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RESUMO  

Pelos avanços nos últimos anos no campo de políticas públicas e seus instrumentos 

de gestão, tal qual o orçamento público enquanto um instrumento de planejamento, 

gestão e de redução de desigualdades, o trabalho teve como propósito entender como 

o gasto orçamentário referente à remuneração bruta dos servidores ativos da 

administração direta da Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) está disposta 

pelo território, se haveria, eventualmente, desigualdade na distribuição dos servidores 

para as regiões mais distantes do centro. Com isso, para responder à essa questão, 

a metodologia utilizada partiu no mapeamento bibliográfico acerca do campo de 

políticas públicas e seu ciclo, da agenda setting, do orçamento público e da 

regionalização do orçamento, além de trabalhar quantitativamente com dados 

secundários, obtidos por meio dos portais de transparência e dados abertos da cidade, 

sobre a remuneração dos servidores ativos da administração direta colocando, assim, 

em modelos estatísticos e cartográficos. Como retorno, foi possível vislumbrar que a 

remuneração bruta anual dos servidores está concentrada em alguns órgãos, como a 

Educação e a Saúde devido ao número de servidores dessas Pastas, mas em todos 

os casos ocorreu uma forte correlação entre a remuneração bruta anual e o número 

de servidores. Adicionalmente, sob essa ótica, dos servidores ativos da administração 

direita, há concentração no distrito da Sé, porém pelo alto número de escritórios da 

PMSP e por ser uma região de passagem. Contudo, as regiões mais distantes do 

centro também contam com boa disposição de servidores, pulverizados 

especialmente nas regiões leste, norte e sul.  

 

Palavras-chave: Orçamento público. Regionalização. Territórios. Políticas Públicas. 

Desigualdades. Funcionalismo público. Folha de pagamento. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Given the advances in recent years in the field of public policies and its management 

tools, such as the public budget as an instrument of planning, management and 

reduction of inequalities, the purpose of this study was to understand how the budget 

expenditure related to the gross remuneration of active public servants of the direct 

administration of the City of São Paulo was arranged in the territory, if there would be, 

eventually, inequality in the distribution of public servants in the regions more distant 

from the downtown. Therefore, to answer this question, the methodology used started 

with the bibliographical mapping about the field of public policies and its cycle, agenda 

setting, public budget and budget regionalization, in addition to working quantitatively 

with secondary data, obtained through the city's transparency and open data portals, 

about the remuneration of active public servants of the direct administration, thus 

placing them in statistical and cartographic models. In return, it was possible to glimpse 

that the gross annual remuneration of the public servants is concentrated in some 

agencies, such as education and health sectors due to the number of servers allocated 

in these areas, but in all cases, there was a strong correlation between the gross 

annual remuneration and the number of servers. Additionally, from this point of view, 

of the active public servants of the direct administration, there is a concentration in the 

Sé district, however, due to the high number of local Cityhall offices and because it is 

a crossing location. Nevertheless, for the more distant regions there is a good disposal 

of public servants, especially in the East, North and South regions. 

 

Keywords: Public budget. Public financial. Regionalization. Territories. Public 

policies. Inequality. Public service. Public payroll. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cidade de São Paulo é a maior cidade do país e está entre as 5 maiores 

cidades do mundo em termos de população. De acordo com os dados da Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação Seade), a capital do estado de São 

Paulo tem uma população estimada em 2021 de 11.914.581 habitantes, distribuídos 

em área de 1.521,110 km², apresentando uma densidade demográfica de 7.398,26 

habitantes/km².  

Em termos econômicos, a cidade de São Paulo é colossal. De acordo com 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em última medição 

realizada em 2017, São Paulo apresenta um PIB de aproximadamente 700 bilhões de 

Reais, o que representa 10,62% do PIB do Brasil. Este valor é ainda maior que o PIB 

de países como Uruguai, Croácia e Angola1. O PIB per capita da cidade foi de 

R$57.759,39 naquele ano e o orçamento realizado em 2020 foi de R$ 61,2 bilhões, o 

maior orçamento entre os municípios brasileiros, sendo 42,9% maior do que a média 

nacional, segundo o IBGE e a Fundação Seade2. Além disso, quando observado o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)3 de São Paulo, em 2010, seu 

valor é 0,805.  

Os dados mostram que a cidade de São Paulo apresenta tamanho em 

população e escala em consonância com as grandes metrópoles do mundo. Todavia, 

tal qual outras metrópoles4, tem como uma de suas características marcantes: a 

desigualdade. Pode-se observar a desigualdade em diversas esferas - social, 

econômica, educacional etc. - que acabam refletidas no território municipal. A 

 
1 https://www.cnnbrasil.com.br/business/maior-que-uruguai-croacia-e-angola-cidade-de-sp-tem-pib-
de-r-699-bilhoes/. Acesso em 10 nov. 2021. 
2 https://www.investe.sp.gov.br/por-que-sp/economia-diversificada/pib/ 
3 O IDHM é um índice que observa três dimensões, sendo a longevidade, educação e renda, sendo 
aferido para Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD). No âmbito das três dimensões do índice em questão, que compreende 
longevidade, educação e renda, a cidade apresentou, respectivamente, os números de 0,855, 0,725 e 
0,843. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Disponível 
em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=19153. Acesso em 10 nov. 
2021. 
4 Um estudo realizado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), de julho 
de 2021, em parceria com Observatório da Dívida Social na América Latina (RedODSAL), demonstrou 
que as desigualdades entre as metrópoles brasileira atingiu seu maior nível, muito em razão aos efeitos 
da pandemia de Covid-19, regredindo, por exemplo, a renda média da população aos números de 2012, 
com 30% da população vivendo com renda per capita inferior a 25% do salário mínimo. Disponível em: 
https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-
content/uploads/2021/07/BOLETIM_DESIGUALDADE-NAS-METROPOLES_04.pdf. Acesso em 10 
nov. 2021. 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/maior-que-uruguai-croacia-e-angola-cidade-de-sp-tem-pib-de-r-699-bilhoes/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/maior-que-uruguai-croacia-e-angola-cidade-de-sp-tem-pib-de-r-699-bilhoes/
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=19153
https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-content/uploads/2021/07/BOLETIM_DESIGUALDADE-NAS-METROPOLES_04.pdf
https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-content/uploads/2021/07/BOLETIM_DESIGUALDADE-NAS-METROPOLES_04.pdf
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desigualdade também tem um viés territorial, permeando os distritos e bairros do 

município, de modo a impactar os montantes de investimento público destinados às 

localidades da cidade. 

Para lidar com questões de desigualdade em um município das dimensões e 

da importância de São Paulo por todo o seu perfil, assim como explicitado em números 

envolto de sua representação no país, não se pode deixar de lado uma poderosa 

ferramenta de transformação social: o orçamento público.  

Assim, a pergunta central que norteou todo o desenvolvimento do estudo é: 

como está distribuído o gasto orçamentário referente à remuneração bruta anual dos 

servidores da administração direta nas divisões administrativas da Prefeitura do 

Município de São Paulo (PMSP)?  

Em adição à pergunta central, outras questões complementares surgiram ao 

longo do desenvolvimento do trabalho: em que lugares estão alocados os servidores 

municipais? Estariam eles alocados nas áreas mais populosas? Nas áreas mais 

vulneráveis? Se sim, quais serviços estão chegando nessas localidades? Em quais 

proporções? Desta forma, pensar o planejamento regional do orçamento é, não só 

necessário, mas também justo e potente. 

Com previsão na Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade do 

planejamento orçamentário, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da 

Lei Orçamentária Anual (LOA) e do Plano Plurianual (PPA), pauta o planejamento das 

previsões de gastos orçamentários no tempo, isto é, estabelece os prazos anuais ou 

plurianuais de execução. A importância da regionalização se dá ao introduzir a 

previsão e/ou diagnóstico dos gastos orçamentários não somente em decorrência do 

tempo, mas também no espaço, nos territórios. 

No processo de planejamento e construção orçamentária está imbuída a ideia 

de alocar recursos, ou seja, a forma com a qual se dá a aplicação das verbas do 

orçamento e sua execução no tempo e no território. Esse processo também deve ser 

entendido como uma ferramenta de incentivo à participação social. Havendo a 

publicização das informações sobre o diagnóstico dos gastos orçamentários no 

território é possível haver maior transparência do dispêndio dos recursos públicos. A 

transparência fomenta a prestação de contas à sociedade, isto é, a accountability de 

como é empregado o orçamento.  
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Quanto maior o conhecimento da população acerca de como tem sido 

empregado o seu dinheiro, consequentemente, tende-se existir um maior controle 

social e maior viabilidade de participação no processo de construção orçamentária. O 

conhecimento da situação viabiliza a devida cobrança por maior eficiência, eficácia e 

efetividade do gasto público. Abre-se o debate de priorização da alocação de 

recursos, em função do que a sociedade entende que seja o melhor cenário para 

atender às suas necessidades.  

A regionalização do orçamento pode ser entendida como uma forma de 

aperfeiçoar não somente a gestão do orçamento público em si, mas também sua 

construção, seu planejamento, sua discussão com a sociedade, sua governança e 

aumentar a precisão do diagnóstico das localidades que necessitam de mais 

investimento público, visando o desenvolvimento regional. Ou seja, regionalizar o 

orçamento é também trabalhar pela redução da desigualdade. 

O processo de regionalização deve ser pensado no âmbito do planejamento 

estatal e tem como principais características tanto a identificação e o conhecimento 

do território, como a gestão das políticas públicas implementadas nas localidades. 

Outro ponto relevante é o diagnóstico dos anseios e das necessidades da população 

que habita o território. 

Dessa forma, a regionalização do orçamento público acaba se tornando um 

importante instrumento de gestão que pode auxiliar os gestores públicos tanto na 

identificação de desigualdades territoriais, como no diagnóstico mais acurado dos 

anseios das populações que habitam os territórios, e uma porta de entrada para isso 

encontra-se em estratégias mais participativas, como o orçamento participativo, por 

exemplo. Com isso, seria possível a comparação da distribuição e da aplicação do 

orçamento entre as subprefeituras e distritos de São Paulo.  

A temática da regionalização está presente na Lei Orgânica do Município de 

São Paulo, Lei nº 0 de 4 de abril de 1990, mais especificamente no Art. 137, § 1º:  

A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública municipal para as despesas de capital, e outras delas 

decorrentes, e para as relativas aos programas de duração 

continuada. (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 

1990). 
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A previsão de regionalização das diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública municipal visa mitigar a desigualdade social, bem como a melhoria da 

qualidade do serviço prestado aos cidadãos, sujeitos de direito, assim como exposto 

na Lei Orgânica do Município de São Paulo. A regionalização possibilita, ainda, maior 

transparência dos dados por meio do governo digital, da transparência das contas 

públicas, da gestão participativa e colaborativa, bem como o compartilhamento de 

informações entre diversos setores. 

Adicionalmente, a regionalização fomenta o aumento do controle social dos 

gastos orçamentários e das políticas públicas desenvolvidas no território, contribuindo 

com o fortalecimento do ambiente participativo e democrático. Por meio do 

planejamento, é possível aliar o diagnóstico com base em dados à priorização das 

ações a serem tomadas, contribuindo para São Paulo tornar-se uma cidade inteligente 

e sustentável. 

Além da previsão na Lei Orgânica do Município de São Paulo, o tema da 

regionalização está presente também no Decreto nº 60.052 de 14 de janeiro de 2021, 

que fixa normas referentes à execução orçamentária e financeira para o exercício de 

2021. A regionalização do orçamento vem sendo tratada pela Secretaria da Fazenda 

(SF), principalmente no Detalhamento das Ações (DA) previstas na Lei Orçamentária 

de 2021, utilizando o Sistema de Orçamento e Finanças (SOF) da PMSP como 

ferramenta. 

Entretanto, após pesquisas iniciais realizadas, não foram encontrados 

normativos ou menções à regionalização do orçamento referente aos gastos com 

folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura de São Paulo. Dessa forma, 

embora a regionalização do orçamento esteja presente no planejamento da PMSP, 

disposta em estratégias como o Observatório de Políticas Públicas da cidade de São 

Paulo5, a regionalização, em si, da folha de pagamento dos servidores ativos ainda 

não foi desenvolvida pela administração municipal. 

