,2 140,8 136,4 122,7 158,2 221,0 192,0 211,7 200,0 182,2 194,5 144,1 500,3
da Fazenda 1.287,4 58,1 75,6 36,1 30,7 47,9 36,7 29,6 37,8 30,4 33,0 61,3 80,5

Geral do Estado 10.838,4 667,4 697,3 663,9 1.060,4 1.166,7 715,8 733,6 833,7 1.384,2 655,0 10.259,1
Tribunal de Alçada Civil 31,3 2,1 1,7 2,8 3,4 2,7 2,6 2,8 3,1 2,9 1,8 33,2

i de Esportes e Turismo 90,3 1,4 1,4 10,2 2,3 2,5 6,1 4,0 5,0 3,6 7,4 2,8 64,3
i da Habitação e Desenvolvimento Urbano 1.501,9 152,5 48,5 148,9 78,7 78,7 103,8 119,0 103,3 47,5 66,6 50,2 1.091,7

do Meio-Ambiente 245,3 9,8 9,6 8,4 11,3 10,4 12,2 17,1 13,9 13,6 15,2 13,7 165,8
229,8 12,9 8,8 19,3 15,6 14,3 16,0 12,3 12,2 16,5 19,9 9,8 174,4

de Estado do Governo 95,0 2,6 11,1 12,4 10,9 11,2 8,8 10,6 8,8 10,4 15,8 9,6 146,8
de Economia e Planejamento 88,9 0,7 2,3 1,9 2,2 4,9 3,6 4,1 10,7 13,7 10,7 102,7
de Defesa do Consumidor 14,8 0,4 0,4 0,7 0,2 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 1

182,7 0,3 4,5 7,6 7,4 7,1 7,3 7,0 7,0 8,2 8,6 108,
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9 49,3 6,7

O O,

Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios
I
(*) Valores deflacionados pelo IGP-DII FGV até Setembro/98



Tabela 7

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1991
DADOS MENSAIS

1
192.896,6 10.740,8 19.562,7 22.588,3

e Planejamento 868.819,6 48.508,6 75.712,1 134.841,7
\'-'~ 36.617,0 1.522,0 2.328,8 3.015,3
!;';."C 36,3 0,0 0,3 0,1 0,3 0,3

202.493,0 13.505,5 14.838,9 18.474,1 27.256,2 31.334,4~y~

3.591,5 26,4 175,3 8,9 64,4 64,9
(...~ 578.570,5 27.865,7 25.011,2 45.931,8 64.101,5 70.524,8
~""'l 4.661,6 0,3 40,0 0,0 27,0 0,0
.'~.""l 35.051,1 1.167,9 1.183,1 4.998,2 6.240,0 9.770,7r.: ''J 79.984,5 3.571,5 5.300,1 126,4 198,4 245,5
~~ 472.756,2 14.571,7 20.511,7 18.451,8 22.222,4 41.672,4

493,0 19,5 49,7 44,3 51,2 69,8--- e Previdência 311.894,1 25.869,2 33.647,7 30.668,9 42.321,4 47.482,7.........
310.976,2 25.203,3 20.506,7 33.524,7 28.562,5 41.535,6~ 61:::a~.~,

211
733,7

464.864,2
2.419,7

40.610,3
6.972,9

459564,1
556,5

198.985,8
173.889,5

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios



Tabela 8

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 00 ESTADO DE SÃO PAULO - 1991
DADOS MENSAIS

1 11,1 13,6 15, 1 15,7 13,6 11,2 171
2.133,8 108,5 88,8 130,0 139,9 151,7 147,3 154,8 148,2 174,8 165,6 117,1 261,1 1.787,

e Planejamento 9.610,7 490,0 594,3 486,5 541,5 905',3 1.059,9 587,3 615,0 660,6 1.280,3 548,5 992,1 8.7&1,1
405,1 15,4 15,3 15,6 1&,7 20,2 20,3 25,3 23,7 24,2 24,8 17,3 62,1 280,

0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Nac. e Segurança Pública 2.239,9 136,4 123,8 112,1 132,1 183,0 157,4 169,7 159,7 145,6 15&,3 111,4 441,9 2.029,3

Regional 39,7 0,3 1,5 0,9 0,1 0,4 0,2 0,4 0,3 0,5 0,4 0,2 1,5 6,6
cação e Cultura 6.400,0 281,5 208,6 274,4 328,5 430,4 395,8 382,0 407,4 372,5 336,2 300,3 970,6 4.688,2

Energia e Recursos Minerais 51,6 0,0 0,3 13',7 0,0 0,2 0,0 0,0 2,3 4,6 1,5 0,0 5,1 27,7
Habitação e Urbanismo 387,7 11,8 9,9 14,0 35,7 41,9 47,2 52,9 48,8 47,3 68,5 53,0 84,8 51
Industria Comércio e Serviços 884,8 36,1 44,2 9,0 0,9 1,3 5,1 1,3 2,4 1,2 4,5 1,1 14,6
Saúde e Saneamento 5.229~5 147,2 171,1 110,5 132,0 149,2 170,8 200,1 196,9 181,1 179,0 959,6

5,5 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 1,5 0,4 0,6 1,2
e Previdência 3.450; 1 261,3 280,6 259,7 219,3 284,1 269,5 312,3 287,0 24&,2 201,2 415,5

3.440,0 254,6 171,0 558,9 239,8 191,8 255,1 232,0 259,3 217,4 162,5 363,1
6,9 ° O, 0,0 0,0

de São Paulo
Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DII FGV até Setembro/98



Tabela 9

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1992
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui receitas da Administração Indireta

Tabela 10

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1992
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui receitas da Administração Indireta

(0) Valores deflacionados pelo IGP-DII FGV até Setembro198



Tabele 11

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1992
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios



Tabela 12

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1992
DADOS MENSAIS

Fonte: Lei Orçame
Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



da Ciência Tecnol. e Desenv.

do Trabalho e Promoção Social

da Cunura

eoecretana de Agricu~ura e Abastecimento

I secretaría da Adm. e Modernização

de Energia e Saneamento

da Infraestrutura Viária (Transportes)

da Justiça (e defesa da Cidadania)

da Segurança Pública

da Fazenda

IAdminist""cão Geral do Estado

dos Transportes Metropolijanos

Tabela 13

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1992
DADOS MENSAIS

17.296,2
2.315.928,1 116.270,
1.813.804,6 33.349,4
1.295.399,4 15.261,1

66.289,9 1.021,7
123.252,6 480,3
220.863,9 6.088,0
127.881 685,3

305,2
82.887,1

4.901
8.321,1
8.947,8

427,1
255.146,7

16.730,0
94.697,5
22.642,7

2.225.004,3
1.708,6

0,0
1.604,5

74.187

16.864,5
150.737,5

43.534,1
820384,4

2.213,8
0,0

2.m,5
81.338,6
15.438,1
15.733,7
1

47.751,6
478.607,0
136.061,5
160.226,6
123.627,6

75.762,3
113.262,3
497.81

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

1
16.597,8

679.619,6
508.897,8
402.415,4

17.820,0
219.802,1

51.404,7

51.724,4
535.733,0

25.285,9
23.858,6

4.519,9
43.447,6

2.978.935,8
3.341.931
1.801

16.450,8
211.098,3

7.570,6
8.871,1
1.636,7

10.513,6
1 .016.522,0

541

21.212,3
239.111,4

8.279,3
10.667,0

1.889,0
41.760,9

1.193.422,3
732.008,8
614.1

17
97
85.088,4

172.419,6
49.713,8

517.132,4
151.911,7
708.850,9

129.083,8 135.726,4
2.563.165,4 3.050.256,7

8.057,7 9.898,4
5.007,1

321
262.364,5

9.822,5
43.291,1
37.090,4
45.426,3

119.840,2
383.817,5

48.972,6
326.325,3

42.900,6
1.417

511.013,1
1.437.187,1
2.254.794,2

982.395,7
2.416.545,7

560.658,8
10.634.480,0

19.514,6
10.228,5

92.303,1
2.737.701,8

8.654,9
851,1

15.544,0
61.613,2
39.744,4
55.203,9

6.01
59,5

8.794,2
61.783,3
36.359,3
43.162,8
26.484,9
40.450,3
37



Tabela 14

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1992
DADOS MENSAIS

126, 6, 5,8 6,3
102,3 5,6 4, 5, 5,0 5,4 7,5 4,8 4,2 4,4

1.377,6 65,2 52, 58,3 61,4 60,1 61,9 59,4 53,8 49,1
62,1 2,9 2,3 2,9 2,3 2,7 3,3 3,4 1,9 1,7
55,5 3,2 2,1 2,9 2,5 2,4 2,4 2,7 2,3 2,2

9,8 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
32,1 0,6 1 3,4 1,9 2,9 2,8 2,3 2,9 5,3 2,7 8,6

4.293,7 191,4 170,1 198,9 232,1 236,8 223,6 243,3 222,9 216,6 259,3 245,0 494,
3.362,8 54, 74,7 111, 120,9 165,9 189,7 164,1 164,8 162,2 138,0 150,3 554,7

da Ciência Tecnoí. e Desenv. 2.401,6 25,1 38,4 122,8 119,4 123,6 126,8 133,7 138,9 128, 125,6 126,1 299,0
do Trabalho e Promoção Social 122,9 1,7 2,7 3,3 4,4 5,4 5,2 5,0 4,9 5, 5,5 3,5 12,7
da Cultura 228,5 0,8 6,5 9,6 12,3 15,8 16,1 22,1 17,2 70, 21,9 20,0 61,5
de Agricultura e Abastecimento 409,5 10,0 11,0 20,4 19,4 15,1 21,9 18,9 19,1 16,4 21,4 17,5 44,7
da Adm. e Modernização do S. Público 237,1 1,1 11,8 15,5 47,6 31,6 46,2 23,1 32,1 31,8 30,0 35,4 84,8
de Energia e Saneamento 1.310,0 0,5 0,6 1,2 28,1 41,1 13,8 61,1 35, 142,3 23,1 10,2 238,6
da Infraestrutura Viária (Transportes) 2.518,7 136,4 336,6 224,8 225,5 165,3 170, 195,6 194,4 293,1 230,2 106,2 374,3
da Justiça (e defesa da Cidadania) 884,4 48,3 22,1 15,1 15,5 17,1 20, 25,0 18,4 55,2 23,0 31,2 163,1
da Segurança Pública 3.217,2 95,4 124,9 154,9 139,0 169,9 151, 166,3 174,8 152,8 137,8 145,5 401,1
da Fazenda 610,6 18,0 29,9 33,2 40,1 23,5 22, 21,9 44,9 29,4 32,9 27,9 93,1

Geral do Estado 13.852,0 750,3 2.935,0 1.006,5 756,3 733,9 1.069,2 722,5 646,9 872,4 653,8 626,3 1.765,2
Tribunal de Alçada Civil 54,5 2,2 2,3 2,3 2,0 2,7 2,6 2,2 2,4 2,8 2,1 2,0 3,2

ria de Esportes e Turismo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,0 1,7
da Habitação e Desenvolvimento Urbano 1,2 2,1 2,4 2,9 3,5 4,7 3,6 5,0 3,8 3,4 11,6

ria do Meio-Ambien1e 51,8 97,9 72,0 83,8 87,1 59,7 25,1 19,6 42,7 40,5 45,8
7,7 12,1 13,3 16,0 18,3 18,6 14,8 12,7 13,7 15,8 32,2

Secretaria de Estado do Governo 19,9 17,7 18,6 19,6 18,0 15,6 17,5 17,6 15,0 17,8 34,0
Secretaria de Economia e Planejamento 2,0 10,4 14,2 12,3 18,6 16,7 10,8 9,3 7,8 6,7 17,4
Secretaria de Defesa do Consumidor 2,9 6,0 7,8 6,4 9,9 16,4 13,9 10,8 13,5 73,9
Secretaria do Menor 0,2 5,6 9,0 9,5 12,7 15,4 13, 11,6 15,6 57,7

73,4 69,9 37,7 64,3 39,2 33,6 18, 36,8 56,0 68,0

do Estado de São Paulo
Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios
I
(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 15

EXECUçAo ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 00 ESTADO DE sAo PAULO -1992
DADOS MENSAIS

189.
3.100,5

473.651,9
42.572,1

112.949,2
4.889,7

242.418,1
955,0

314.094,4
276.305,2

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios



Tabela 16

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1992
DADOS MENSAIS

11,8 12,8 11,2 11,2 1 11,0 17,
3.371,0 201,8 145,3 150,6 124,9 145,8 146,2 150,9 152,2 185,9 153,5 162,3 659,0

13.022,1 580,8 2.818,3 890,6 660,3 615,0 958,2 591,1 568,0 762,4 541,5 529,6 1.381,7
480,8 12,9 13,5 23,9 21,9 18,7 24,9 23,2 24,4 19,3 24,5 20,6 53,8Comunicações 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Defesa Nacional e Segurança Pública 2.665,4 87,6 104,9 131,4 115,3 142,9 122,5 133,5 141,3 128,1 113,4 115,7 306,7

Desenvolvimento Regional 62,8 0,0 0,9 0,8 2,6 2,3 3,8 3,0 6,2 2,3 0,6 0,7 4,7Educação e Cultura 6.510,7 192,9 197,0 314,7 352,0 356,6 348,2 383,2 361,8 397,7 391,6 378,8 824,4Energia e Recursos Minerais 1.145,3 0,5 0,6 1,2 25,6 32,1 13,8 27,4 29,4 32,2 3,6 5,5 128,6Habitação e Urbanismo 930,7 51,8 98,2 72,0 75,0 85,0 91,6 62,5 27,3 23,7 49,8 43,3 88,7Industria Comércio e Serviços 208,1 0,8 1,7 4,0 3,6 3,7 6,0 6,5 6,0 7,5 6,1 5,7 39,5e Saneamento 3.648,1 59,5 83,5 120,3 131,9 182,5 199,6 207,9 177,0 276,4 163,0 165,0 675,3
12,8 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,6 0,3 0,9 1,0 1,72.941,4 192,2 239,2 228,0 242,9 236,5 263,4 233,2 203,3 241,0 213,8 205,4 469,6

3.068,3 186,6 360,1 229,8 242,6 208,0 178,4 224,8 227,9 284,0 246,5 145,6 404,0
10 0,0 0,0 ° 0,0 0,0 ° 0,0

Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DII FGV até Setembro/98



Tabela 17

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1993
DADOS MENSAIS

: Lei Orçamentária do de São
Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui receitas da Administração Indireta

Tabela 18

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1993
DADOS MENSAIS

Fonte: Lei Orçamentária do Estado de São Paulo de 1993
Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui receitas da Administração Indireta

(W) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 19

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1993
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios



Tabela 20

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1993
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária J Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 21

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1993
DADOS MENSAIS

185,2 170,2 277,3
622,5 43,0 67,9 105,1 170,7 193,3 176,0 214,6 453,2 527,6 762,4 1.971,8

de Justiça 10.508,2 563,0 1.190,3 1.155,5 1.394,9 1.624,2 2.949,7 2.982,5 3.959,0 5.993,7 6.823,3 18.614,3
Tribunal de Alçada Civil 437,4 17,4 38,9 41,1 46,4 59,2 91,8 147,0 132, 326,8 395,4 1.040,3
de Alçada Criminal 386,9 20,9 42,2 47,3 59,2 72,1 107,3 141,2 192,1 299,6 372,7 1.185,7
de Justiça Militar 80,0 4,8 7,8 8,4 11,0 16,5 20,5 25,9 40,0 56,9 67,4 147,8
do Governador 243,4 2, 36,3 67,2 68,4 23,5 36,5 34,7 77,6 220,5 162,9 187,5 872,7
da Educação 43.554,9 1.909,6 2.403,9 3.124,7 3.742,4 5.364,2 7.131,7 7.619,2 13.856,7 17.180,1 16.669,3 24.324,8 68.832,0
da Saúde 30.343,8 444,6 800,3 1.415,9 2.051,4 2.728,8 3.763,6 5.739,8 6.073,3 8.128,8 12.433,4 15.723,2 81.210,8
da Ciência Tecnol. e Desenv. 18.664,4 255,6 1.080,5 1.381,3 1.917,2 2.512,1 2.913,6 4.287,2 5.950,2 7.308,4 10.808,3 13.827,2 69.606,5
do Trabalho e Promoção Social 761,0 10,5 28,4 27,7 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
da Cultura 2.140,8 2,2 62,6 136,4 219,1 242,5 312,1 448,8 742,5 1.233,3 1.190,4 2.090,8 7.430,1
de Agricultura e Abastecimento 3.961,9 94,2 149,9 216,3 274,8 422,1 469,6 605,6 700,1 1.036,1 1.411,0 2.055,0 9.381,5
da Adm. e Modernização do S. Público 4.945,7 29,0 346,7 426,6 388,9 615,3 685,2 737, 870,0 1.881,4 2.299,6 3.377,9 12.378,8
de Energia e Saneamento 15.223,8 3,1 21,1 480,0 508,7 -720, 292,7 450,3 565,8 1.254,9 1.933,5
da Infraestrutura Viária (Transportes) 17.672,2 979,0 1.290,7 3.090,3 2.178,2 2.602,9 3.475, 8.116,4 5.913,9 17.375,1 16.507,3 120.335,5 188.237,
da Justiça (e defesa da Cidadania) 3.901,2 86,2 145,2 551,2 267,6 60,6 208,8 304,4 986,4 652,2 1.216,2 4.237,7 8.939,
da Segurança Pública 20.550,8 795,0 1.082,3 1.456,8 1.922,2 2.579,1 1.947,5 5.527,8 8.192,7 11.526,4 15.819,8 102.697,6 159.714,
da Fazenda 3.236,9 210,0 403,2 546,2 634,1 712,1 1.170,5 1.924,7 2.578,0 3.597,7 4.405,9 16.626,7 33.278,

Geral do Estado 117.319,5 5.721,0 5.658,0 8.220,9 11.099,3 12.471,2 30.844,5 24.214,5 11.359,9 102.624,4 61.175,5 82.065,1 321.165,2 676.619,
Tribunal de Alçada Civil 353,8 16,1 18,4 40,0 40,4 56,0 54,9 90,5 141,7 149,1 280,6 321,2 1.148,4 2.357,

de Relações do Trabalho 226,6 3,4 6,7 10,8 21,7 25,5 32,0 39,9 87,6 96,8 138,1 216, 883,0 1.561
i de Esportes e Turismo 820,7 10,3 37,1 59,1 70,1 158,2 151,7 144,6 269,9 348, 2.304,6 3.

da Habitação 6.871, 281,6 460, 500, 780,7 838,5 964,9 1.390,3 1.825,7 2.222,3 3.216,3 4.484,6 8.637, 25.
do Meio-Ambiente 2.481,5 96,7 151, 185, 198,7 272,8 461,1 577,7 740,9 1.048,4 1.378,4 2.927,4 7.080,2

2.033,8 155,9 222, 322,1 356,7 522,6 480,0 554,0 813,5 1.149,1 2.251,3 2.688,1 5.280,
ria de Estado do Governo 725,5 11,8 54,1 78,5 133,4 144,8 224,6 279,4 319,4 158,0 204,7 315,8 2.249,2

de Planejamento e Gestão 1.894,3 9,1 70,6 105,5 135,0 168,2 227,5 252,3 355,7 659,2 937,6 1.763,2 10.415,0
ria da Criança Famflia e Bem-Estar Social 2.087,4 0,8 22,0 112,2 263,6 303,2 370,9 513,4 736,9 1.099,0 1.440,9 2.530,2 9.645,0

dos Transportes Metropolitanos 8.146,7 970,0 526,2 2.021,0 422,7 720,3 789,0 1.036,0 1.657,4 1.883,9 2.808,3 6.721,8 28.102,4
da Adm. Penitenciária 0,0 72,6 103,7 240,1 307,0 417,6 556,1 676,0 949,8 1.585,3 1.614,0 3.209,4 8.219,5