Assim, com o enfoque de apoiar o acompanhando desse gasto público em 

específico, a pesquisa concentrou seus esforços na regionalização do orçamento 

público empregado na folha de pagamento dos servidores ativos da Administração 

 
5 O Observatório de Políticas Públicas objetiva identificar desigualdades nas políticas públicas e nos 

gastos públicos. Disponível em: http://www.iea.usp.br/pesquisa/catedras-e-convenios/tribunal-de-
contas-do-municipio-de-sao-paulo/observatorio-de-politicas-publicas. Acesso em 10 nov. 2021. 

http://www.iea.usp.br/pesquisa/catedras-e-convenios/tribunal-de-contas-do-municipio-de-sao-paulo/observatorio-de-politicas-publicas
http://www.iea.usp.br/pesquisa/catedras-e-convenios/tribunal-de-contas-do-municipio-de-sao-paulo/observatorio-de-politicas-publicas
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Direta da PMSP, em comum diálogo com a Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas (EGC) do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) como 

parte do trabalho a ser incorporado no Observatório de Políticas Públicas. 

Desdobrando a perspectiva para qualificar o debate em questão, a análise 

ocorreu no âmbito da administração direta do município, incluindo autarquias 

dependentes que estejam contempladas na folha de pagamento da administração 

direta da PMSP. Ao se debruçar sobre os dados, observou-se que a folha de 

pagamento dos servidores ativos da PMSP em 2020 foi de R$11,3 bilhões, ao passo 

que o orçamento da cidade foi de R$61,2 bilhões. Sendo assim, o gasto com 

servidores ativos da administração direta representou 18,5% do total do orçamento 

em 2020.  

Contudo, a porcentagem de regionalização trabalhada na presente dissertação 

tende a ser superior na classificação do orçamento do que seria ou não passível de 

regionalização. Conforme será ilustrado no item 2, em especial na figura 3, em estudo 

da Fundação Tide Setubal, utilizando dados dos do Detalhamento de Ação da SF, 

aproximadamente R$35 bilhões do orçamento seriam regionalizáveis (57,19%), dos 

quais apenas R$3,23 bilhões dos dados regionalizáveis tiveram sua localização 

informada em 2020.  

Entretanto, esses valores não abarcam a folha de pagamento dos servidores 

ativos da administração direta da PMSP, até então considerada não regionalizável 

pelos estudos e pela SF, utilizando o SOF como ferramenta, o que demonstra o 

caráter vanguardista do presente estudo.   

Apenas como exercício de pensamento, caso os R$11,3 bilhões referentes à 

folha de pagamento dos servidores ativos da administração direta da PMSP fossem 

adicionados aos R$35 bilhões do orçamento considerado regionalizável, totalizando 

R$46,3 bilhões, o presente estudo contribuiria com 24,41% da regionalização do 

orçamento da cidade de São Paulo. 

Adicionalmente, como desdobramento do processos de pesquisa e escrita foi 

possível identificar que por mais que o tema venha ganhando espaço na agenda das 

políticas públicas dos municípios brasileiros – e também mundo afora - nos últimos 

anos, a produção acadêmica acerca da temática ainda faz-se tímida, destacando, 

assim, a relevância para o estudo em questão e, também, para a intenção por parte 

da PMSP, isso porque, pelas dimensões do país, é de suma importância discutir 
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políticas de forma territorializada, seja intra ou interterritórios como forma de redução 

de desigualdades e de inserção social.  

Assim, o estudo está organizado em dez blocos, divididos da seguinte forma: o 

primeiro bloco traz a introdução, incluindo a pergunta central da pesquisa; o segundo 

bloco tem caráter exploratório, trazendo a literatura e o estudo da arte a respeito dos 

temas de políticas públicas, orçamento público como instrumento de planejamento e 

gestão, além de  benchmarkings com outras capitais mundiais; o terceiro bloco 

concentra a metodologia utilizada pelo estudo; o quarto bloco aborda o entendimento 

sobre o processo de decupagem das bases de dados e análise dos mapas produzidos; 

o quinto bloco concentra um olhar 360º para cidade de São Paulo e seus servidores 

públicos ativos; o sexto bloco se propõe a interligar-se com o anterior de modo a 

constituir uma abordagem mais direcionada às análises dos órgãos da Educação e da 

Saúde; e, por fim, os blocos sete e oito congregam a visão do todo do trabalho, e 

traçam caminhos indicando alternativas de aprimoramento das políticas públicas.  

 

2. LITERATURA E ESTADO DA ARTE 

2.1. ORÇAMENTO PÚBLICO COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO 

A promulgação da Constituição Federal (CF) teve um propósito importante para 

trazer maior participação social no âmbito político como forma de responder a 

qualquer resquício do regime autoritário pelo qual o Brasil acabava de sair (NOVAES, 

SANTOS, 2014). A formulação e promulgação da Constituinte contaram com a 

participação intensa de diversos atores sociais, entre eles movimentos sociais que 

estavam constantemente reivindicando a redemocratização. Essa pluralidade ativa 

demonstra o valor da participação, objeto este que foi incorporado pela CF, bem como 

a criação de diversas instâncias de participação em arenas políticas (PERES, 

MATTOS, 2017), além de reconhecer o papel de outros atores na discussão da política 

pública “[...] fazer participar os cidadãos e as organizações da sociedade civil (OSC) 

no processo de formulação de políticas públicas foi transformado em modelo da 

gestão pública local contemporânea” (MILANI, 2008). 
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Além disso, em acordo com a nova dinâmica, também foi criado um sistema de 

planejamento público, citado no artigo 165 da CF, introduzindo instrumentos de 

planejamento e gestão orçamentária, como o PPA6, a LDO e a LOA7 como maneira 

de instrumentalizar custeios, transferências, receitas, entre outros, que são propostos 

pelo Executivo, e aprovados pelo Legislativo (ALMEIDA E COSTA, 2018)8.  

Por si só os instrumentos como colocado por Lascoumes e Le Galès (2012) 

não são apenas peças coadjuvantes na discussão da técnica e política, dado que “Um 

instrumento de ação pública constitui um dispositivo ao mesmo tempo técnico e social 

que organiza relações sociais específicas entre o poder público e seus destinatários 

em função das representações e das significações das quais é portador” 

(LASCOUMES, LE GALÈS, 2012). Ou seja, os instrumentos são parte essencial e 

integrante da política e de sua gestão, bem como o orçamento público e o seu ciclo, 

visto que “Cada instrumento constitui uma forma condensada e acabada de saber 

sobre o poder social, bem como os modos de exercê-lo” (LASCOUMES, LE GALÈS, 

2012).   

 
6 O PPA estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da federação, sendo 
o principal instrumento de médio prazo para a promoção do desenvolvimento de planos locais, 
regionalizados, como fórmula de reduzir as desigualdades regionais do país.  
A tríade PPA, LDO e LOA forma a base de um sistema integrado de planejamento e orçamento. Em 
síntese, os três formam as prioridades nacionais e regionais de curto, médio e longo prazo para 
execução dos planos. Os planos são ações que devem ir além da programação prevista no orçamento 
anual, orientando a política pública e as grandes mudanças na sociedade. 
Para uma articulação efetiva entre o Plano Plurianual e os orçamentos anuais, a Constituição previu a 
LDO. A LDO foi criada para assegurar uma função estratégica ao orçamento e estabelecer, em 
conformidade com o PPA, as metas e prioridades da Administração Pública Federal. O primeiro, de 
natureza mais estratégica, centrado na definição das diretrizes e prioridades para o exercício 
subsequente. A expectativa criada em torno da LDO permanece, contudo, em compasso de espera por 
falta de regulamentação adequada. Ainda não foi estabelecida nova lei complementar de finanças, que 
deverá substituir a Lei no 4.320, de 1964. Nos anos 50, 60 e 70, Planos como o Salte e o de Metas, 
executados num ambiente democrático, e as Pesquisas Nacionais de Demografia e Saúde (PNDs 4) 
do período militar, não eram leis; não passavam, portanto, pela arbitragem do Legislativo. Assim, eram 
executados, em sua maior parte, com recursos do orçamento monetário, por inteira arbitragem do 
Executivo e é por essa razão que a partir de 1988 há uma nova correlação de poder entre Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Nascem as diretrizes gerais de novo quadro fiscal e de controle da atuação do 
Executivo. São estabelecidos três orçamentos pela CF de 88: (i) fiscal, (ii) de seguridade e (iii) de 
investimentos das estatais. 
7 Instrumentos de Planejamento e Orçamento. Câmara dos Deputados. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/cidadao/entenda/cursopo/planejamento. Acesso em 
20 set. 2021.  
8 Em adição, parte do entendimento foi retirado do artigo “Orçamento público como mecanismo de 
planejamento para a gestão”, de Hellen M. de Almeida e Antonia V. Costa, em citação a Angélico 
(2014). 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/cidadao/entenda/cursopo/planejamento
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O ciclo orçamentário é um processo de caráter contínuo e simultâneo por meio 

do qual se elabora, aprova, executa, controla e avalia a programação de dispêndios 

do setor público nos aspectos físico e financeiro (SANCHES, 1993).  

O ciclo orçamentário não pode confundir-se com o exercício financeiro, esse 

bem mais restrito, de duração rigorosamente definida e representado por etapas 

sucessivas, e não sobrepostas, visto que o exercício financeiro é o marco temporal no 

qual se promove a execução orçamentária e demais fatos que determinam as 

variações qualitativas e quantitativas que afetam os elementos patrimoniais dos 

órgãos/entidades do setor público. 

Com isso, parte do estudo teve como ponto de partida o entendimento do 

orçamento público como uma ferramenta de gestão das políticas públicas, uma vez 

que o orçamento pode ser considerado a materialização da política pública (LUPTON 

et al., 2013), dado que pode influenciar diretamente na vida da sociedade. O 

orçamento público possui, assim, como finalidade central a efetivação de direitos 

(FERREIRA, OLIVEIRA, 2017)9.  

E em meio a proposta de efetivação de direitos, como colocado por Peres e 

Mattos (2017), ainda que o orçamento tenha vivido nos últimos anos um processo 

denso de racionalização, ele, ainda, parte de uma perspectiva política, não somente 

técnica, encadeando uma série de ações planificadas sendo “um produto situacional 

e político” (PERES, MATTOS, 2017). Além disso, a participação e a transparência têm 

se tornado cada vez mais um pilar oportuno quando se trata da capacidade de 

execução e governança. 

The past two decades have witnessed development 

practitioners, donors and academics in government budget-

making in promoting openness taking an increasing interest. 

Whereas budget transparency was once considered arcane or 

even undesirable, it has more recently come to be seen as a pillar 

 

9 Inclusive, juridicamente, há entendimentos e implicações que apontam que, após a promulgação da 

CF, o Estado possui responsabilidade de garantir o acesso ao bem-estar social de maneira plena. Logo, 

ao se omitir ou não possibilitar a participação social do orçamento à população pode-se interpretar falha 

do Estado, visto não se cumprir com o que é proposto na Constituição (FERREIRA, OLIVEIRA, 2017).  
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of good governance. This new perspective has led to a raft of 

initiatives that seek to promote transparency, accountability 

and public participation in the budget process. (CARLITZ, 

2013. Grifo nosso). 

 Como efetivação do processo orçamentário, há uma série de premissas que 

orientam esse raciocínio processual envolto do ciclo orçamentário e de seu uso, como 

apontado na tabela 1.  

Tabela 1. Sete premissas do processo orçamentário 

(i) O orçamento deve ser visto como instrumento 

de viabilização do planejamento e do plano de 

governo; 

(ii) instrumento efetivo de planejamento, a 

possibilitar a implantação da avaliação das ações 

de governo e a permitir o redirecionamento de 

despesas para áreas prioritárias; 

(iii) Por meio de cronograma gerencial e 

operacional; produtos definidos e configurados; 

participação organizada e responsável dos 

agentes envolvidos; circulação de informação; 

(iv) O ciclo orçamentário deve ser desenvolvido 

como processo contínuo de análise e decisão ao 

longo de todo exercício financeiro; 

(v) Deve haver integração entre execução 

orçamentária e sua elaboração; 

(vi) Incorporação das repercussões de decisões 

geradas em uma das instâncias quando afetam o 

desenvolvimento de outras; 

(vii) É essencial a criação de instrumentos de 

atualização das projeções de fechamento da 

execução e da elaboração do orçamento a fim de 

subsidiar a tomada de decisão no âmbito das 

metas fiscais a serem atingidas. 