Obras 0,0 0,0 0,0 183,3 29,2 36,6 2.334,9 1.079,8 1.400,5 1.097,1 3.565,2 1.793,8 146.031,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 356,6 314,4 666,9 764,6 1.444,7 2.700,4 1.188,4 29.504,4

O O O

i
Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios



Tabe/a 22

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO ·1993
DADOS MENSAIS

4,5 4,2 6,
3,5 4,4 5,4 4,8 6,8

de Justiça 66,9 57,4 94,9 58,4 80,4 59,0
Tribunal de Alçada Civil 2,9 1,8 3,1 2,1 2,5 2,0
de Alçada Criminal 3,0 2,1 3,4 2,6 2,9 2,9
de Justiça Militar 11,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6

do Govemador 35,6 0,3 3,7 5,4 1,3 0,9 1,6 3,3
da Educação 6.371,9 246,2 245,0 249,2 256,5 207,7 282,9 256,0
da Saúde 4.439,2 57,3 81,6 112,9 135,4 156,5 124,0 121,1
da Ciência Tecnol. e Desenv. 2.730,5 33,0 110,1 110,2 104,8 116,9 121,5 108,9

111,3 1,4 2,9 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
313,2 0,3 6,4 10,9 11,2 12,2 15,2 18,4
579,6 12,1 15,3 17, 1 16,9 16,5 14,3 15,4
723,5 3,7 35,3 34, 28,9 24,6 20,1 17,8 28,0

2.227,2 0,4 37,4 -25,9 7,1 10,1
2.585,4 126,2 122,4 125,0 173,7 132,9

570,7 11,1 2,9 7,5 6,1 9,8
3.006,5 121,3 70,1 168,1 127,1 127,4

473,5 29,8 25,6 31,9 39,7 35,5
17.163,4 586,4 1.109,5 660,1 674,5 660,7

51,8 2,6 2,0 2,5 3,1 2,6
33,1 1,2 1,2 1,1 1,5 1,7

120,1 2,3 2,8 2,5 4,3 3,0 2,8
1.005,2 48,6 39,4 34,7 37,9 35,5 36,1

363,0 12,4 12,8 16,6 15,7 15,2 23,6
297,5 22,2 24,6 17,3 15,1 24,8 21,6
106,1 8,3 6,8 8,1 7,6 2,3 2,5
277,1 8,4 7,9 8,2 6,9 10,3 14,2
305,4 16,4 14,3 13,3 1 15,9 20,4

1.191,8 26,3 33,9 28,4 31,0 54,1
0,0 19,1 19,6 20,0 17,8 25,8
0,0 1,8 1,7 84,0 39,3
0,0 0,0 16,8 11,3 29,8

O,

Lei Ur<,,,,,,,,,n."""
Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda- SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 23

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1993
DADOS MENSAIS

340,9 389,3 1.091,9 1.
22.382,0 920,0 1.481,4 2.632,9 2.665,6 3.337,8 3.719,9 5.577,3 6.765,5 10.912,7 14.651,0 19.821,3 196.643,1

117.424,7 4.621,1 4.563,3 7.094,6 9.307,3 10.347,5 28.074,6 21.030,0 7.308,9 94.426,3 53.285,9 69.197,4 196.054,2
4.297,2 104,3 181,5 274,5 324,4 509,1 514,8 744,9 842,9 1.274,8 1.625,6 3.157,5 10.894,2

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 O,
e Segurança Pública 15.808,9 791,0 1.034,6 1.378,9 1.796,3 2.474,7 1.827,3 6.007,6 5.242,9 7.829,7 11.153,5 14.991,1 97.236,7 151.764,
Regional 457,5 0,0 0,0 6,6 7,3 6,6 11,9 15,8 23,9 41,4 104,8 514,4 3.697,6 4.430,

e Cultura 60.535,7 2.033,9 3.374,1 4.459,8 5.613,4 7.812,5 10.009,4 11.847,4 19.848,5 24.928,4 27.446,2 38.690,4 123.182,2 279.246,1
11.494,4 3,1 5,5 400,2 431,5 688,8 955,0 903,3 1.245,0 836,1 2.522,3 1.407,2 125.280,8 134.678,9

e Urbanismo 6.680,9 261,6 460,8 525,2 731,1 860,5 957,7 1.351,0 1.827,6 2.378,2 3.298,5 4.591,9 11.149,3 28.393,6
Comércio e Serviços 650,2 22,4 51,0 90,1 100,9 156,6 112,4 254,3 299,6 335,2 679,5 636,0 3.051,7 5.789,8

e Saneamento 35.158,5 537,7 911,9 1.694,3 2.220,4 2.889,5 4.517,4 6.289,2 6.637,1 9.005,7 14.374, 17.374,1 106.199,8 172.651,3
140,6 3,4 6,7 10,8 21,7 25,5 32,0 39,9 87,6 96,8 138,1 216,2 883,0 1.561,7

19.127,8 1.747,7 2.162,7 2.575,7 3.984,9 4.574,1 5.487,3 7.682,8 9.135,0 16.991,0 21.231,6 25.196,7 79.756,7 180.526,4
25.224,6 1.692,3 1.558,2 5.111,2 1.912,5 2.801,0 4.211,8 6.620,5 9.773,9 5.739,6 16.839, 23.229,1 143.168,3 222.657,6

°
Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios



Tabela 24

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1993
DADOS MENSAIS

8, 8,6 11,4 18,1 16,0 14,0 11,2 1 12,5 28,5
3.274,4 118,6 151,0 210,0 165,8 157,0 133,8 152,0 138,1 162,6 161,5 159,6 1.162,2

e Planejamento 17.178,8 595,9 465,1 565,8 578,9 486,6 1.009,9 573,3 149,2 1.407,1 587,5 557,1 1.158,7
628,7 13,4 18,5 21,9 20,2 23,9 18,5 20,3 17,2 19,0 17,9 25,4 64,4

Comunicações 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Defesa Nacional e Segurança Públi 2.312,8 102,0 105,5 110,0 111,7 116,4 65,7 163,8 107,0 116,7 123,0 120,7 574,7
Desenvolvimento Regional 66,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 1,2 4,1 21,9
Educação e Cultura 8.856,2 262,3 343,9 355,7 349,1 367,4 360,1 323,0 405,2 371,5 302,6 311,5 728,0
Energia e Recursos Minerais 1.681,6 0,4 0,6 31,9 26,8 32,4 34,4 24,6 25,4 12,5 27,8 11,3 740,4
Habitação e Urbanismo 977,4 33,7 47,0 41,9 45,5 40,5 34,5 36,8 37,3 35,4 36,4 37,0 65,9
Industria Comércio e Serviços 95,1 2,9 5,2 7,2 6,3 7,4 4,0 6,9 6,1 5,0 7,5 5,1 18,0
Saúde e Saneamento 5.143,6 69,3 92,9 135,1 138,1 135,9 162,5 171,4 135,5 134,2 158,5 139,9 627,6

20,6 0,4 0,7 0,9 1,4 1,2 1,2 1,1 1,8 1,4 1,5 1,7 5,2
2.798,3 225,3 220,4 205,4 247,8 215,1 197,4 209,4 186,5 253,2 234,1 202,8 471,4
3.690,3 218,2 158,8 407,6 119,0 131,7 151,5 180,5 199,5 85,5 185,7 187,0 846,1

32, 0,0 O ° O ° ° 0,0

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DII FGV até Setembro/98



Tabela 25

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1994
DADOS MENSAIS

Fonte: Lei Orçamentá do Estado de São Pau
Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui receitas da Administração Indireta
Os valores da execução orçamentária deste ano foram divididos por 2.750 (valor da URV) pela Contadoria Geral do Estado, porém o valor da pl

(*) Valor da previsão em CR$ Milhões

Tabela 26

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1994
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui receitas da Administração Indireta

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 27

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1994
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

Os valores da execução orçamentária deste ano foram divididos por 2.750 (valor da URV) pela Contadoria Geral do Estado, porém o valor da dotação inicial
havia sido fixado em cruzeiros.
(*) Valor da dotação inicial em CR$ Milhões



Tabela 28

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1994
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI J FGV até Setembro/98



Tabela 29

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1994
DADOS MENSAIS

0,6 0,8 1,9 2,8 4,1 4,5 5,2 5,6 12,8
Tribunal de Contas do Estado 24,3 0,5 0,9 1,4 2,0 3,2 4,4 5,3 4,7 4,9 6,2 6,9 16,1
Tribunal de Justiça 336,8 7,5 10,2 23,4 29,0 40,1 57,2 59,5 60,5 63,7 65,1 70,0 167,0
Primeiro Tribunal de Alçada Civil 12,2 0,4 0,5 1,2 1,4 1,9 2,8 2,7 2,9 2,6 3,8 3,7 5,6
Tribunal de Alçada Criminal 11,0 0,4 0,4 1,0 1,3 2,1 2,5 3,1 3,3 3,1 2,8 3,4 7,2
Tribunal de Justiça Militar 2,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 1,
Gabinete do Governador 16,4 0,1 0,7 0,6 0,4 1,6 0,5 0,8 0,8 6,7 0,9 0,6 5,
Secretaria da Educação 2.250,2 19,9 26,7 46,0 52,6 81,9 111,1 132,8 118,6 176,7 143,7 167,2 447,7
Secretaria da Saúde 1.246,3 4,3 12,9 27,1 33,0 53,3 104,7 64,6 114,9 118,9 99,3 143,0 611,9
Secretaria da Ciência Tecnol. e Desenv. 821,9 1,2 13,1 16,9 31,8 45,4 55,1 72,0 79,5 85,8 102,3 130,3 283,7
Secretaria da Cultura 96,5 0,0 1, 2,9 2,6 3,9 14,8 8,0 7,2 23,4 11,0 11,7 44,4
Secretaria de Agricultura e Abastecimento 195,6 1,0 1, 4,0 5,0 9,3 13,7 16,3 24,3 27,0 24,7 22,5 61,3 210,
Secretaria da Adm. e Modernização do S. Público 224,5 0,3 2, 4,6 4,5 7,6 12,2 12,3 21,5 18,6 23,4 32,4 88,3 228,
Secretaria de Energia e Saneamento 8,5 0,8 1,1 1,5 2,3 3,4 4,9 7,2 5,6 8,1 6,3 2,4 33,5 77,
Secretaria da Infraestrutura Viária (Transportes) 719,1 5,9 9,7 117,1 34, 47,6 92,2 42,3 117,0 231,0 144,3 218,9 437,1 1497,
Secretaria da Justiça (e defesa da Cidadania) 51,5 0,3 0,6 1,9 2, 2,3 4,1 5,0 5,5 3,5 5,2 10,2 32,5 73,5

i da Segurança Pública 721,2 9,4 27,2 24,5 29, 45,8 67,0 33,6 116,1 89,1 119,1 102,2 331,4 994,4
Secretaria da Fazenda 139,9 2,8 5,8 11,2 11, 19,4 23,2 29,5 25,1 28,3 28,6 27,6 115,6 329,2