Fonte: elaboração própria, 2021, inspirado nos princípios orçamentários da Câmara dos Deputados10. 

 Para além das sete premissas supracitadas, há também o valor da 

participação, assim como mencionado acima, como eixo central do debate do 

orçamento público enquanto instrumento de gestão. Isto porque, ao promover maior 

participação social existe uma aproximação mais tangível com o território e suas reais 

necessidades, tornam a formulação, a implementação e o acompanhamento da 

política mais eficiente, pois no processo orçamentário cabe uma visão situacional e 

 
10 Princípios orçamentários. Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/cidadao/entenda/cursopo/principios. Acesso em 30 
jul. 2021. 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/cidadao/entenda/cursopo/principios
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analítica, que veio ganhando força nos últimos anos por gestões mais progressistas, 

à luz da experiência mais exitosa no país, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 

iniciado nos anos 90 (PERES, MATTOS, 2017).  

Ou seja, abre-se espaço aqui para compreender o orçamento participativo 

como uma ferramenta democrática, uma vez que dialoga e aproxima a população, 

visando fortalecer e democratizar a gestão orçamentária e, consequentemente, 

aprimorar o planejamento e a gestão.  

À luz de Porto Alegre, outras cidades passaram por esse processo de 

construção mais democrática do orçamento, como Santa Catarina e São Paulo (este 

último, tema de exploração das próximas seções)11.   

 Sendo um instrumento de planejamento e gestão, o Centro de Análises de 

Exclusão Social da London School of Economics (LSE) ressalta sempre a importância 

de que seja, também, um instrumento que norteie políticas públicas mais focalizadas, 

direcionadas, em especial a populações em maior situação de risco e vulnerabilidade 

(FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL, 2019).  

Entretanto, estudos e práticas sobre a regionalização do orçamento público são 

temas ainda pouco explorados e difundidos. “O debate teórico acerca do uso de 

classificações territoriais para planejamento e execução das despesas orçamentárias 

é praticamente inexistente” (FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL, 2020). Conforme 

disponibilizado na tabela 2., o termo “orçamento público municipal” possui quase cinco 

vezes mais conteúdo se comparado à “regionalização do orçamento municipal” e 

cerca de dez vezes mais que “territorialização do orçamento”, demonstrando, assim, 

o grande espaço para produção de conhecimento acerca do tema. 

 

 

 

 

 
11 O aumento de experiência pelo país ganhou tamanha relevância com a euforia da redemocratização 

(anos 90 e 2000) que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) chegou a realizar um 
mapeamento de experiências, conforme citado no artigo “Dificuldades institucionais e econômicas para 
o orçamento participativo em municípios brasileiros” de Úrsula Peres.  
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Tabela 2.  Relação de busca de terminologias  

Terminologia Número de resultados encontrados Sitio de busca 

Orçamento público 
municipal 

105.000 Google Acadêmico 

14 Scielo 

Regionalização do 
orçamento municipal 

22.000 Google Acadêmico 

0 Scielo 

Territorialização do 
orçamento 

11.400 Google Acadêmico 

0 Scielo 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

 

2.2. CAPACIDADE DE EXECUÇÃO 

Para ser possível a implementação de uma gestão mais democrática e participativa, 

que tem como princípio a escuta à população, é necessário não apenas vontade 

política, mas também capacidade instalada para pautar a temática, por meio da 

agenda setting, e incorporá-la: 

Nos âmbitos do orçamento e da planificação, a heterogeneidade 

do Estado se manifestaria pela existência de áreas temáticas 

com diferentes níveis de institucionalização, que, em retorno, 

garantiriam a tais áreas temáticas distintas capacidades de 

organização, defesa e pressão por maior destinação de 

recursos. O conflito distributivo tende, portanto, a se acirrar entre 

setores de políticas públicas com maior institucionalização – que 

se refere, por exemplo, à existência de órgãos, normativas e 

grupos em defesa das ações para o campo –, garantindo maior 

possibilidade de ganhos para áreas que se organizam de 

maneira pioneira para influenciar a formatação do plano e do 

orçamento públicos (PERES, MATTOS, 2017). 

 

 Precedendo ao movimento da redemocratização, a agenda das políticas 

públicas foi tendo sua ressonância ampliada ao longo dos anos e tendo sua visão 

aprimorada, especialmente acerca do ciclo de políticas públicas. Vale mencionar as 

políticas públicas ao longo dos anos 70 e 80 percorria uma perspectiva racional e 

linear a partir do ciclo das políticas públicas, isto é, cada componente do ciclo possuía 
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momentos delimitados e, de certa forma, processuais entre a formulação, a 

implementação e a avaliação das políticas públicas.  

Contudo, com o passar dos anos, novas perspectivas foram sendo criadas e 

foram ganhando densidade no debate sobre as políticas públicas, seja pela não 

linearidade do ciclo ou pela perspectiva de complemento de etapas, ou do 

reconhecimento de outras (MARQUES, 2018).  

Ainda, segundo Marques (2018), foi possível observar que as etapas se 

entrelaçam ao passo que estas são de forma oportuna e, com isso, discutir políticas 

públicas, para além do ciclo, faz-se essencial para mapear mecanismos e ferramentas 

importantes que sustentam a implementação das políticas públicas na ponta, no dia a 

dia dos sujeitos de direito.  

Sendo assim, a relevância de se entender a dinâmica das políticas públicas é 

fundamental, pois, como levantado por Lowi “as políticas públicas determinam a 

política” (LOWI, 1964 apud RODRIGUES, 2010)12 e sua forma de fazer. Como 

complemento ao ciclo das políticas públicas, a agenda e a sua formação agregam 

valor fundamental para entender os motivos que levam determinados problemas a 

entrarem na agenda de discussão de um governo (KINGDOM, 2011)13.  

Desta forma, vale ressaltar o momento ímpar de elaboração do orçamento, a 

ser mais bem desenvolvido na sequência, incluindo as políticas públicas de interesse 

na agenda setting14, as quais necessitam permanecer em evidência, aliando a gestão 

de pessoas em diálogo com a gestão de recursos e demais vertentes do município, a 

fim de reduzir desigualdades.  

Mas não só, faz-se necessário também entender as ideias e paradigmas 

envolvidos nas escolhas e na gestão como um todo, dado que as ideias e o 

 
12 Trecho retirado da publicação Folha Explica: Políticas públicas, de autoria da Marta M. Assumpção 

Rodrigues (2010). 
13 Kingdom difere dois movimentos para elencar os problemas na formulação da agenda, sendo i) a 

predecessão da decisão, no qual os tomadores de decisão são fundamentais para reforçar o problema 
enquanto um problema público, de maior dimensão e ii) no momento que o problema possui robustez 
para alterar uma política, uma circunstância.  
14 A agenda setting é, segundo a publicação “Políticas Públicas” de Marta M. Assumpção Rodrigues, 

quando um problema/tema é transformado em uma questão política, de ordem pública, cabendo, assim, 
progredir para uma proposta de desenho de solução. 
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conhecimento são características essenciais para se compreender a formação das 

agendas em políticas públicas (FARIA, 2003). Ou seja, compreender as necessidades 

do momento, em um contexto do qual as desigualdades estão mais latentes ao passo 

que a discussão sobre como os instrumentos de gestão podem contribuir para redução 

dessas desigualdades ganha mais força no debate público, junto à sociedade civil 

organizada. Contudo, ressalta-se que é necessário que as análises precisam ser 

desenvolvidas sob olhar também político das decisões.  

E no que tange os instrumentos de gestão, é indiscutível a importância do 

orçamento público como um ponto central do debate e, alinhado a ele, também, o 

tema de sua regionalização está em voga, capitaneado por atores da EGC, que 

mobiliza diversos outros atores, como a academia, organizações da sociedade civil, 

parcerias públicas privadas etc.  

A importância de se discutir, mais uma vez, a agenda, é para sublinhar a ideia 

de incluir o tema da regionalização na agenda, ou seja, como ponto de partida. 

Entretanto, para implementá-la, será necessária uma discussão massiva sobre gestão 

de pessoas e de carreiras, estruturas das subprefeituras e distritos e, sem dúvida, um 

diálogo intersetorial dentro dos órgãos da PMSP. 

O desenvolvimento de uma política depende, portanto, das 

condições institucionais, dos interlocutores envolvidos, das 

prioridades na agenda, dos dados do problema em cada 

contexto, da percepção do problema e seus valores. Este é, 

portanto, um termo polissêmico e considera, dentre outras 

variáveis, os sentidos de uma ação pública, com objetivos e os 

meios para realizá-la (LEICHTER, 1979 apud SENNA, 2021). 

 

Os atores que participam da formação da agenda e implementação das 

políticas públicas podem competir também em torno do que Baumgartner e Jones 

(1993) nomeiam de policy images: 

As policy images são idéias que sustentam os arranjos 

institucionais, permitindo que o entendimento acerca da política 

seja comunicado de forma simples e direta entre os membros de 
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uma comunidade, e contribuindo para a disseminação das 

questões, processo fundamental para a mudança rápida e o 

acesso de uma questão ao macrossistema (CAPELLA, 2003). 

 

Sendo assim, segundo Capella (2003) a policy image é importante para a 

definição de problemas, e a conexão entre esta e uma suposta solução, engajando e 

mobilizando diversos atores em torno de uma pauta.  

A ideia do orçamento público enquanto uma ferramenta de planejamento e 

gestão que utiliza a estratégia do orçamento participativo como maneira de aproximar 

a gestão das demandas da população, propõe-se utilizar desses mecanismos para 

aproximar parte do orçamento público da cidade de São Paulo à uma óptica mais 

próxima da população local, subdividindo a cidade nas suas instâncias administrativas 

e territoriais (subprefeituras e distritos).  

Como agente mobilizador da pauta, encontram-se aqui órgãos presentes na 

PMSP de forma perene, compostos por servidores de carreira, e que podem continuar 

sucessivamente esse exercício de fortalecer os mecanismos, os processos e a 

gestão, olhando de fato quais são as necessidades locais.  

Com isso, uma hipótese importante é a intersecção de temas para potencializar 

resultados e catalisar processos. Isto, tendo-se em mente o questionamento de como 

se dá a distribuição orçamentária em torno de uma metrópole com quase 12 milhões 

de habitantes15, representando quase 5,6% da população total do país. Para tanto, o 

olhar aqui se volta ao dispêndio com servidores públicos ativos da prefeitura do 

município, feito em comum acordo com a EGC como parte integrante da proposta de 

incorporação do estudo por parte do Observatório de Políticas Públicas, tendo em 

visto que a folha de pagamento dos servidores ativos da PMSP em 2020 correspondeu 

a 18,5% do orçamento público da cidade.  

 
15 Estudo de perfil da cidade de São Paulo realizado pela Fundação Seade coloca que a cidade 

aumentou 20 vezes sua população ao longo de 100 anos. O estudo de perfil foi realizado em 2019 para 
o aniversário de 465 anos da cidade. Disponível em: https://www.seade.gov.br/wp-
content/uploads/2019/02/Municipio_Sao_Paulo_.pdf. Acesso em 30 ago. 2021. 

https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/Municipio_Sao_Paulo_.pdf
https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/Municipio_Sao_Paulo_.pdf
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Procura-se, então, responder às seguintes questões: Como está distribuído o 

gasto orçamentário referente à remuneração bruta anual dos servidores da 

administração direta nas divisões administrativas da Prefeitura do Município de São 

Paulo?  Estariam os servidores alocados nas áreas mais populosas? Nas áreas mais 

vulneráveis? Se sim, quais serviços estão chegando nessas localidades? Em quais 

proporções? Desta forma, pensar o planejamento regional do orçamento é, não só 

necessário e uma demanda antiga da sociedade, mas também justo e potente. Faz-

se importante realizar questões como as citadas acima buscando respostas, pois:  

[...] é preciso reconhecer que o desenvolvimento das variadas 

políticas públicas no Brasil não é linear ou equânime. Isso é 

perceptível tanto na diferenciação dos grupos e movimentos que 

se organizam em torno desses direitos quanto nos distintos 

atores governamentais e suas capacidades estatais para 

construção e garantia de direitos, inclusive a capacidade de 

financiamento das políticas públicas (PERES, MATTOS, 2017). 