5.295,4 59,7 70,8 147,5 194,3 250,4 837,7 441,9 485,3 809,3 590,2 497,8 1.216,2 5.601,2
11,5 0,3 0,5 1,2 1,1 1,7 2, 3,0 2,7 2,8 2,7 3,1 7,7 29,2
8,8 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 1,1 1,9 2,1 2,2 2,0 20,2 32,1

30,7 0,1 0,4 0,5 0,8 1,0 2,1 2,0 3,7 2,2 4,7 13,6
319,3 2,4 4,4 5,0 8,5 13,4 3,3 47,8 29,3 30,1 27,5 92,7
103,5 0,5 1,8 2,7 3,7 3,6 7,2 10,1 10,8 10,0 13,7 46,3
102,0 2,4 1,8 5,4 8,0 11,1 16,8 16,5 18,2 17,3 21,8 35,7

38,2 0,1 0,3 1,9 3,9 4,5 7,0 6,0 5,0 3,4 2,4 6,7
retaria de Planejamento e Gestão 100,8 0,1 0,9 3,5 2,1 2,3 10,2 12,8 9,0 6,2 7,3 104,9

ria da Criança Família e Bem-Estar Social 136,6 0,3 1,6 2,0 3,6 4,5 11,8 10,4 15,5 15,4 11,9 74,1
ria dos Transportes Metropolitanos 331,5 2,6 3,5 14,4 4,8 13,7 16,0 -0,4 24, 32,0 31,1 96,5

da Adm. Penitenciária 160,1 0,8 2,3 4,5 6,5 12,2 11,3 19,9 14,2 16,2 50,0
ria de Recursos Hídricos Sanea. Obras 203,0 0,4 0,4 4,4 8,6 7,3 10,6 14,9 39,4 12,7 279,9

158,0 0,7 1,8 10,0 5,5 10,6 14,6 15,5 17,9 17,2 45,6
0, ° 0, 0,

Lei Orçamentária do Paulo de 1994
Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios
Os valores da execução orçamentária deste ano foram divididos por 2.750 (valor da URV) pela Contadoria Geral do Estado, porém o valor da dotação inicial

havia sido fixado em cruzeiros.
(*) Valor da dotação inicial em CR$ Milhões



Tabela 30

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1994
DADOS MENSAIS

Legislativa 6, 7,5 7,8 6,8 7,1 7,8
de Contas do Estado 120,2 7,1 7,6 7,7 8,8 8,2 8,0 6,9 7,0 8,7
de Justiça 1.669,1 82,1 129,8 112,7 110,7 107,7 89,9 88,5 91,7 91,4
Tribunal de Alçada Civil 60,3 3, 6,9 5,3 5,3 5,4 4,1 4,2 3,7 5,4
de Alçada Criminal 54,5 3,4 5,6 5,2 5,7 4,8 4,6 4,8 4,4 4,0

Tribunal de Justiça Militar 11,3 O, 0,7 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7
Gabinete do Governador 81,1 O 5,8 3,2 1,4 4,5 0,9 1,2 1,1 9, 1,2
Secretaria da Educação 11.152,6 228,0 214,1 254,8 204,6 225,9 209,2 200,5 173,3 254,2 201,6
Secretaria da Saúde 6.177,0 49,7 103,2 149,9 128,3 147,1 197,2 97,5 167,8 171,1 139,3
Secretaria da Ciência Tecnol. e Desenv. 4.073,4 13,6 105,3 93,8 123,6 125,3 103,7 108,7 116,2 123,4 143,5

da Cultura 478,4 0,3 9,5 16,3 10,3 10,7 28,0 12,1 10,5 33,6 15,5
Secretaria de Agricultura e Abastecimento 969, 11,1 14,0 22,1 19,3 25,7 25,7 24,6 35,5 38,8 34,6

da Adm. e Modernização 1.112, 2,9 21,0 25,6 17,4 21, 23,0 18,6 31,4 26,8 32,
de Energia e Saneamento 8,7 8,7 8,5 8,8 9,2 10,8 8,2 11,6 8,
da Infraestrutura Viária 3.564,2 67,0 78,0 648, 133,1 173,5 63,9 170,9 332,4 202,
da Justiça 255,4 3,4 5,0 10,8 9,1 7,7 7,6 8,1 5,0 7,3
da Segurança Pública 3.574,5 107,1 218,1 135,6 113,5 126,1 50,8 169,6 128,2 167,0
da Fazenda 693,5 31,8 46,5 62,3 46,3 43,8 44,6 36,7 40,8 40,2

Geral do Estado 26.245,7 682,0 817,5 756,0 1.577,3 667,3 709,1 1.164,4 828,0
Tribunal de Alçada Civil 56,8 3,7 3,7 6,8 4,2 4,7 4,6 3,9 4,0 3,7

de Relações do Trabalho 43,4 1,1 1,5 1,7 1,9 1,7 1,7 2,8 3,0 3,1
a de Esportes e Turismo 151,9 1,4 3,0 2,6 3,0 3,2 3,1 2,9 5,3 3,2

Secretaria da Habitação 1.582,5 27,0 35,5 28,0 32,9 29,6 5,0 69,8 42,2 42,2
Secretaria do Meio-Ambiente 512,9 6,3 14,6 15,0 14,3 17,5 10,8 14,8 15,6 14,1
Ministério Público 505,4 27,6 14,2 29,9 31,1 30,4 24,2 26,2 24,3
Secretaria de Estado do Governo 189,1 1,6 2,6 10,3 15,1 18, 8,8 7,2
Secretaria de Planejamento e Gestão 499,4 1,4 7,3 19,1 8,2 10 18,7 13,0
Secretaria da Criança Família e Bem-Estar Social 676,9 2,9 12,5 11,3 13,9 14,1 15,2 22,3
Secretaria dos Transportes Metropolitanos 1.643,0 29,8 28,5 79,7 18, 49,3 -0,6 34,6
Secretaria da Adm. Penitenciária 793, 9,5 18,4 23,3 17,6 22,9 16,4 28,6

1.006 4,0 3,6 36,7 17,1 44,9 15,5 21,4
7,6 14,6 26,9 38,9 42,0 21,4 22,

O O

Orçamentária
Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 31

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1994
DADOS MENSAIS

62,0 3,2 3,9 9,8 12,6
1.056,5 12,9 18,0 43,2 57,8 71,1 127,0 123,1 127,4 149,7 145,1 367,4

e Planejamento 4.883,3 48,8 63,5 135,0 173,1 223,0 790,2 403,6 431,9 739,3 456,2 1.160,9
238,0 1,2 2,1 4,5 5,9 9,7 16,5 18,3 25,4 28,5 26,2 75,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
691,3 9,4 26,8 23,6 27,8 44,0 64,3 29,1 114,0 83,0 95,9 300,6

26,7 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 1,4 4,2 0,0 2,3 2,0 1,4 57,5
3.042,4 20,3 37,9 63,7 84,0 122,2 174,1 197,2 192,2 282,0 243,7 289,3 751,2

122,5 0,0 0,0 5,9 1,8 7,9 5,6 4,6 4,8 4,5 11,7 0,3 205,5
328,6 2,3 4,2 6,1 8,5 13,5 15,8 3,3 54,9 29,4 28,9 27,6 113,6

30,0 0,5 0,9 0,9 0,8 1,3 2,6 1,6 2,6 5,2 2,4 3,3 20,7
1.399,9 4,8 14,4 29,0 37,6 55,7 127,5 71,3 125,1 134,1 131,5 161,6 721,3

8,8 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,9 1,1 1,9 2,1 2,2 2,0 20,2
e Previdência 1.056,3 18,8 24,1 44,9 59,0 84,1 129,4 125,0 170,1 151,7 183,7 168,7 457,9

968,7 5,7 13,0 126,1 34,5 60,1 102,5 58,3 84,4 255,0 151,9 238,4 512,1
O 0,0 0,0 O O 0,0 O O 0,0 0,0 O

onte:
Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios
Os valores da execução orçamentária deste ano foram divididos por 2.750 (valor da URV) pela Contadoria Geral do Estado, porém o valor da

dotação inicial havia sido fixado em cruzeiros.
(*) Valor da dotação inicial em CR$ Milhões



Tabela 32

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1994
DADOS MENSAIS

5.236,3 557,3 748,2 673,6 609,3 631,0 1.063, 744,8 1.580,4
24.203,0 13,4 24, 23,1 27,7 37,1 41,1 39,4 102,7

1.179,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 107,1 130,9 108,2 43,9 166,6 119,4 154,3 409,2

3.426,1 0,0 5,1 0,8 6,4 0,0 3,3 2,8 78,3
132,3 231,9 353,1 326,9 297,8 280,8 405,8 342,0 1.022,7