 

Assim, é nesse arranjo que o estudo propõe, nesta seção propôs olhar com 

afinco o problema a ser enfrentado por meio de políticas públicas, formuladas e 

implementadas pela Prefeitura de São Paulo, partindo de uma discussão mais ampla 

de política pública e seu ciclo, a importância do orçamento público como instrumento 

de gestão. Mas não só, busca-se aqui observar referências (benchmarking) em outros 

países que viram no orçamento público e na regionalização uma saída para promover 

maior participação social e desenvolver políticas públicas focalizadas como maneira 

de reduzir desigualdades.  

Contudo, cabe destacar que se determinada região, seja em subprefeitura e/ou 

distritos, não possuir um número de servidores correspondente à população, assim 

como equipamentos e a remuneração bruta anual dos servidores públicos ativos, não 

significa que o serviço público não esteja chegando na ponta. Isto porque, 

especialmente em uma cidade como São Paulo, há outras variáveis e arranjos que 

implicam na composição da oferta da política pública, como, por exemplo, a oferta de 

serviços por meio de Parcerias-Público-Privada (PPP), contratos com Organizações 

da Sociedade Civil (OSC), entre outros. 
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2.3. BENCHMARKING 

Levando-se em consideração que o tema da regionalização do orçamento 

público se insere em pautas da agenda, visando endossar a formulação e a 

implementação de políticas, é necessário dar luz à diversidade de atores envolvidos, 

dentre eles, destaca-se a academia e o terceiro setor16.  

Como ressalta Draibe (2002) ao analisar o caso brasileiro, as 

políticas assistenciais e de combate à pobreza, por exemplo, 

conheceram, do ponto de vista de sua armação institucional, 

dois eixos importantes de mudanças: a descentralização do 

poder decisório e de recursos, bem como a ampliação e a 

institucionalização da participação. Na Europa e na América 

Latina, esse movimento vem tendo como conseqüências, inter 

alia, a legitimação da voz política e o desenvolvimento da 

expertise de muitos atores não-governamentais” (MILANI, 

2008). 

 

Sendo assim, o terceiro setor há algum tempo tem apoiado a temática da 

regionalização do orçamento público por meio da produção e da disseminação de 

conhecimento como maneira de pautar como a regionalização pode ser fundamental 

para garantir maior participação social e enfrentar as desigualdades.  

Uma vez que o orçamento pode ser considerado a 

materialização da política pública (Lupton et al., 2013), definindo 

e quantificando as prioridades na alocação de recursos, 

depreende-se que o debate acerca da regionalização do 

orçamento é de primeira importância no combate às 

desigualdades regionais. (FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL, 2019). 

 

Em um estudo recente, lançado em 2019 pela Fundação Tide Setubal, 26 

cidades foram analisadas, em quatro continentes, cidades estas com recorte de 

população acima de um milhão de habitantes, que apresentam desigualdade social, 

mas que contam com o reconhecimento de serem vanguardistas no enfrentamento às 

desigualdades e avanços territoriais (urbanos), a partir da regionalização de seu 

 
16 Tais quais a Rede Nossa São Paulo e da Fundação Tide Setubal. 



36 

 

 

orçamento baseado nas necessidades locais. Foi por meio desse estudo, que se 

buscou explorar um estado da arte do tema, que catalisou esforços para realização 

do benchmarking com cidades mundo afora.  

Figura 1. Mapeamento de cidades que estão pautando a regionalização do 

orçamento como instrumento de gestão no enfrentamento às desigualdades 

 

Fonte: Fundação Tide Setubal, 2019.  

 

Nesses estudos conduzidos pela Fundação Tide Setubal, foram realizadas 

medições acerca da porcentagem do orçamento regionalizado das principais cidades 

que têm avançado nesse quesito, conforme ilustra a figura a seguir. 
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Figura 2. Ranking do orçamento regionalizado (%)17 

 

Fonte: Fundação Tide Setubal, 2019. 

 

A proposta trabalhada aqui, propõe voltar o olhar a uma cidade latino-

americana e duas europeias: Buenos Aires, Londres e Berlim. Assim, ao regionalizar 

o orçamento gasto com servidores da administração direta que, hoje, representa 

18,5% do orçamento da Prefeitura de São Paulo, no valor de R$ 11,3 bilhões, ou com 

24,41% do orçamento considerável regionalizável conforme o exercício realizado, 

possibilitaria um grande salto no ranking, podendo, assim, tornar-se plausível de 

comparação com Berlim, Buenos Aires e Londres. 

Os motivos para escolha dessas cidades partiram da seguinte proposição: 

Berlim por ter um número tão alto quanto São Paulo de população por unidade 

administrativa descentralizada, conforme a tabela 3.; Buenos Aires por ser uma 

capital, assim como São Paulo, latino-americana; e Londres por ter uma população 

superior a oito milhões de pessoas.  

 

 

 

 

 
17 O cálculo para realização do ranking, segundo o método do estudo, é: Despesa de cada unidade 

descentralizada, como subprefeituras, distritos, regionais etc. + Despesas apresentadas de forma 
regionalizada em tabelas ou peças orçamentárias / Despesa total em exercício. Contudo, São Paulo 
não seguiu o cálculo descrito.  
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Tabela 3. Unidades de regionalização dos países selecionados 

Cidade País Conti- 

nente 

Popu- 
lação  
(em  
milhões) 

PIB per 
capita 
(em mil 
dólares 
estadu- 
nidense) 

Índice 
de 
GINI18 

Tipo de 
UAD 
(unidade 
de 
adminis- 
tração 
descen- 
tralizada) 

Qtd. 

UAD 

Popula- 

ção 

média de 

cada 

UAD 

Orça- 
mento é 
partici- 
pativo?  

Berlim Alema-
nha 

Europa 3,6 46,4 
 

0,32 Indefe- 
rido 

12 286.703 Indefe- 
rido 

Buenos 

Aires 

Argen-
tina 

Améri-

ca 

3,1 23,6 0,43 Comu- 
nas 
(subpref
eituras) 

15 192.677 Indefe- 
rido 

Londres Ingla- 
terra 

Europa 8,8 67,4 0,37 Conse- 
lhos 

33 269.942 Sim 

São 

Paulo 

Brasil Améri-

ca 

11,7 12 0,62 Subpre- 
feituras e 
distritos 

32 352.234 Sim 

Fonte: elaboração própria, 2021, a partir dos dados do estudo de regionalização do orçamento em 

grandes cidades, da Fundação Tide Setubal, e de dados públicos. 

 

2.3.1. BERLIM 

O processo de descentralização do orçamento público em Berlim advém de 

uma cultura previamente exposta pela Alemanha, após os acontecimentos históricos, 

especialmente em Berlim, depois da queda do muro, de valorização do território, tal 

qual um massivo olhar acerca da valorização do funcionalismo público19. 

A cidade-Estado de Berlim tem particularidades em seu processo de 

regionalização do orçamento que, por vezes, difere no modelo paulistano como, por 

exemplo, a proposta de desenvolver seu orçamento de forma bianual. Contudo, em 

 
18 Índice de 0 a 1, quanto mais próximo do 1, maior a desigualdade de renda.  
19 O repertório de pesquisas sobre a temática circunscrita a Berlim é escassa e para encontrar parte 

da contextualização, para além do estudo da Fundação Tide Setubal, foi necessário a procura por 
artigos alemães, principalmente produções dos anos 90. Os dois artigos tido como referência foram: 
Berlinförderung auf dem Prüfstand. Disponível em: 
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/1454/1/259773751.pdf. Acesso em 10 nov. 2021. 
E Staatshaushalt: Finanzpolitik auf Konsolidierungskurs. Disponível em: 
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/3753/1/73628396X.pdf. Acesso em 10 nov. 2021. 

 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/1454/1/259773751.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/3753/1/73628396X.pdf
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proporção média de cada unidade de regionalização - em São Paulo empregada e 

denominada como subprefeitura20 - Berlim é a que possui a densidade média mais 

semelhante à da capital paulista. 

Em contraponto, boa parte do processo é feito sem uma atuação pulsante da 

sociedade civil, passando a regionalizar as despesas, mas não a proposta de receita. 

Berlim ainda constituiu em seu desenho de orçamento regionalizado a distribuição 

deste levando-se em consideração o fator gênero como forma de combate às 

desigualdades sobre o tema, alinhado a outras cidades como Barcelona, Madri e 

Mumbai (FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL, 2019).  

 

2.3.2. BUENOS AIRES 

Tal como modelo brasileiro, a Argentina como um todo segue uma proposta 

descentralizada das políticas, partindo do governo central até as províncias (análogos 

aos estados brasileiros) e municípios, desde sua reforma constitucional em 1994, 

municípios argentinos ampliaram suas possibilidades na gestão pública.  

una nota del federalismo fiscal argentino es que los recursos se 

ingresan, en su mayoría, para o desde las organizaciones 

públicas superiores mientras que existe, por regla, más 

descentralización en materia de gastos” (PIANA, 2020) 

 

Em 2018, a cidade de Buenos Aires teve 100% de seu orçamento 

regionalizado, tornando-se a maior referência sobre o tema, não só na América do Sul 

e Latina, mas em todo o mundo. Isto porque, todas as informações dispostas pelo 

governo possuem uma informação regional, com exceção de dados de dívidas 

públicas e amortizações.  

Outro ponto essencial para o processo maduro vivido na capital argentina é 

uma excelente accountability na etapa de execução, além de uma comunicação 

constante e eficiente. Todavia, o processo de construção participativo do orçamento 

 
20 As subprefeituras paulistanas possuem independência administrativa, ou seja, podem executar suas 

próprias despesas de maneira autônoma.  
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é turvo, tendo-se notícias de um ensaio que ocorreu entre nos anos 90 e 2000, à luz 

da experiência exitosa de Porto Alegre21, no Brasil.  

É interessante notar que no caso portenho, todos os municípios da província 

de Buenos Aires, não apenas o capital, possuem transparência, por meio de um portal 

que facilita o aprofundamento da realidade de cada município22, o que permite maior 

controle social: 

[...] la información pública de acceso abierto, la Provincia de 

Buenos Aires cuenta con un sistema de consultas web con 

infografías que dan cuenta de qué porcentaje de los fondos de 

los municipios provienen de recursos propios, tienen origen 

provincial, nacional o derivan de otras fuentes (PIANA, 2020).  

 

Esse processo acontece há algum tempo como forma de mitigar as 

desigualdades entre os municípios da província especialmente ao acesso aos 

serviços públicos essenciais, como saúde, educação etc. (LAGO et al., 2012).  

 

2.3.3. LONDRES23 

Em 2015, o estudo liderado por Kiefer (2015) foi publicado trazendo o processo 

de austeridade fiscal em quatro países do Reino Unido e de qual forma esse processo 

afetou o funcionalismo público, assim como poderia atingir o bem-estar social da 

população dado que um dos aspectos que teve impacto foi a capacidade estatal de 

continuar fazendo suas atribuições por meio dos servidores públicos.  

Da amostra dessa pesquisa, cerca de 28% eram representadas pela cidade de 

Londres e como conclusão os pesquisadores observaram que todo tipo de trabalho 

com o orçamento, seja para corte orçamentário ou para um processo mais 

 
21 DIAS, 2006. A implementação do orçamento participativo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, teve 

início em 1989. Disponível em: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/3757. Acesso em 02 ago. 2021.  
22 Disponível em: http://www.buenosairesabierta.org/municipios. Acesso em 10 nov. 2021. 
23 Cabe um destaque para formação da estrutura política local em Londres, visto que sua unidade 
administrativa descentralizada (UAD), os councils, são estruturas antecessoras da própria 
administração pela prefeitura local. Sendo assim, sua capacidade de organização e de gestão das 
políticas de forma descentralizada reflete mais facilmente, considerando a inversão de vetores (bottow-
up) das políticas.  

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/3757
http://www.buenosairesabierta.org/municipios
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participativo, influencia diretamente no trabalho dos servidores, ou seja, todo modelo 

política influencia o dia a dia e, em consequência, a prática. 