15.079,2 0,0 32,7 6,9 6,9 7,1 6,4 16,4 279,8
607,0 26,7 33, 32,9 5,0 80,3 42,3 40,5 154,7

1.628,6 6,2 4,9 3,3 2,5 3,8 7,5 3,4 28,2
148,8 54,5 160,9 146,1 107,7 192,9 184,5 981,9

6.938,5 1,1 1,7 1,9 1,7 3,0 3,1 27,5
43,4 214,8 248,7 229,6 188,7 218,3 257,7 623,3

e Previdência 5.235 65,2 699,0 134,2 88,1 367,0 213,1 697,2
4.800, 0,0 0,0 0,0 0,0

25, 1.438 1.927,5 1.586,4

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 33

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1995
DADOS MENSAIS

entária
Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui receitas da Administração Indireta

Tabela 34

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1995
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui receitas da Administração Indireta

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DII FGV até Setembro/98



Tabela 35

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1995
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária f Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios



Tabela 36

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1995
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária f Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Selembro/98



Tabela 37

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1995
DADOS MENSAIS

R$ Milhões

6,1 7,3 8,8 9, 10,5 22,0
45,4 5,6 6,7 6,9 9,0 8,8 9, 11,1 20,6

518,6 93,1 80,6 114,4 94,2 101,5 101,5 104, 110, 218,6
24,6 4,3 4,0 5,9 4,4 5,1 6,8 5,3 5,3 8,9
23,6 4,8 4,3 6,9 5,5 4, 5,8 6,1 6,1 5,5 9,0
4,4 3,5 0,0 0,0 0,0 O, 1,1 1,0 1,0 1,3 1,0 1,8

15,7 0,2 0,5 1,7 0,5 0,8 1, 0,6 2,3 0,4 0,6 1,3 4,7
3.465,1 136,5 108,8 118,2 125,8 213,7 197,5 184,9 182,4 216,3 205,7 270,7 776,7
1.651,6 36,5 57,5 81,4 69,9 86,4 89,7 130,5 117,3 121,2 137,9 138,0 529,1

e Desenv. 1.403,0 10,5 91,2 11 134,7 132,5 137,3 127,0 135,6 132,6 150,5 139,4 334,4
184,0 0,2 0,6 1, 1,3 6,1 7,0 7,3 7,2 6,0 6,6 9,1 40,4

de Agricultura e Abastecimento 288,5 6,0 8,1 8,7 12,9 12,7 15,1 19,0 18,3 18,9 19,2 20,9 50,0da Adm. e Modernização do S. Público 244,4 O, 21, 20,9 22,9 25,3 33,9 36,5 36,2 38,7 32,2 32,1 124,8
de Energia e Saneamento 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 8,2 8,0 11,4 8,6 10,5 13,6 19,5
da Infraestrutura Viária (Transportes) 1.503,5 0,1 112,5 81,2 103,8 76,3 69,6 60,3 41,5 85,8 110,8 46,3 469,7
da Justiça (e defesa da Cidadania) 127,3 0,3 1,9 0,5 1,7 1,3 1,3 6,4 2,4 2,8 4,0 19,6 19,4da Segurança Pública 1.041,3 80,6 98,3 114,1 125,6 138,0 73,9 211,3 139,2 130,9 131,1 92, 384,9
da Fazenda 250,0 23,7 35,4 23,5 51,8 50,4 34,6 33,5 38,0 34,7 35,1 37, 73,5Geral do Estado 7.981,4 823,4 1.281,6 943,3 665,4 743,1 1.333,8 631,9 619,1 1.054,5 687,7 689,1 2.002,4Segundo Tribunal de Alçada Civil 20,9 3,8 3,8 5,1 4,2 5,6 4,5 4,7 4,9 4,3 4,8 7,3

Secretaria de Relações do Trabalho 19,5 0,6 0,7 0,7 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,2 1,5 1,8 3,9
Secretaria de Esportes e Turismo 44,8 0,5 0,7 0,9 1,9 2,1 2,3 2,5 2,3 2,1 3,1 2,9 8,3Secretaria da Habitação 465,3 0,1 0,1 35,2 45,6 44,0 42,5 41,9 42,5 41,5 42,2 0,2 189,4Secretaria do Meio-Ambiente 151,4 1,1 1,5 3, 8,8 11,3 11,6 12,6 12,3 14,5 16,8 16,0 33,2 142,8Ministério Público 144,4 34,6 19,5 45, 33,6 34,3 34,0 33,6 35,0 33,9 37,1 34,7 62,0 438,3Secretaria de Estado do Governo 30,8 1,0 1,0 1,2 2,2 2,4 2,6 2,0 2,1 2,5 2,0 1,7 5,1 25,9de Planejamento e Gestão 134,4 0,0 O, 2,2 4,4 3,4 3,7 5,5 3,3 3,8 3,4 3,4 20,2 53,7

da Criança Famflia e Bem-Estar Social 195,6 0,7 1,0 1,4 5,4 15,3 23,8 13,0 12,2 17,7 18,2 74,8 185,0
dos Transportes Metropolitanos 599,7 O, 0,1 4,0 17,1 24,4 21,7 15,0 22,2 26,2 22,3 142,8 296,1da Adm. Penitenciária 132,9 7,3 9,4 13,1 14,8 16,5 14,9 13,7 13, 13,9 16,2 42,4 188,
de Recursos Hídricos Sanea. Obras 448,8 0,2 3,0 1,9 4,01 6,7 4,4 5,5 3,2 1,5 252,1 911,3 1.195,

250,4 9,5 12,8 29,3 18,4 13,4 14, 22,8 13,9 14,3 16,0 174,4 357
O, ° O,

Lei Orçamentária de São Paulo de 1
Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios



Tabela 38

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1995
DADOS MENSAIS

i i
de Contas do Estado 8,1
de Justiça 102,7
Tribunal de Alçada Civil 5,0
de Alçada Criminal 31,9 5,2
de Justiça Militar 5,9 0,0 0,0

do Governador 21,2 0,6 1,1 1,3
da Educação 4.685,5 154,1 160,4 271,3 244,4
da Saúde 2.233,4 76,3 106,1 89,1 109,7 111,0
da Ciência Tecnol. e Desenv. 1.897,2 121,1 144,1 171,7 168,2 169,9
da Cultura 248,7 0,8 2,2 1,6 7,8 8,7 1

Secretaria de Agricultura fi Abastecimento 390,0 10,8 11,3 16,4 16,1 18,6 24,8
Secretaria da Adm. e Modernização do S. Público 330,5 29,0 27,2 29,2 32,1 42,0 44,1 38,2
Secretaria de Energia e Saneamento 59,5 0,1 0,0 0,0 5,8 10,1 9,7 16,2
Secretaria da Infraestrutura Viária (Transportes) 2.033,0 149,4 105,9 132,4 96,8 86,1 72,9 55,0
Secretaria da Justiça (e defesa da Cidadania) 172,1 2,6 0,6 2,2 1,7 1 7,7 23,3
Secretaria da Segurança Pública 1.408, 130,5 148,8 160,2 91 255,8 110,1

da Fazenda 338, 31,8 46,9 30,7 66,0 40,6 42,3 44,0 87,1
10. 1.105,9 1.701,7 1.230,2 848,3 1.650,3 764,8 828,8 819,5 2.375,1

i de Alça da Civil 5,1 5,1 6,6 6,9 5,5 5,2 5,8
de Relações do Trabalho 0,8 0,9 1,8 1,8 1,9 2,1
de Esportes e Turismo 0,7 1,0 2,8 3,1 3,7 3,5
da Habitação 629,1 0,1 0,1 52,6 50,8 50,8 0,3
do Meio-Ambiente 204,7 14,4 15,2 20,2 19,0

Público 195,3 42,0 40,7 44,7 41,3
41,6 3,2 2,4 2,4 2,0

de Planejamento e Gestão 181,8 4,5 6,7 4,1 4,1
da Criança Família e Bem-Estar Social 264,5 18,9 21,4 21
dos Transportes Metropolitanos 810,9 30,2 31,6
da Adm. Penitenciária 179,7 20,4 16,7

606,9 8,3 1,8
338,6 1 17

São
Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(0) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 39

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1995
DADOS MENSAIS

109, 14,0 15,7 14, 23,8 21,6 18,0 18,5 20,4 21,7 237,3
1.535,9 161,3 136,5 212,6 186,0 160,2 202,9 181,5 197,3 193,2 206,8 215,1 797,2 2.850,6

e Planejamen10 7.561,8 718,4 1.180,8 821,1 562,9 612,6 1.216,6 546,5 529,1 937,3 542,2 560,8 1.397,5 9.625,8
340,2 6,8 8,7 9,3 15,0 15,5 16,9 20,5 20,7 21,7 21,2 22,1 57,7 236,0

Comunicações 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Defesa Nacional e Segurança Pública 1.014,0 80,6 98,3 114,1 121,1 128,9 59,6 198,8 126,2 128,8 125,7 83,1 353,8 1.619,1
Desenvolvimento Regional 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4
Educação e Cultura 4.885,8 147,0 175,3 222,1 240,3 337,2 327,2 303,2 309,0 342,7 341,5 400,5 1.127,5
Energia e Recursos Minerais 261,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 266,4
Habitação e Urbanismo 490,5 0,1 0,1 35,2 45,6 44,0 42,4 41,9 42,5 41,6 43,0 -0,6 207,2
Industria Comércio e Serviços 48,9 0,3 3,2 2,3 2,3 2,7 2,1 2,1 2,3 2,3 1,9 2,0 9,1

e Saneamento 1.921,4 36,7 57,6 83,2 77,0 97,0 104,6 142,4 131,3 132,7 152,3 403,1 1.203,8
lho 19,5 0,6 0,7 0,7 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,2 1,5 1,8 3,9

1.297,5 131,5 211,4 206,8 213,0 265,3 272,0 229,8 224,1 290,6 261,9 265,7 776,8
2.001,1 0,2 88,5 54,6 107,7 76,9 66,7 80,5 53,7 44,0 135,2 68,5 541,8

cia 1 0,0 O O 0,0 O O 0,0 0,0

Fonte: Orçamentária do Estado de
Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios



Tabela 40

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1995
DADOS MENSAIS

15,6 18,6 17,9 29,4 1,6 22,3 292,4
2.076,9 216,6 181,2 277,3 237,1 203,4 251,1 219,6 235,7 233,4 249,2 255,9 945,5 3.506,0

e Planejamento 10.225,2 964,9 1.567,9 1.070,9 717,6 777,9 1.505,2 661,4 632,1 1.132,1 653,4 667,0 1.657,6 12.007,8
460,0 9,2 11,6 12,1 19,1 19,7 20,9 24,8 24,7 26,2 25,5 26,3 68,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.371,2 108,3 130,5 148,8 154,4 163,7 73,7 240,6 150,8 155,6 151,5 98,9 419,6

42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5
6.606,7 197,4 232,8 289,6 306,3 428,2 404,8 366,9 369,2 413,9 411,6 476,4 1.337,3

354,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 316,0 317
663,2 0,1 0,1 45,9 58,2 55,9 52,5 50,8 50,8 50,2 51,8 -0,7 245,7 661,

66,1 0,4 4,2 3,0 3,0 3,4 2,5 2,5 2,7 2,7 2,3 2,4 10,8 40,1
2.598,2 49,3 76,5 108,6 98,1 123,2 129,4 172,4 156,9 160,2 183,6 479,4 1.427,8 3.165,

26,3 0,8 0,9 0,9 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,4 1,9 2,1 4,7 21,
a e Previdência 1.754,5 176,7 280,7 269,7 271,5 336,8 336,6 278,1 267,8 351,0 315,6 316,0 921,4 4.121,

2.705,9 0,2 117,5 71,2 137,3 97,6 82,6 97,4 64,2 53,1 163,0 81,5 642,6 1.608,
0,0 0,0 O 0,0 O 0,0 O O O 0,0

do Estado de
Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(•.) Valores deflacionados pelo IGP-DII FGV até Setembro/98



Tabela 41

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1996
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui receitas da Administração Indireta

Tabela 42

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1996
DADOS MENSAIS

Receitas Correntes
Receitas de Capital

Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui receitas da Administração Indireta

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 43

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1996
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios



Tabela 44

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1996
DADOS MENSAIS

Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 45

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1996
DADOS MENSAIS

Legislativa 176,2 10,2 10,7 11,0 11,2
nal de Contas do Estado 136,6 9,5 10,1 9,4 10,1 10,5 11,1 10,7
nal de Justiça 1.397,6 116,2 121,9 129,7 118,1 113,3 117,2 121,8

Tribunal de Alçada Civil 68,8 4,8 4,8 7,1 5,8 4,9 6,2 5,0
de Alçada Criminal 68,2 4,7 5,0 7,3 5,6 5,2 4,9 5,3
de Justiça Militar 14,7 0,9 0,9 1,2 0,9 1,0 1,1 1,2
do Governador 15,5 0,4 0,5 0,7 0,7 1,4 1,2 0,7
da Educação 3.241, 208,5 182,0 199,9 241,3 247, 240,9 264,2 253,9
da Saúde 1.847,1 45,5 238,5 80,8 86,1 123, 103,0 101,5 134,9 165,

1.958,4 0,3 155,5 146,5 151,1 157,7 149,8 149,4 159,8 154,4
122,9 0,3 2,2 3,3 6,4 5,6 8,8 9,3 9,6 9,6 9,2

I de Agricultura e Abastecimento 262,8 9,0 16,5 23,7 14,3 21,7 22,0 20,6 19,1 20,0 22,5
da Adm. e Modernização 392,5 1,3 23,S 27,6 30,9 38,0 38,7 41,2 38,6 44,8 37,3
de Energia e Saneamento 133,9 14,5 10,9 13,2 16,5 16,4 18,8 18,1 12, 24,7 27,1
da Infraestrutura Viária (Transportes) 898,3 34,2 51,7 75,3 114,6 149,9 69,6 38,9 78, 113,1 98,4
da Justiça (e defesa da Cidadania) 60,3 0,5 0,6 2,9 3,1 2,4 1,8 3,9 3, 4,5 4,3

ria da Segurança Pública 2.157,9 46,0 137,8 131,1 138,4 217,0 146,1 144,7 150,7 167,2 213,4
Secretaria da Fazenda 522,9 32,8 48,5 34,7 52,3 42,3 44,2 49, 41,9 42,2 56,6

Geral do Estado 13.384,9 958,5 781,7 699,8 724,6 715,0 840,9 312, 1.375,4 2.312,5 863,6
Segundo Tribunal de Alçada Civil 63,0 3,4 5,0 6,2 4,2 5,5 4,9 5, 5,3 3,7 6,5
Secretaria de Relações do Trabalho 22,8 0,8 2,5 1,4 1,2 1,2 1,6 1,9 3,4 2,2 9,2
Secretaria de Esportes e Turismo 191,8 0,9 2,1 2,1 2,0 2,2 4,5 3,3 3,0 3,4 3,0
Secretaria da Habitação 656,5 O, 43,5 44,9 49,5 49,1 50,2 37,5 37,0 37,2 0,4
Secretaria do Meio-Ambiente 174,1 3,5 8,3 11,8 12,1 10,8 11,7 13,8 16,4 17,3 22,9
Ministério Público 418,1 26,2 25,9 39,3 25,7 30,2 28,4 34,1 37,6 36,9 47,2
Secretaria de Estado do Governo 57,2 1,2 1,1 1,8 3,4 2,7 4,4 3,0 4,5 5,1 4,3
Secretaria de Planejamento e Gestão 64,2 0,5 1,1 3,4 2,8 4,6 4,1 5,1 3,9 2,6 6,9

da Criança Famllia e Bem-Estar Social 218,7 2,9 72,8 10,1 7,9 20,3 17,6 15,7 9,1 22,6
dos Transportes Metropolitanos 308,9 8,1 4,8 14,5 22,1 19,6 31,4 55,1 28,8 20,
da Adm. Penitenciária 236,5 9,6 12,4 13,4 14,6 16,3 18,2 17,0 16,4 30,

4 218,3 -200,5 17,5 17,8 32,0 22,4 19,7 21,2 24,8
2,5 15,6 18,3 17,4 16,3 20,0 18,6 17,4 19,

ncia

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios



Tabela 46

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1996
DADOS MENSAIS

." ..

207, 12,8 12,
160,6 11,7 10,8 11, 13,6 11,6 11,7 12,1 16,3 21,

bunal de Justiça 1.643,0 140,9 149,6 135,4 133,1 124,8 129, 134, 129,5 185,3 228,
Tribunal de Alçada Civil 80,9 5,5 8,2 6,7 5,4 5,4 6,8 5,5 5,6 8,3 11,

I de Alçada Criminal 80,2 5,7 8,4 6,5 6,6 5,7 5,4 5,8 5,7 6,7 8,2
I de Justiça Militar 17,3 1,0 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,7 2,0

do Governador 18,2 0,6 0,8 0,8 1,1 1,5 1,3 0,8 0,6 0,7 3,7
da Educação 3.810,0 210,4 230,6 276,5 279,1 265,3 290,9 279,3 269,1 371,9 793,3
da Saúde 2.171,5 275,8 93,2 98,6 138,9 113,4 111,8 148,4 165,4 180,9 354,3

2.302,2 179,8 169,0 173,2 177,7 164,9 164,6 175,7 168,9 168,9 394,9
144,4 0,4 2,5 3,8 7,3 6,4 9,6 10,2 10,6 10,5 10,1 34,7

i de Agricultura e Abastecimento 309,0 10,4 19,1 27,3 16,4 24,5 24,3 22,7 21,0 21,9 24,6 44,1
Secretaria da Adm. e Modernização 461,4 1,5 27,2 31,8 35,4 42,9 42,7 45,3 42,5 49,1 40,8 123,8
Secretaria de Energia e Saneamento 157,5 16,9 12,6 15,2 18,9 18;5 20,7 20,0 14,1 27,1 29,6 38,1
Secretaria da Infraestrutura Viária (Transportes) 1.056,0 39,9 59,7 86,9 131,3 168,9 76,6 42,8 86,1 124,1 107,7 109,9
Secretaria da Justiça (e defesa da Cidadania) 70,9 0,6 0,7 3, 3,5 2,7 1,9 4,3 4,3 4,9 4,7 20,6
Secretaria da Segurança Pública 2.536,7 53,6 159,3 151, 158,6 244,6 160,9 159,3 165,8 183,5 233,5 329,2
Secretaria da Fazenda 614,7 38,3 56,1 40,0 59,9 48,7 54,2 46,1 46,3 62,0 77,0 621,

Geral do Estado 15.735,1 1.116,9 903,9 807,5 830,4 926,0 344,0 1.512,7 2.537,8 945,0 2.687,5 15.304,1
Tribunal de Alçada Civil 74,1 4,0 5,8 7,2 4,8 5,3 6, 5,9 4,1 7,1 8,9 72,1

ria de Relações do Trabalho 26,8 1,0 2,9 1,6 1,4 1,8 2,1 3,7 2,4 10,1 26, 56,
ria de Esportes e Turismo 225,5 1,0 2,5 2,4 2,3 4,9 3,7 3,3 3,8 3,3 10,7 69,
ria da Habitação 771, 0,2 50,3 51,8 56, 55,2 41,3 40,7 40,8 0,4 143,9 576,

do Meio-Ambiente 204, 4,1 9,6 13,6 13, 12,9 15,2 18,1 19,0 25,0 39,3 194,
491, 30,5 30,0 45,4 29, 31,3 37,5 41,4 40, 51,7 58,4 463,4