However, public organizations may be particularly subject to the 

effects of policy announcements because of their degree of 

“publicness” (Bozeman and Moulton 2011), as they exist under 

political authority and stronger interactions with their external 

environments (e.g., Feldman 2005). As public and private 

organizations face continuing financial constraints in a number of 

countries, understanding the effects of different types of change 

on employees may become increasingly important. (KIEFER et 

al., 2015). 

 

 E partindo desse pressuposto, Londres desde 1990 passa, assim como Berlim, 

por um movimento de descentralização das políticas como um todo, muito motivado, 

principalmente, por uma questão fiscal, afetando a disposição da regionalização do 

orçamento como forma de enraizar os preceitos à nível local.  

Sendo assim, Londres possui seu orçamento gerido por 33 conselhos, sendo 

um da cidade de Londres e outros 32 das demais repartições da cidade. Eles são 

totalmente autogeridos, com independência política e financeira para planejar e 

executar as políticas em nível local, dialogando diretamente com o poder executivo 

local.  

Um ponto de atenção para a dinamização altamente descentralizada é a 

dificuldade de armazenamento de dados de forma consolidada. Um diferencial de 

Londres, assim como de Buenos Aires, enquanto estratégia, é uma comunicação bem 

estruturada e constante durante todo o processo, desde o planejamento até a 

execução. 

 

2.3.4. SÃO PAULO 

A cidade de São Paulo há alguns anos realiza chamadas públicas para pautar 

a discussão sobre o orçamento público. Seu primeiro ensejo ocorreu ainda na gestão 

de Luiza Erundina (1989 a 1992), no bojo do processo da redemocratização, mesmo 

que novo e sem históricos mais profundos, de forma consultiva e informativa.  



42 

 

 

Durante a gestão de Marta Suplicy (2001 a 2004), com a implementação das 

subprefeituras, houve uma tendência de pautar essa discussão de maneira mais 

consolidada e com maior potencial de execução, o que foi feito, mas pouco utilizado 

como plataforma política da gestão. E, dada a não continuidade da prática em gestões 

que as sucederam, pode ter sido influenciada pela baixa capilaridade da prática na 

sociedade e pela baixa aderência à agenda (DIAS, 2006).  

Não obstante, cabe destacar sempre ao debater sobre o orçamento público o 

panorama que perpassa por arenas de disputa de poder entre atores governamentais, 

a exemplo dos poderes Executivo e Legislativo, organizações da sociedade civil, entre 

outros (DIAS, 2006).  

Porém, passado o tempo, desde então, a cidade de São Paulo vem em uma 

toada sucessiva de incluir o tema da participação no orçamento24 e, 

consequentemente o da regionalização, como algo perene.  

Um ponto a ser somado na discussão é: o volume de orçamento que é discutido 

de maneira participativa e o quanto de orçamento também é regionalizado. Essas, 

sem dúvidas, são questões pertinentes, pois apoiam a legitimidade do processo.  

Outro ponto de atenção deve ser levantado quando ocorrem as mudanças do 

ano contábil e fiscal, porque, partindo de outro relatório elaborado pelo terceiro setor25, 

ao analisar as transições anuais de 2018 a 2020 - 8,1% em 2018; 14,5% em 2019; 

9,2% em 2020 - foi possível observar uma queda no indicador de referência do estudo 

sobre regionalização do orçamento na cidade. 

 

 

 

 

 

 
24 Orçamento participativo da cidade de São Paulo amplia a democracia? Disponível em: 

http://www.labcidade.fau.usp.br/orcamento-participativo-da-cidade-de-sao-paulo-amplia-a-
democracia/. Acesso em 01 set. 2021. 
25 Relatório elaborado pela Fundação Tide Setubal e Rede Nossa São Paulo. 

http://www.labcidade.fau.usp.br/orcamento-participativo-da-cidade-de-sao-paulo-amplia-a-democracia/
http://www.labcidade.fau.usp.br/orcamento-participativo-da-cidade-de-sao-paulo-amplia-a-democracia/
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Figura 3. Retratação da categorização do orçamento nos anos de 2018 a 

2020 

 

Fonte: Fundação Tide Setubal e Rede Nossa São Paulo, 2019.  

 

Sendo assim, mais uma vez, pode-se argumentar a necessidade da 

participação de órgãos como TCMSP e da EGC para apoiar em todo o desenho da 

estratégia, bem como na articulação com outras patentes e órgãos para promover 

maior participação social e consistência da prática, pois sua presença ultrapassa as 

delimitações temporais das gestões. 

 

2.4. REGIONALIZAÇÃO COMO MECANISMO DE APROXIMAÇÃO DAS 

REALIDADES LOCAIS 

Um ponto de extrema importância é entender a regionalização do orçamento 

como porta de entrada do mapeamento de demandas locais por meio, por exemplo, 

das subprefeituras26, conselhos, portais abertos à população com ampla e massiva 

divulgação para o uso, pois são esses agentes que estão mais próximos da população 

e de suas demandas. Isto porque, a regionalização do orçamento é importante ponto 

de partida para uma participação popular mais qualificada no planejamento da 

despesa pública. (FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL, 2019).  

 
26 As subprefeituras na cidade foram instituídas em 2002, sob a Lei 13.399, com o propósito de 

estabelecer procedimentos para a transferência gradual de órgãos e funções da Administração Direta 
Municipal de modo a gestão municipal estar mais próxima às necessidades da cidade. Disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/lei_13_399_1254940922.pdf. Acesso em 30 set. 2021. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/lei_13_399_1254940922.pdf
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À exemplo disso, a cidade de Barcelona vem não apenas regionalizando seu 

orçamento, ouvindo diferentes atores locais e deixando seu orçamento mais 

participativo como também está pautando o papel dos dados, e sua geração de 

informações, como um bem público.  

This is a digital platform for participatory democracy that allows 

citizens to make proposals, deliberate on them, promote them 

and collectively defend and improve them. It was used to build 

the strategic plan for the city of Barcelona, and to develop some 

prototypes of processes such as participatory budgeting. In the 

future, it will also include the possibility of secure voting, for 

example in a referendum or as part of a consultation. This is not 

only a great tool, but also a way of taking a stand against the use 

of technology as a business and the power of big corporations 

such as Google or Facebook. Decidim can be described as a 

‘zone of peace’ that serves as a public forum in the middle of a 

global race to control information, public discourse and personal 

data. Decidim was designed in a collaborative way by civil 

society, academics and public officials. It is a radical free/open-

source software/data/content project, so any institution or 

organization can use and further develop the software for free. 

The code can be found on GitHub and the (already 

internationalized) MetaDecidim community will help you and 

others install, develop and make the best use of it. (BOOKCHIN, 

COLAU, 2019). 

 

E foi partindo desse arranjo inspirado em Barcelona que toda sistematização e 

análise dos dados para serem compartilhados com a ECG ocorreu.  

 

3. METODOLOGIA 

O objetivo do trabalho realizado foi elaborar a regionalização dos gastos 

orçamentários da PMSP com a folha de pagamento dos servidores ativos da 

administração direta em 2020 para o programa Observatório de Políticas Públicas da 

EGC. Assim, enquanto análise quantitativa, o arcabouço observador ocorreu por meio 

do tratamento de dados secundários públicos, dispostos sobre a gestão pública 
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municipal em sites de transparência e de dados abertos mantidos pela PMSP, sobre 

o histórico de remuneração dos servidores, o histórico de servidores ativos e os dados 

sobre funcionalismo, considerando o ano de 2020. Como resultado, elaborou-se uma 

base de dados que possibilitou a criação de mapas estáticos contendo o orçamento 

regionalizado das despesas da PMSP com a folha salarial descrita, em diálogo com a 

aplicação dos recursos por subprefeituras e distritos do município. 

Como detalhamento do tratamento, os passos a seguir foram adotados: i) 

busca pela base de dados em portais públicos; ii) a concatenação de informações 

sobre a folha de pagamento de servidores da administração direta dos doze meses 

do ano; iii) a limpeza da base e busca por informações complementares; iv) a 

harmonização entre as nomenclaturas dos órgãos em 2020 com a atual empregada 

pela PMSP em 2021; iv) a compatibilização dos endereços, buscando sua latitude e 

longitude, correlacionando aos polígonos das subprefeituras e distritos da cidade; v) 

a criação de uma tipologia de equipamentos públicos a fim de potencializar as 

análises; vi) a elaboração de mapas, tabelas, gráficos de dispersão e regressão linear 

múltipla; vii) além de tratar especificidades sobre determinados equipamentos, tais 

como Unidade Básica de Saúde (UBS) da SMS, e equipamentos da SME, entre 

outros.  

Os demais procedimentos adotados, especialmente, na perspectiva 

quantitativa, são apresentados de maneira detalhada na sequência.  

 

3.1.  ELABORAÇÃO DAS BASES DE DADOS 

Para efetuar a elaboração da base de dados final, foram utilizadas três fontes 

de informações disponíveis nos sítios eletrônicos da PMSP:  

1. Histórico de Remuneração dos Servidores Ativos, disponível no sítio eletrônico 

Portal de Dados Abertos da PMSP27; 

 
27 Histórico de remuneração dos servidores públicos de São Paulo. Disponível em: 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/remuneracao-servidores-prefeitura-de-sao-paulo. Acesso em 
30 mar. 2021.  

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/remuneracao-servidores-prefeitura-de-sao-paulo
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2. Relação de Servidores Ativos, disponível no sítio eletrônico Portal de Dados 

Abertos da PMSP28; 

3. Funcionalismo, disponível no sítio eletrônico Portal da Transparência da 

PMSP29. 

Houve a necessidade de se trabalhar com três bases de dados em função das 

diferentes informações disponíveis em cada uma delas, visto que as bases de dados 

contêm informações que se complementam e viabilizam a elaboração do trabalho 

proposto.  

A Prefeitura do Município de São Paulo divulga mensalmente o histórico de 

remuneração de seus servidores ativos. Como objeto da presente análise foi 

delimitado o ano de 2020, composto por 12 folhas mensais de pagamento. Para 

realizar a limpeza dos dados, as folhas foram juntadas em dois arquivos no formato 

de planilha Excel30, referentes ao primeiro e segundo semestres de 2020. Esta divisão 

em semestres foi efetuada considerando que o Excel possui limitação de 1 milhão de 

linhas, ao passo que as 12 folhas mensais de pagamento somam quase 1,4 milhão 

de linhas. Dessa forma, ao trabalhar com duas bases de dados semestrais foi possível 

efetuar a limpeza necessária. 

 A PMSP também divulga mensalmente a relação dos servidores ativos. 

Quanto à junção dos arquivos, foi necessário realizar o mesmo procedimento descrito 

no parágrafo anterior. Houve a necessidade de utilização dessa fonte de informação 

em função dela conter a relação de Secretarias e Subprefeituras em que os servidores 

estão lotados, bem como o Registro Funcional (RF) dos servidores.  

Na fonte de dados sobre o histórico de remuneração dos servidores ativos, 

consta apenas a unidade em que os servidores trabalham, isto é, a diretoria, 

departamento, equipamento em que estão lotados, como por exemplo, escolas, 

 
28 Relação de servidores ativos de São Paulo. Disponível em: 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/servidores-ativos-da-prefeitura. Acesso em 30 mar 2021.   
29 Portal da transparência. Funcionalismo. Disponível em: 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/funcionalismo/. Acesso em 30 mar. 2021. 
30  Ferramenta privada de tratamento de dados e criação de planilhas da Microsoft. 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/servidores-ativos-da-prefeitura
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/funcionalismo/
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unidades básicas de saúde, parques etc. Entretanto, não contém a informação sobre 

a secretaria ou subprefeitura em que os servidores estavam lotados.  

Por fim, foi utilizada a folha de funcionalismo disponibilizada pela PMSP no sítio 

eletrônico Portal da Transparência. A opção pela utilização desta base de dados 

ocorreu em função de nela constar a versão mais recente da estrutura da 

administração direta da PMSP, isto é, a relação atualizada das secretarias e 

subprefeituras existentes. Além desta relação atualizada, a PMSP disponibiliza os 

dados já separados entre administração direta e indireta. Dessa forma, foi utilizado 

este critério para delimitar o universo de órgãos que compõem a administração direta 

da Prefeitura de São Paulo. 