67,2 1,4 1,2 2,0 3, 4,8 3,3 5,0 5, 4,7 19,2 56,7
de Planejamento e Gestão 75,5 O, 1,2 3,9 3, 4,5 5,6 4,2 7,6 15,4 65,5
da Criança Famflia e Bem-Estar Social 257,1 84,1 11,7 9,0 22,4 19,4 17,3 24.7 45,7 287
dos Transportes Metropolitanos 363,2 5,6 16,7 25,3 21,5 34,6 60,6 21,9 420,3
da Adm. Penitenciária 278,0 14,3 15,5 16,7 18,0 20,0 18,7 33,7 66,5

483,1 -231,9 20,2 20,4 35,2 24,7 21,7 27,2 101,0
409,7 18,1 21,1 19,9 17,9 22,0 20,4 21,4 216,5

O O

i
Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(0) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 47

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1996
DADOS MENSAIS

19,9 20,0 22,0 21,9 43,0
3.077,3 168,8 190,7 224,7 196,0 205,1 209,9 191,8 267,8 343,5 295,3 309,4 687,7

e Planejamento 11.026,7 852,4 733,2 632,2 665,1 647,8 1.632,2 690,8 171,4 1.166,9 2.149,7 691,7 1.254,0
309,5 9,0 17,2 25,7 16,7 22,8 27,1 23,8 23,6 21,5 22,2 27,2 48,0

unicações 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
Defesa Nac. e Segurança Pública 2.037,8 46,0 117,8 121,1 128,6 208,0 130,9 135,5 134,1 140,1 157,2 192,8 299,9 1.811,
Desenvolvimento Regional 21,6 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 7,2 1,0 1,2 1,4 0,8 1,8 2,7 17,4
Educação e Cultura 5.098,2 209,3 304,7 332,8 372,2 395,1 360,1 385,2 404,4 407,0 391,9 485,1 1.101,0 5.148,9
Energia e Recursos Minerais 219,6 203,9 -189,1 15,2 16,4 28,8 5,3 30,5 20,9 18,3 18,2 21,5 57,8 247,8
Habitação e Urbanismo 665,4 0,6 43,1 45,0 49,5 49,1 36,0 50,0 37,1 36,7 37,0 3,3 137,1 524,7
Industria Comércio e Serviços 188,5 0,7 2,8 1,9 2,0 1,9 24,8 4,0 2,2 2,5 2,4 3,0 10,3 58,5

e Saneamento 2.162,6 60,5 232,7 91,2 98,5 132,1 118,1 112,4 113,4 150,4 168,2 188,8 399,5 1.865,
balho 22,8 0,8 2,5 1,4 1,2 1,2 2,0 1,6 1,9 3,4 2,2 9,2 24,2 51

e Previdência 3.950,4 163,4 283,7 211,2 244,2 247,1 214,4 346,1 258,9 243,1 276,5 371,7 1.441,6
938,3 41,1 37,6 67,0 100,3 142,6 114,7 51,8 60,9 115,4 98,3 89,8 466,6

1 0,0 ° 0,0 0,0 0,0

onte:
Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios
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367,6 23,2 22,6 23,9 26,5 25,6 24,3 24,0 35,6 46,6
3.617,7 196,6 220,6 259,2 224,6 231,1 233,6 211,2 294,9 377,8 324,1 338,5 746,0

12.962,8 993,2 847,9 729,5 762,2 730,0 1.817,1 760,8 188,7 1.283,4 2.359,1 756,9 1.360,3
363,8 10,5 19,9 29,6 19,1 25,7 30,2 26,2 26,0 23,6 24,4 29,8 52,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.395,6 53,6 136,2 139,7 147,4 234,5 145,7 149,2 147,6 154,1 172,5 211,0 325,3 2.016,

25,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 8,0 1,1 1,3 1,5 0,9 2,0 2,9 19,2
5.993,4 243,8 352,4 384,0 426,5 445,2 400,9 424,2 445,3 447,6 430,0 530,9 1.194,4 5.725,4

258,2 237,6 -218,6 17,6 18,8 32,4 5,9 33, 23,0 20,1 20,0 23,5 62,7 276,6
782,2 0,7 49,8 52,0 56,8 55,4 40,1 55,0 40,9 40,4 40,6 3,6 148,7 584,0
221,6 0,8 3,2 2,2 2,3 2,1 27,6 4,4 2,5 2,7 2,6 3,3 11,2 64,9

2.542,4 70,5 269,1 105,2 112,9 148,9 131,4 123,8 124,9 165,4 184,6 206,6 433,4 2.076,5
26,8 1,0 2,9 1,6 1,4 1,4 2,2 1,8 2,1 3,7 2,4 10,1 26,3 56,9

e Previdência 4.644,1 190,4 328,0 243,7 279,8 278,4 23.,7

1

381,1 285,1 267,4 303,5 406,8 1.563,8
1.103,1 47,9 43,S 77,3 115,0 160,7 127,7 57,0 67,1 127,0 107,9 98,3 506,1

2,2 O O 0,0 0,0 0,0

Fonte: i Orçamentária do Estado de São
Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP

Obs.: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98

Tabela 48

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1996
DADOS MENSAIS



Tabela 49

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1997
DADOS MENSAIS

R$ Milhões

Fonte: Lei Orçamentária do Estado de São Paulo de 1997
Execução Orçamentária / Secretaria da Fazenda - SP

Obs.1: Exclui receitas da Administração Indireta
Obs.2: Para possibilitar a comparação dos dados deste ano com os demais anos pesquísados foram retirados os efeitos do Acordo da Dívida do Estado de
São Paulo com a União, conforme Relatório do Tesouro Estadual (1998).

Tabela 50

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1997
DADOS MENSAIS

Fonte: Lei Orçamentária do Estado de São Paulo de 1997
Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP

Obs.1: Exclui receitas da Administração Indireta
Obs.2: Para possibilitar a comparação dos dados deste ano com os demais anos pesquisados foram retirados os efeitos do Acordo da Dívida do Estado de
São Paulo com a União, conforme Relatório do Tesouro Estadual (1998).

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 51

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1997
DADOS MENSAIS

Fonte: lei Orçamentária do Estado de São Paulo de 1997

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.1: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

Obs.2: Para possibilitar a comparação dos dados deste ano com os demais anos pesquisados foram retirados os efeitos do Acordo da Divida do Estado de São Paulo com a União,
conforme Relatório do Tesouro Estadual (1998).



Tabela 52

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1997
DADOS MENSAIS

Fonte: Lei Orçamentária do Estado de São Paulo de 1997
Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP

Obs.1: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios

Obs.2: Para possibilitar a comparação dos dados deste ano com os demais anos pesquisados foram retirados os efeitos do Acordo da Olvida do Estado de São Paulo com a União,
conforme Relatório do Tesouro Estadual (1998).

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 53

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1997
DADOS MENSAIS

"':: :'::

2,2 12,1
10,1 10,3 10,0 10,9 11 13,1

de Justiça 123,1 123,9 125,2 128,1 132,1 123,7
Tribunal de Alçada Civil 4,8 5,1 5,0 5,3 5,4 5,7 7,1 5,4 10,1
de Alçada Criminal 71 5,9 6,6 6,1 6,4 6,6 6,4 14,2 6,7 6,3 8,6
de Justiça Militar 1 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1,2 1,1 1
do Governador 1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,8 0,2

Secretaria da Educação 3.608,0 242,6 244,7 245,8 244,0 251,1 261,7 260,6 246,3 261,0 272,9 314 691,5
da Saúde 2.181,3 58,3 102,9 104,9 114,3 118,2 136,5 140,6 152,7 168,9 181,9 191,5 386,0

2.087,3 101,1 90,9 103,4 55,8 17,1 77,4 132,3 22,5 187,4 298,9 304,8 683,1
148,2 5,2 6,4 7,9 9,4 6,0 8,7 10,6 7,7 9,8 10,6 14,4 34,9
295,6 12,1 18,3 17,0 18,7 21,4 17,6 19,1 22,6 20,0 22,2 39,9
392,2 8,1 25,5 25,9 26,4 30,0 37,9 40,4 31,2 36,5 93,3
191,5 22,2 14,6 13,8 13,9 13,6 18,1 14,8 14,7 14,7 32,2
804,3 35,5 52,9 72,5 79,1 83,3 76,5 81,7 105,6 62,9 318,1
76,8 1,6 1,9 4,3 4,5 2,9 4,0 4,9 5,0 10,3 23,0

2.446,7 154 154,2 156,5 155,8 163 162,7 190,3 193,0 189,0 210,0 331,6
986,4 44 48,0 47,7 54,3 51 46,7 46,7 50,5 46,1 47,6 109,3

14.656,1 1.254,3 1.035,3 1.393,9 979,7 91 1.402,5 780,9 864,1 1.392,1 930,4 3.107,2
64,8 4,5 5,4 4,6 4,7 4,7 5,1 5,1 6,3 6,0 7,9 9

100,0 1,1 1,2 1,5 1,5 3,2 5,4 3,3 4,3 11,3 8,0
85,5 1,8 2,1 2,8 3,1 3,6 5,9 4,6 3,8 3,8 10,8

500,1 36,5 39,3 39,4 34,2 38,3 36,2 39,5 39,1 39,4 44,3
182,1 8,7 12,6 17,4 15,9 13,2 16,6 17,5 14,7 15,5 23,6
428,1 43,2 40,0 39,5 39,3 38,7 28,5 31,8 28,7 28,4 33,2
62,3 1,5 3,9 3,5 2,9 3,7 4,6 3,9 4,4 8,7 7,1

101,4 2,3 3,0 3,4 3,4 2,9 3,9 7,6 5,0 7,8
304,0 7,6 14,4 10,6 12,8 25,4 22,5 21,7 21,3 36,7
679,6 32,8 28,8 77 52,1 30,5 83,7 19,2 59,1
287,3 13,8 15,4 16,4 16,0 19,4 17,7 20,2

de Recursos Hfdricos Sanea. Obras 459,0 19,3 20,2 22,0 21,7 6,7 8,1 8,5
664,0 8,1 9,8 13,6 17,7 16,4 17,5 34,0

31 O ° °
de São Paulo de 1

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.1: Excluidespesas da AdministraçãoIndiretarealizadas com recursos próprios
Obs.2: Para possibilitara comparação dos dados deste ano com os demais anos pesquisados foram retirados os efeitos do Acordoda Dividado Estado de São Paulo com a União,
conforme Relatóriodo Tesouro Estadual (199B).



Tabela 54

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1997
DADOS MENSAIS

13,6 12, 13,4 16,9 1 12,3
150,5 10,7 10,9 1O, 11,9 11,4 11,9 11,0 11,6 12,6 13,4 13,6 20,4

de Justiça 1.578,8 131,4 131,7 131,6 132,7 133,4 136,7 135, 125,7 125,3 126,8 123,2 227,8
Tribunal de Alçada Civil 70,9 5,1 5,4 5,3 5,5 5,6 5,9 7, 7,3 7,3 5,5 5,9 10,1
de Alçada Criminal 77,1 6,3 7,0 6,4 6,7 6,9 6,7 7,3 0,4 14,6 6, 6,4 8,7
de Justiça Militar 14,8 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1, 1,1 1,0
do Governador 13,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,9 0,2
da Educação 3.883,4 259,1 260,2 258,4 255,1 261,6 270,8 269,4 254,7 268,3 279,7 319,6 698,0
da Saúde 2.347,9 62,2 109,5 110,3 119,5 123,1 141,2 145,3 157,9 173,7 186,4 194,6 389,6
da Ciência Tecnol. e Desenv. 2.246,7 107,9 96,6 108,7 58,3 17,8 80,1 136,8 23,2 192,7 306,2 309,8 689,4
da Cultura 159,5 5,5 6,8 8,3 9,8 6,2 9,0 11,0 8,0 10,1 10,9 14,7 35,2
de Agricultura e Abastecimento 318,2 12,9 19,5 17,8 19,6 22,3 18,2 19,7 23,4 20,6 33,7 22,6 40,3
da Adm. e Modernização do S. Público 422,1 8,7 27,1 27,3 27, 36,4 31,1 39,2 41,7 32,0 25,3 37,1 94,2
de Energia e Saneamento 206,1 23,7 15,5 14,6 14,5 17,8 14,1 18,7 15,3 15,2 15,1 15,0 32,5
da Infraestrutura Viária (Transportes) 865,7 37,9 56,3 76,2 82,6 67,8 86,2 79,1 84, 108,6 95,3 63,9 321,0
da Justiça (e defesa da Cidadania) 82,7 1,7 2,0 4,5 4,7 4,1 3,0 4,1 5, 5,1 8,6 10, 23,2
da Segurança Pública 2.633, 164,4 164,0 164,6 162,8 170,4 168,4 196,7 199, 194,3 195,8 213,4 334,7 2.329,
da Fazenda 1.061, 47,6 51,0 50,1 56,7 53,2 48,3 48,3 52, 47,4 52,9 48, 110,3 666,

Geral do Estado 15.774, 1.339,6 1.101,0 1.465,3 1.023,9 957,0 1.451,2 807,3 893,7 1.431,4 1.056,8 945, 3.136,1 15.608,
Tribunal de Alçada Civil 69,8 4,8 5,8 4,9 4,9 4,9 5,3 5,2 6,5 6,1 5,4 9,4 71,4

de Relações do Trabalho 107, 1,1 1,3 1,5 1,5 3,4 5,6 3,4 4,4 11,6 2,9 37,2 82,2
de Esportes e Turismo 92,1 1,9 2,2 2,9 3,2 3,8 6,1 4,7 3,9 3,9 11,7 38,3 93,6
da Habitação 538,3 39,0 41,8 41,4 35,7 40,0 37,4 40,8 40,4 40,5 40,1 76,4 518,6

a do Meio-Ambiente 196, 9,3 13,4 18,3 16,6 13,8 17,2 18,1 15,2 15,9 14,8 38, 215,3
Público 460, 46,1 42,5 41,5 41,0 40,3 29,5 32,9 29,7 29,2 34,6 59, 461,0
de Estado do Governo 67, 1, 4,1 3,7 3,1 3,8 4,8 4,0 4,5 8,9 22,0 25,1 92,9

Secretaria de Planejamento e Gestão 109, 3,2 3,6 3,6 3,0 4,0 4,9 7,9 5,1 5,7 77,6
Secretaria da Criança Famflía e Bem-Estar Social 327, 15,3 11,2 13,4 26,4 23,2 28,0 22,4 21,9 30,8 305,1
Secretaria dos Transportes Metropolitanos 731,5 30, 81,3 54,5 31,8 86,6 27,1 19,9 60,7 64,3 741
Secretaria da Adm. Penitenciária 309,3 16,4 17,3 16,7 20,2 18,3 22,0 20,8 24,1 29,8
Secretaria de Recursos Hídrícos Sanea. Obras 494,1 21,5 23,1 22,7 7,0 8,4 43,5 8,7 55,9 26,

714,7 1O, 14,3 18,5 17,1 18,1 17,6 35,1 48,0 42,8

°
Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP

Obs.1: Excluidespesas da Administração Indiretarealizadascom recursos próprios
Obs.2: Para possibilitara comparaçãodos dados deste ano com os demaisanos pesquisadosforam retirados os efeitos do Acordo da Dívida do Estado de São Paulocom a União,
conforme Relatóriodo Tesouro Estadual (1998).

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI/ FGV até Setembro/98



Tabela 55

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO -1997
DADOS MENSAIS

310,5 22,5 25,8 25,4 28,3 28, 25,3
3.820,3 232,2 224,1 242,6 257,4 231,1 223,8 251,9 233,4 294,4 297,8 317,9 1.274,3

e Planejamento 11.878,6 988,1 793,4 1.151,2 739,5 681,7 1.159,0 714,0 680,9 1.137,7 765,7 662,3 2.410,8
339,2 13,0 19,7 19,5 21,2 23,3 19,8 21,3 24,4 22,3 35,1 26,2 49,0

Defesa Nacional e Segurança Pública 2.325,6 144,6 144,9 147,2 146,5 152,6 152,6 180,2 176,8 176,8 178,9 197,9 318,1
Desenvolvimento Regional 55,4 0,0 0,0 0,7 0,5 0,6 0,5 2,1 3,1 1,5 2,1 3,3 16,1
Educação e Cultura 5.620,2 333,6 336,0 339,6 286,9 271,3 346,2 401,5 273,6 455,9 579,8 632,8 1.266,0
Energia e Recursos Minerais 329,3 21,4 19,1 19,5 19,7 4,0 4,9 41,9 4,9 52,1 23,5 6,8 41,5
Habitação e Urbanismo 534,9 36,4 39,3 39,0 34,5 38,4 36,2 39,6 39,1 39,4 41,8 46,3 78,1
Industria Comércio e Serviços 126,2 1,3 1,6 1,9 2,2 1,7 3,3 3,2 2,6 1,7 21,8 8,5 63,1
Saúde e Saneamento 2.442,9 64,5 112,5 123,3 126,2 128,9 152,8 156,7 166,0 182,6 194,9 210,5 482,1
Trabalho 100,0 1,1 1,2 1,5 1,5 5,4 3,3 4,3 11,3 2,8 8,0 36,8

e Previdência 4.694,6 371,2 377,1 365,6 373,5 391,1 212,5 360,1 404,5 395,0 404,9 643,6
1.155,9 47,9 59,5 130,5 110,1 148,7 78,9 72,3 116,8 129,8 105,2 420,8

31 O ° 0,0 O

Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP
Obs.1: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios
Obs.2: Para possibilitar a comparação dos dados deste ano com os demais anos pesquisados foram retirados os efeitos do Acordo da Dívida do Estado de São Paulo com a União,
conforme Relatório do Tesouro Estadual (1998).



Tabela 56

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1997
DADOS MENSAIS

24,1 27,0 29,2 30,4 30,8 370,
4.112,0 248,0 238,3 255,1 269,0 240,8 231,6 260,4 241,4 302,7 305,1 323,1 1.286,1 4.201,6

e Planejamento 12.785,4 1.055,3 843,7 1.210,2 772,8 710,3 1.199,2 738,1 704,2 1.169,8 784,6 673,1 2.433,2 12.294,7
365,1 13,9 20,9 20,5 22,1 24,3 20, 22,1 25,3 22,9 36,0 26,7 49,4 304,5

2.503,1 154,5 154,1 154,8 153,1 159,0 157,9 186,3 182,9 181,8 183,3 201,1 321,0 2.189,8
59,6 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,5 2,1 3,2 1,5 2,1 3,3 16,3 30,9

6.049,3 356,3 357,3 356,9 299,8 282,7 358,3 415,1 283,0 468,7 594,1 643,1 1.277,8 5.693,1
354,4 22,8 20,3 20,5 20,6 4,2 5,0 43,3 5,1 53,5 24,0 6,9 41,9 268,3
575,7 38,9 41,8 41,0 36,0 40,0 37,5 41,0 40,4 40,5 42,9 47,1 78,8
135,9 1,4 1,7 2,0 2,3 1,8 3,5 3,3 2,7 1,8 22,4 8,7 63,7

2.629,4 68,9 119,7 129,6 131,8 134,3 158,1 162,0 171,7 187,7 199,7 213,9 486,6
107,7 1,1 1,3 1,5 1,5 3,4 5,6 3,4 4,4 11,6 2,9 8,2 37,2

5.053,0 396,4 401,0 384,4 390,3 418,7 404,7 219,7 372,5 415,9 404,7 411,5 649,6
1.244,2 51,2 63,3 137,2 115,1 80,0 153,8 81,6 74,7 120,0 133,0 106,9 424,8

34,1 0,0 ° 0,0 O 0,0 ° 0,0

onte: de
Execução Orçamentária I Secretaria da Fazenda - SP

Obs.1: Exclui despesas da Administração Indireta realizadas com recursos próprios
Obs.2: Para possibilitar a comparação dos dados deste ano com os demais anos pesquisados foram retirados os efeitos do Acordo da Dívida do Estado de São Paulo com a União,
conforme Relatório do Tesouro Estadual (1998).

(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI / FGV até Setembro/98
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