As informações sobre a folha de funcionalismo são disponibilizadas de forma 

individual para cada órgão. Foram baixadas e compiladas 54 planilhas referentes às 

22 secretarias e 32 subprefeituras existentes. A seguir encontra-se a relação dos 

órgãos da administração direta considerados na presente análise:  

Tabela 4. Órgãos da administração direta da PMSP 

N. Órgão 

1 Controladoria Geral do Município 

2 Gabinete do Prefeito 

3 Procuradoria Geral do Município 

4 Secretaria da Fazenda 

5 Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 

6 Secretaria Municipal da Saúde 

7 Secretaria Municipal das Subprefeituras 

8 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

9 Secretaria Municipal de Cultura 

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo 

11 Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

12 Secretaria Municipal de Educação 

13 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

14 Secretaria Municipal de Habitação 

15 Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 

16 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia 

17 Secretaria Municipal de Justiça 

18 Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes 

19 Secretaria Municipal de Relações Internacionais 

20 Secretaria Municipal de Segurança Urbana 

21 Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 

22 Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 

23 Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão 

24 Subprefeitura Butantã 

25 Subprefeitura Campo Limpo 
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26 Subprefeitura Capela do Socorro 

27 Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha 

28 Subprefeitura Cidade Ademar 

29 Subprefeitura Cidade Tiradentes 

30 Subprefeitura Ermelino Matarazzo 

31 Subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia 

32 Subprefeitura Guaianases 

33 Subprefeitura Ipiranga 

34 Subprefeitura Itaim Paulista 

35 Subprefeitura Itaquera 

36 Subprefeitura Jabaquara 

37 Subprefeitura Jaçanã/Tremembé 

38 Subprefeitura Lapa 

39 Subprefeitura M'Boi Mirim 

40 Subprefeitura Mooca 

41 Subprefeitura Parelheiros 

42 Subprefeitura Penha 

43 Subprefeitura Perus/Anhanguera 

44 Subprefeitura Pinheiros 

45 Subprefeitura Pirituba 

46 Subprefeitura Santana/Tucuruvi 

47 Subprefeitura Santo Amaro 

48 Subprefeitura São Mateus 

49 Subprefeitura São Miguel 

50 Subprefeitura Sapopemba 

51 Subprefeitura Sé 

52 Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme 

53 Subprefeitura Vila Mariana 

54 Subprefeitura Vila Prudente 

Fonte: Portal da Transparência da PMSP, 2021. 

Considerando a disponibilização dos dados separados entre administração 

direta e Indireta do Portal de Dados Abertos, a seguir encontra-se a relação dos 

órgãos da Administração Indireta que não fizeram parte do presente estudo:  

Tabela 5. Órgãos da administração indireta da PMSP que não foram abordadas  

N. Órgão 

1 Agência São Paulo de Desenvolvimento (ADESAMPA) 

2 Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB)* 

3 Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 

4 Companhia Metropolitana de Habitação (COHAB) 

5 Companhia Metropolitana de Securitização (SPSEC) 

6 Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos (SPDA) 

7 Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo (SPCine) 

8 Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de SP (PRODAM) 

9 Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura (Fundação Paulistana) 

10 Fundação Theatro Municipal (FTMSP) 
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11 Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM) 

12 Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (IPREM) 

13 São Paulo Negócios (SP Negócios) 

14 São Paulo Obras (SP Obras) 

15 São Paulo Parcerias (SPP) 

16 São Paulo Transporte (SPTrans) 

17 São Paulo Turismo (SPTuris) 

18 São Paulo Urbanismo (SP Urbanismo) 

19 Serviço Funerário Municipal de São Paulo (SFMSP) 

Fonte: Portal da Transparência da PMSP, 2021.31 

É importante salientar que nesta distinção entre administração direta e indireta, 

houve a publicação da Lei Municipal nº 17.433, de 29 julho de 2020, que dispõe sobre 

a reorganização da administração pública municipal indireta, propondo a criação e 

extinção de órgãos, bem como a criação, transferência, alteração e extinção de cargos 

de provimento efetivo e em comissão e de funções admitidas, bem como a criação de 

empregos públicos. Esta lei, em linhas gerais, promoveu as seguintes alterações de 

estrutura da Administração Indireta da PMSP: 

1. Criou a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São 

Paulo – SP Regula; 

2. Alterou a empresa São Paulo Negócios – SP Negócios para o serviço 

social autônomo São Paulo Investimento e Negócios – SPIN;  

3. Autorizou a extinção dos seguintes órgãos, no prazo de 180 dias:  

a. Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB;  

b. Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP;  

c. Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADESAMPA;  

d. Autarquia Hospitalar Municipal – AHM;  

e. Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura – Fundação 

Paulistana;  

f. Autarquia Municipal de Serviços Auxiliares de Saúde;  

g. Fundação Museu da Tecnologia de São Paulo;  

h. São Paulo Turismo S. A. – SP TURIS. 

 
31 * A Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) e a Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) 

são as únicas exceções desta tabela a serem consideradas no estudo, uma vez que suas folhas de 
pagamento já começaram a ser refletidas na folha de pagamento da administração direta da PMSP. 
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Dessas alterações ocorridas, a AMLURB e a AHM foram consideradas como 

administração direta no estudo, pois são as únicas cujas alterações já estão refletidas 

nas bases de dados do Histórico de Pagamento dos Servidores ativos da PMSP. 

O número de servidores das três bases de dados é levemente diferente, em 

função do descompasso de atualização das planilhas, do momento de corte da folha 

de pagamento e da publicação dos dados. Há também influência da rotatividade dos 

servidores.  

Quanto aos valores referentes à remuneração dos servidores, utilizados na 

análise, o descritivo abaixo resume suas principais informações, o qual foi transcrito 

na íntegra utilizando como referência o documento “Saiba Mais”, disponível para 

download no sítio eletrônico do Portal de Dados Abertos da Prefeitura de São Paulo32:   

“REMUNERAÇÃO DO MÊS: compreende todos os itens que 

compõem a remuneração do servidor dentro do mês referente 

ao pagamento, sujeitos ao teto remuneratório, tais como: padrão 

mensal do servidor, adicional por tempo de serviço, adicional de 

função, verba de representação, hora suplementar, verba 

honorária, produtividade fiscal, dentre outros (art. 7º, Decreto nº 

52.192/11). 

DEMAIS ELEMENTOS DA REMUNERAÇÃO E OUTRAS 

VERBAS, NÃO INCLUSAS NO TETO SALARIAL: 

(a) As parcelas que não se somam a remuneração do mês para 

fins do teto remuneratório, mas que individualmente não podem 

excedê-lo, tais como adiantamento de férias, terço de férias e 

décimo terceiro, horas extras (art. 5º, Decreto nº 52.192/11); 

(b) Todas as rubricas de caráter indenizatório, eventual ou 

temporário, excluídas da incidência do teto, tais como: ajuda de 

custo, abono de permanência, auxílio acidentário, auxílio 

transporte, auxílio refeição; gratificação de gabinete, vale 

 
32 Sítio Eletrônico Portal de Dados Abertos da Prefeitura de São Paulo 

(http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/remuneracao-servidores-prefeitura-de-sao-paulo). Acesso 
em 30 mar. 2021. 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/remuneracao-servidores-prefeitura-de-sao-paulo


51 

 

 

alimentação, indenizações em geral, dentre outras (art. 6º, 

Decreto nº 52.192/11); 

(c) Diferenças de vantagens de ordem pessoal integradas à 

remuneração do servidor até 31.12.2003, cuja percepção é 

assegurada pelo princípio constitucional da irredutibilidade de 

vencimentos até que sejam absorvidas, paulatinamente, nos 

subsequentes aumentos do valor do teto (art. 8º, Decreto nº 

52.192/11); 

(d) Pagamentos de meses anteriores que não se somam a 

remuneração do mês para fins de teto remuneratório, mas que 

são consideradas no respectivo mês de competência, tais como 

ajustes de frequência; atrasados de qualquer natureza, 

cadastros de meses anteriores, antecipação do 13º salário, 

dentre outros. 

REMUNERAÇÃO TOTAL BRUTA: corresponde à somatória da 

remuneração do mês e dos demais elementos que compõem a 

remuneração mensal. 

Na remuneração bruta não há a incidência de descontos, como 

impostos, contribuições e ajustes entre valores recebidos e 

valores devidos. Tais incidências determinam a remuneração 

líquida do servidor, a qual implica um valor sempre inferior ao 

bruto. 

Nos casos em que no mês corrente é realizada a apuração de 

valores relativos ao pagamento de retroativos e pagamentos de 

meses anteriores, o valor da remuneração bruta atinge 

patamares elevados, que são sucedidos por elevados 

descontos. 

Fique atento a algumas exceções! 

Algumas buscas podem resultar em situações especiais e você 

deve ficar atento se o caso se enquadra nessas exceções: 

(i) TOTAL ZERADO: Em alguns casos, você encontrará no item 

VALOR um total zerado. Isso representa valores decorrentes de 

situações previstas em lei, tais como: licenças sem vencimentos; 

cedência com prejuízo de Vencimentos, suspensão de 



52 

 

 

pagamento; faltas, débitos que não são passíveis de 

parcelamento, etc. 

(ii) CEDIDOS SEM REMUNERAÇÃO: No caso de ser um 

servidor(a) de outro órgão – municipal, estadual ou federal – 

cedido ao município que fizeram a opção pela remuneração do 

órgão de origem. Dessa forma, não aparecerá nenhum valor no 

campo específico para tal. 

(iii) CEDIDOS COM REMUNERAÇÃO PARCIAL: São alguns de 

servidores com percepção de vantagens pecuniárias a exemplo 

da Verba de Representação, Gratificação de Gabinete, etc em 

que o valor não estará compatível com os demais servidores no 

mesmo cargo. 

(iv) ACERTO CONTÁBIL: São servidores com situações que 

merecem ajustes de contas, a exemplo do pagamento retroativo 

de ação judicial, evolução funcional da Educação, e outras. 

(v) CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL: Não serão 

expostos os dados daqueles servidores que tiverem liminares 

judiciais ou sentenças definitivas com trânsito em julgado. 

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL – AHM: Os servidores 

da Administração Direta afastados para a Autarquia Hospitalar 

Municipal têm seus nomes publicados na lista da Administração 

Direta. Apenas suas “complementações de remuneração 

recebidas pela AHM aparecem nesta lista”. 

Caso você queira verificar a base de dados do Funcionalismo, 

acesse o Portal de Dados Abertos ou clique no link 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/group/financas e vá para 

Servidores Ativos. 

Outras informações podem ser solicitadas por meio de pedidos 

de acesso à informação no Sistema e-SIC 

(http://esic.prefeitura.sp.gov.br/Account/Login.aspx).” (PORTAL 

DE DADOS ABERTOS DA PREFEITURA DE SÃO PAULO, 

2021).  

 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/group/financas
http://esic.prefeitura.sp.gov.br/Account/Login.aspx)
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3.2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DA BASE DE 

DADOS FINAL 

Para elaborar a base de dados final, foram realizados os seguintes 

procedimentos:  

1. Junção das 12 planilhas mensais do ano de 2020 referentes ao Histórico 

de Remuneração dos Servidores em duas planilhas representando o 1º e 2º 

semestres de 2020 (A e B); 

2. Junção das 12 planilhas mensais do ano de 2020 referentes à Relação 

de Servidores Ativos em duas planilhas representando o 1º e 2º semestres de 

2020 (C e D); 

3. Junção das 54 planilhas do Funcionalismo em 1 único arquivo (E); 

4. As duas planilhas semestrais da folha de pagamento de 2020 (A e B) 

foram cruzadas com as planilhas semestrais da relação de servidores ativos (C 

e D) e com a planilha de Funcionalismo (E); 

5. Elaboração de uma planilha final (F), com quase 1,4 milhão de linhas 

contendo toda a remuneração dos servidores em 2020 e informações 

consideradas relevantes para o estudo. 

 

3.3. DICIONÁRIOS DE DADOS 

Com o intuito de facilitar a compreensão e a visualização dos campos 

trabalhados na base de dados, bem como viabilizar possíveis replicações do presente 

estudo, foi formulado um dicionário de dados, contendo o nome do campo, o tipo de 

dado, a descrição do campo, a fonte dos dados e o link de acesso aos sítios 

eletrônicos, tais quais as informações detalhadas na tabela abaixo.  
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Tabela 6. Dicionário de dados 

Nome do campo Tipo 

do 

dado 

Descrição do 

campo 

Fonte dos dados Link 

EXCECAO float64 Campo de 

exceções 

referentes às 

remunerações 

extras do servidor 

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 

NOME_COMPLET

O 

object Nome completo 

do servidor da 

administração 

municipal direta 

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 

REGISTRO float64 Registro 

Funcional do 

servidor público 

referente à sua 

identificação 

individual 

Relação de 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/s

ervidores-ativos-da-

prefeitura 

CARGO_BASE object Cargo em que o 

servidor público 

efetivo foi 

contratado por 

meio de concurso 

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 

CARGO_EM_CO

MISSAO 

object Cargo em que o 

servidor público 

comissionado foi 

contratado ou 

cargo 

ocupado/acumula

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 
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do por servidores 

efetivos 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

REMUNERACAO_

DO_MES 

float64 Remuneração 

referente ao 

salário mensal do 

servidor 

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 

DEMAIS_ELEME

NTOS_DA_REMU

NERACAO 

float64 Remunerações 

adicionais 

recebidas pelos 

servidores 

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 

REMUNERACAO_

BRUTA 

float64 Remuneração 

bruta dos 

servidores, 

resultado da 

soma entre a 

remuneração do 

mês e os demais 

elementos da 

remuneração 

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 

UNIDADE object Refere-se à 

unidade em que o 

servidor trabalha 

dentro de um 

órgão, isto é, 

dentro das 

Secretarias ou 

Subprefeituras 

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 

TIPO_EQUIPAME

NTO 

object Nome por 

extenso e sigla 

dos tipos de 

equipamentos da 

PMSP 

Elaboração própria   
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ORGAO object Nome por 

extenso das 

Secretarias e 

Subprefeituras 

Folha de 

Funcionalismo da 

Prefeitura de São 

Paulo, disponível 

no sítio eletrônico 

Portal da 

Transparência da 

PMSP 

http://transparencia.p

refeitura.sp.gov.br/fu

ncionalismo/ 

JORNADA object Detalhes da 

jornada/carga 

horária de 

trabalho dos 

servidores 

Elaboração própria, 

com base no 

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 

MES object Descrição do mês 

de referência da 

folha de 

pagamento 

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 

TP._LOG object Classificação do 

tipo do logradouro 

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 

LOGRADOURO object Nome do 

logradouro 

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 
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NUMERO float64 Número do 

logradouro 

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 

COMPLEMENTO object Complemento do 

endereço 

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP 

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 

ENDERECO object Endereço 

completo 

contendo o tipo 

do logradouro, o 

logradouro e o 

número 

Histórico de 

Remuneração dos 

Servidores Ativos 

da Prefeitura de 

São Paulo, 

disponível no sítio 

eletrônico Portal de 

Dados Abertos da 

PMSP:  

http://dados.prefeitur

a.sp.gov.br/dataset/r

emuneracao-

servidores-prefeitura-

de-sao-paulo 

LATITUDE float64 Posição 

geográfica da 

latitude 

Elaboração própria. 

Consulta 

automatizada 

realizada por meio 

do software 

Mapbox 

https://www.mapbox.

com/ 

 

LONGITUDE 

float64 Posição 

geográfica da 

longitude 

Elaboração própria. 

Consulta 

automatizada 

realizada por meio 

do software 

Mapbox 

https://www.mapbox.

com/ 

DISTRITO object Nome do distrito 

em que está 

localizado o 

equipamento 

Shapefile baixado 

do GeoSampa 

http://geosampa.pref

eitura.sp.gov.br/Pagi

nasPublicas/_SBC.a

spx 

SUBPREFEITURA object Nome da 

subprefeitura em 

que está 

Shapefile baixado 

do GeoSampa 

http://geosampa.pref

eitura.sp.gov.br/Pagi

nasPublicas/_SBC.a
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localizado o 

equipamento 

spx 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

 

3.4. DESAFIOS NA LIMPEZA DOS DADOS 

Embora contenham muitas informações relevantes, as bases de dados da 

PMSP apresentam diversos problemas que resultam do efetivo preenchimento das 

informações nos sistemas eletrônicos pelos servidores da Prefeitura. É possível 

observar que não há uma efetiva padronização da metodologia de preenchimento dos 

dados entre os órgãos.  

A falta de padronização dificulta, e muito, a análise dos dados e uma possível 

automatização da análise utilizando softwares de informação e estatística. Entre os 

problemas encontrados estão:  

1. Endereços faltantes e/ou incompletos; 

2. Erros de preenchimento no endereço; 

3. Endereços contendo erros de português e/ou incorretos; 

4. Endereços despadronizados; 

5. Endereços desatualizados; 

6. Campo referente às Secretarias e Subprefeituras em branco; 

7. Nomes de equipamentos despadronizados; 

8. Campos não preenchidos, isto é, em branco;  

9. Ausência de padronização para caracteres em letra maiúscula ou 

minúscula, “ç”, acentos e til. 

Outro desafio na análise dos dados está ligado à rotatividade dos servidores, 

considerando tanto a rotação dos servidores dentro da própria prefeitura, como os 

servidores desligados. A análise trabalha como se fosse uma foto do panorama, mas 

não um vídeo. Há descompassos entre o desligamento do servidor, do pagamento 

dos valores devidos, da extração dessas informações e da publicação das bases de 

dados nos sítios eletrônicos da Prefeitura. 
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Por fim, um último desafio enfrentado são os servidores de mesmo nome 

(homônimos) e/ou com mais de um evento de pagamento nas folhas mensais. Para 

tentar resolver este problema foi necessário incluir os Registros Funcionais (RFs) dos 

servidores, visando dar uma identidade única para cada servidor.  

No tópico a seguir serão detalhadas as informações acerca dos procedimentos 

realizados para a padronização das informações. 

 

3.5.  PADRONIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

Com o intuito de viabilizar a padronização de informações e suavizar possíveis 

efeitos indesejados do cruzamento de diversas planilhas contendo informações 

diferentes, foram realizados diversos procedimentos e adotados padrões pré-definidos 

para a padronização de informações.  

Os órgãos de atuação dos servidores foram padronizados pelos endereços 

contidos no histórico de remuneração dos servidores, considerando os equipamentos 

e os serviços prestados. Caso um servidor conste em mais de uma Secretaria ou 

Subprefeitura, é considerado seu endereço de atuação. 

A Prefeitura do Município de São Paulo já adota como padrão a mudança da 

área de Recursos Humanos (RH) sempre que os servidores mudam de órgão. Assim, 

sempre que um servidor migra entre os órgãos da administração direta, o indivíduo já 

aparece como servidor da respectiva secretaria ou subprefeitura em que está atuando. 

Por meio desse procedimento, tem-se a rotatividade dos servidores registrada, sendo 

possível um servidor constar em mais de uma secretaria ou subprefeitura ao longo do 

ano, com atualizações sempre mensais. 

Há casos também de serviços descentralizados como, por exemplo, a Junta do 

Serviço Militar, o Descomplica e as Praças de Atendimento da Ouvidoria Geral do 

Município e da Fazenda, que são prestados nas subprefeituras. Estes serviços 

continuaram como serviços descentralizados, isto é, o órgão de atuação dos 

servidores foi considerado como a secretaria prestadora do serviço, mas não a 

subprefeitura efetivamente responsável pelo equipamento onde o serviço é prestado. 
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Considerando as carreiras de atuação transversal como, por exemplo, dos 

Procuradores do Município, dos Assistentes de Gestão e Políticas Públicas (AGPPs), 

dos Analistas de Políticas e Gestão Governamental (APPGGs), dos Analistas de 

Planejamento e Desenvolvimento Organizacional (APDOs) etc., foram consideradas 

alocadas nos endereços informados nas folhas de pagamento mensais e não no órgão 

central responsável pela carreira. 

Quanto à padronização dos endereços, os endereços sem número de porta 

foram padronizados como “vazios” para evitar problemas nos softwares utilizados para 

a análise dos dados. Os endereços foram padronizados desconsiderando “ç”, acentos 

e til, uma vez que os softwares utilizados para a elaboração de estatísticas e dos 

mapas não reconhecem esses caracteres. 

Os endereços totalmente em branco foram encontrados por meio da 

padronização do endereço dos órgãos e equipamentos, e por meio de cruzamentos 

realizados dentro das próprias planilhas. Além desses procedimentos, foram 

realizadas consultas às folhas de pagamento nos sites das secretarias, mais 

especificamente nos campos de acesso à informação, onde foram consultados 

também os organogramas dos órgãos. 

Os endereços de alguns órgãos foram atualizados de acordo com as 

informações contidas no sítio eletrônico dos órgãos. Por exemplo, Subprefeitura 

Guaianases e Subprefeitura Cidade Tiradentes. Houve também a complementação 

de endereços por meio de pesquisas no Diário Oficial e na internet. 

Quanto à padronização dos equipamentos da PMSP, os equipamentos da SMS 

foram padronizados pela sigla, para acompanhar o padrão já adotado pela SME e 

SMADS. Ex.: EMEI, CEI, EMEF, CIEJA, CRAS, SAS, CREAS, UBS, CECCO. Foi 

utilizado o documento “Relação dos Estabelecimentos/Serviços da secretaria 

Municipal da Saúde por subprefeitura” de março/2021 para padronizar nomes e 

endereços dos equipamentos desta secretaria. 

Em adição, foi criada uma coluna adicional com o nome por extenso dos 

equipamentos da PMSP para permitir uma filtragem mais simples. Como cada escola, 

hospital, centro de assistência social etc. possui um nome próprio (por exemplo, 
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Unidade Básica de Saúde Santo Amaro), para facilitar o processo de filtragem, esta 

coluna adicional permite que sejam filtrados os equipamentos por seu tipo, ao invés 

de utilizar o nome completo do equipamento, o que diminui a quantidade de itens a 

serem selecionados e facilita sua filtragem. Exemplos: Unidade Básica de Saúde 

(UBS); Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI); Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS). 

 

3.6. PARTICULARIDADES 

Com relação à estrutura organizacional da PMSP, foram consideradas as 

seguintes atualizações ocorridas de 2020 em diante:  

● Em função do Decreto Municipal nº 60.178, de 15/04/2021, a Secretaria 

de Turismo foi incorporada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME);  

● Gabinete do Prefeito, que compreende a Casa Civil, Secretaria de 

Governo Municipal e Secretaria Municipal de Gestão; 

● A Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) foi extinta pela 

Lei Municipal nº 17.433, de 29/06/2020, e incorporada pela Secretaria Municipal das 

Subprefeituras; 

● A Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) foi extinta pela Lei Municipal nº 

17.433, de 29/06/2020, e incorporada pela Secretaria Municipal da Saúde; 

● A PGM conta com um escritório em Brasília que foi considerado como 

Viaduto do Chá, 15 em função da Coordenadoria Geral do Consultivo estar localizada 

neste endereço; 

● Há um equipamento pertencente à Prefeitura de São Paulo que está 

localizado no município de Cotia. Trata-se do Parque Cemucam, que contém também 

o Viveiro Harry Blossfield, sendo o único ponto que se encontra fora dos limites 

geográficos do município de São Paulo. Por essa razão, não foram identificados a 

subprefeitura e distrito em que o equipamento se localiza;  

● A Casa Abrigo Helenira Rezende de Souza Nazareth da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) tem endereço sigiloso. Não é 

possível identificar o endereço e, dessa forma, o campo foi deixado em branco, bem 

como sua latitude, longitude, subprefeitura e distrito em que está localizada; 
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● Os servidores da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) 

não têm seus nomes identificados na folha de pagamento da PMSP por questões de 

segurança. Embora os eventos de pagamento contenham todas as informações, 

como ocorre nas outras secretarias, neste caso os nomes dos servidores da SMSU 

são apenas identificados como Servidor Público Municipal. Por essa razão, os RFs 

dos servidores também não foram identificados e o campo foi deixado em branco; 

● Além dos servidores da SMSU, não foi possível identificar um RF de um 

servidor da Secretaria Municipal de Educação (SME). Todos os outros RFs de 

servidores estão identificados. 

 

3.7. SUGESTÕES PARA AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO 

Ao longo do processo realizado para a elaboração das bases de dados 

contendo as informações relevantes para a regionalização do orçamento, foram 

identificados diversos desafios para a produção de informações em função da 

ausência de padronização do preenchimento de informações pelos servidores nos 

sistemas de informação da PMSP. 

A maior parte do processo de limpeza dos dados das planilhas resulta da 

ausência de padronização de informações, como nomes de equipamentos e 

endereços. Visando viabilizar a produção automatizada de informações para a futura 

regionalização das folhas de pagamento da PMSP vindouras, bem como reduzir o 

enorme trabalho de limpeza das planilhas que foi necessário para a regionalização da 

folha de pagamento dos servidores ativos da PMSP em 2020, foram elencados a 

seguir uma série de medidas para contribuir com a automatização do processo:  

● Alterações no sistema de gestão de pessoas da PMSP, o SIGPEC, que 

viabilizem a elaboração de planilha única contendo todos os dados desejados para a 

regionalização do orçamento, a serem publicados na folha mensal de pagamento dos 

servidores da PMSP. Por exemplo: incluir o Registro Funcional dos Servidores, incluir 

as informações das secretarias e subprefeituras em que os servidores estão alocados, 

incluir as subprefeituras e distritos em que estão localizados os equipamentos. 
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● Padronização dos nomes de equipamentos, secretarias, subprefeituras 

e endereços. Incluir no SIGPEC a opção de seleção por lista suspensa (droplist), isto 

é, uma lista única e padronizada dos nomes dos equipamentos, secretarias, 

subprefeituras e dos endereços; 

● Limitação de campos em branco. Desenvolver uma arquitetura de 

sistema para o SIGPEC que vise bloquear a possibilidade de campos em branco ou 

preenchidos com 0, traços, espaços entre outros caracteres para limitar a ausência 

de informações relevantes, como por exemplo a alocação dos servidores nas 

secretarias e subprefeituras, bem como endereços não preenchidos;  

● Desenvolver cursos de capacitação para o treinamento dos servidores 

no correto preenchimento das informações no SIGPEC. 

 

3.8. UTILIZAÇÃO DE DADOS ABERTOS E SOFTWARES LIVRES 

Como critério para a seleção das três bases de dados utilizadas no presente 

estudo, foram observadas as premissas de dados abertos, de acesso livre por 

qualquer cidadão. São dados elaborados e publicados periodicamente pela Prefeitura 

de São Paulo, tratando-se, portanto, de uma fonte de dados oficial, regular e confiável. 

A opção de utilização de softwares livres para a elaboração do presente 

trabalho se deu em consonância com os princípios de transparência de dados abertos. 

As informações a seguir foram parcialmente transcritas do sítio eletrônico Portal 

Brasileiro de Dados Abertos33. 

“Os dados abertos também são pautados pelas três leis e oito 

princípios. 

As três leis 

As chamadas três “leis” dos dados abertos não são leis no 

sentido literal, promulgadas por algum Estado. São, em suma, 

um conjunto de testes para avaliar se um dado pode, de fato, ser 

considerado aberto. Elas foram propostas pelo especialista em 

 
33 Sítio eletrônico Portal Brasileiro de Dados Abertos. Disponível em: 

https://dados.gov.br/pagina/dados-abertos. Acesso em 30 jul. 2021.  

https://dados.gov.br/pagina/dados-abertos
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políticas públicas, ativista dos dados abertos e palestrante de 

políticas públicas na Harvard Kennedy School of Government 

David Eaves. São elas: 

1. Se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele 

não existe; 

2. Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível 

por máquina, ele não pode ser reaproveitado; e 

3. Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não 

é útil. 

As leis foram propostas para os dados abertos governamentais, 

mas pode-se dizer que elas se aplicam aos dados abertos de 

forma geral, mesmo fora de ambientes governamentais. Por 

exemplo, em empresas privadas, organizações da sociedade 

civil e organismos internacionais. O Banco Mundial, por 

exemplo, disponibiliza dados abertos. 

Os oito princípios 

Em 2007, um grupo de trabalho de 30 pessoas reuniu-se na 

Califórnia, Estados Unidos da América, para definir os princípios 

dos Dados Abertos Governamentais. Chegaram num consenso 

sobre os seguintes 8 princípios: 

1. Completos. Todos os dados públicos são disponibilizados. 

Dados são informações eletronicamente gravadas, incluindo, 

mas não se limitando a, documentos, bancos de dados, 

transcrições e gravações audiovisuais. Dados públicos são 

dados que não estão sujeitos a limitações válidas de 

privacidade, segurança ou controle de acesso, reguladas por 

estatutos. 

2. Primários. Os dados são publicados na forma coletada na 

fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma 

agregada ou transformada. 

3. Atuais. Os dados são disponibilizados o quão rapidamente 

seja necessário para preservar o seu valor. 

4. Acessíveis. Os dados são disponibilizados para o público mais 

amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis. 
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5. Processáveis por máquina. Os dados são razoavelmente 

estruturados para possibilitar o seu processamento 

automatizado. 

6. Acesso não discriminatório. Os dados estão disponíveis a 

todos, sem que seja necessária identificação ou registro. 

7. Formatos não proprietários. Os dados estão disponíveis em 

um formato sobre o qual nenhum ente tenha controle exclusivo. 

8. Licenças livres. Os dados não estão sujeitos a restrições por 

regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo 

industrial. Restrições razoáveis de privacidade, segurança e 

controle de acesso podem ser permitidas na forma regulada por 

estatutos.” (PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS, 

2021).  

 

Quanto aos softwares utilizados para a elaboração dos dados utilizados no 

trabalho, foram utilizados os softwares livres e gratuitos Python, R, Mapbox e QGIS. 

A única exceção nesse quesito foi a utilização do Microsoft Excel, por se tratar de uma 

ferramenta largamente utilizada pela grande maioria dos gestores brasileiros, e pelo 

sólido conhecimento prévio desta ferramenta pelos autores. Embora o Microsoft Excel 

seja uma ferramenta paga, ela permite a geração de arquivos em formato livre, como 

por exemplo o .txt e .csv, não acarretando prejuízos à transparência e publicização 

dos dados. 

A tabela a seguir contém o resumo dos softwares utilizados, bem como a 

finalidade do seu uso: 

Tabela 7. Softwares utilizados 

Software Finalidade do uso 

Microsoft 
Excel 

Utilizado para a junção das planilhas mensais da folha de remuneração, divididas em 2 
arquivos referentes ao 1º e 2º semestres de 2020. Principal ferramenta utilizada na 
limpeza dos dados 

Python 
 

Utilizado para a junção das planilhas semestrais descritas no item anterior e elaboração 
de todas as planilhas com dados individualizados utilizadas para construir os mapas e 
descrever os dados 

R Utilizado para o tratamento, extração de bases complementares, produção de tabelas, 
gráficos de correlação e análise de regressão linear múltipla.  
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Mapbox Utilizado para a consulta automatizada para a obtenção de todas as latitudes e 
longitudes dos endereços únicos da PMSP 

QGIS Utilizado para a construção de todos os mapas 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

 

3.9. PYTHON 

A linguagem em Python foi utilizada para realizar a junção das duas planilhas 

semestrais da folha de pagamento de 2020, com o objetivo de compilar todas as 

informações em um só arquivo. Dessa forma, os dois arquivos em Excel referentes às 

folhas de pagamento do 1º e 2º semestres de 2020 foram compilados em um único 

arquivo de formato .csv, e em formato csv em extensão .txt.  

Além da junção dos referidos arquivos, foi realizada em Python a filtragem e 

divisão das planilhas de acordo com as variáveis desejadas nas análises de dados 

realizadas. Como a base de dados inicial tem um tamanho de armazenagem grande, 

subir este arquivo para trabalhar diretamente no QGIS não foi exitoso. Dessa forma, 

ao dividir as variáveis desejadas em arquivos menores, possibilitou o trabalho 

posterior no QGIS. 

No Python, a base de dados original foi dividida em agrupamentos em função 

das variáveis analisadas, conforme a lista descrita a seguir. Foi utilizada a função 

groupby por distritos e, posteriormente, por subprefeituras, selecionando as colunas 

desejadas pela função loc e efetuando a soma dos valores de remuneração bruta dos 

servidores. Foram elaboradas as tabelas individualizadas contendo as seguintes 

informações: 

● Endereços únicos da PMSP por distritos; 

● Endereços únicos da PMSP por subprefeituras; 

● Remuneração bruta anual dos servidores por distritos; 

● Remuneração bruta anual dos servidores por subprefeituras; 

● Quantidade de servidores per capita por distritos; 

● Quantidade de servidores per capita por subprefeituras; 

● Remuneração bruta anual dos servidores per capita por distritos; 
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● Remuneração bruta anual dos servidores per capita por subprefeituras; 

● Remuneração bruta anual dos servidores da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) por distritos; 

● Remuneração bruta anual dos servidores da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) por subprefeituras; 

● Remuneração bruta anual dos servidores da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), considerando apenas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) por 

distritos; 

● Remuneração bruta anual dos servidores da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), considerando apenas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) por 

subprefeituras. 

As tabelas constantes em arquivos menores produzidos por meio desse 

método foram salvas na extensão .csv e, posteriormente, utilizados para a elaboração 

dos mapas no QGIS. Toda codificação está disposta no Apêndice I para consulta e 

aprimoramento futuro por parte da EGC.  

 

3.10. SOFTWARE R 

 O R é uma linguagem de programação livre da qual se propõe a criar uma 

comunidade de prática e trocas de informações para geração de conhecimento mundo 

afora e, por essa razão, basicamente seu formato de linguagem deriva da língua 

inglesa e é reconhecida mundialmente.  

 Como uma linguagem que, se aplicada, apoia no tratamento e na visualização 

de dados, ela foi utilizada para criação de tabelas sínteses de filtragem para obter 

informações da relação abaixo, utilizadas na produção de estatísticas e tabelas:  

● Servidores por órgão;  

● Servidores por distritos;  

● Servidores por subprefeituras;  

● Servidores por tipo de equipamento da SME;  

● Servidores por tipo de equipamento da SMS.  

● Também para a remuneração bruta anual por órgão;  
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● Remuneração bruta anual por distritos;  

● Remuneração bruta anual por subprefeituras;  

● Remuneração bruta anual por tipo de equipamento da SME;  

● Remuneração bruta anual por tipo de equipamento da SMS.  

 Enquanto método para o tratamento, foi feito um exercício inicial34 de identificar 

a variável “remuneração bruta” como numérico para, posteriormente, transformá-la 

em uma variável monetária. A variável “RF” também passou pela primeira fase do 

tratamento, de fazê-la ser um número (função as.numeric). 

Enquanto as outras várias, tais quais “nome completo”, “tipo equipamento”, 

“orgao”, “subprefeitura”, “distritos”, dentre outros, foi aplicado o método de condicioná-

las enquanto um fator (função as.factor). 

Para todas as variáveis das quais eram necessários observar a distribuição da 

“remuneração bruta” foi aplicado o método de soma (sum), após a aplicação do 

agrupamento das variáveis de cruzamento (group_by), como exemplo contido na 

tabela 8.  

Tabela 8. Demonstração de codificação e tratamento de dados no R 

# Folha de pagamento por órgãos 

Folha_PMSP_2020_vf %>% 

  group_by(ORGAO) %>% 

  summarise(PAG_ORG = sum (`REMUNERACAO BRUTA`, na.rm = T)) %>% 

  arrange(desc(PAG_ORG)) %>% 

  rename("Orgão" = "ORGAO", "Remuneração_orgão" = "PAG_ORG") %>% 

  data.frame() -> Pagamento_Orgao 

Fonte: elaboração própria, 2021.  

Assim, após esse tratamento dos dados, foi possível realizar análises 

necessárias para pautar, especialmente, a correlação entre número/quantidade de 

 
34 Cabe destacar que todo procedimento a ser realizado no R é necessário a identificação e instalação 

de pacotes específicos que oportunizam a realização de análises conforme a necessidade.  
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servidores pela remuneração bruta anual, em princípio, por órgãos, subprefeitura e 

distritos. Toda codificação e descrição do processo está disposta no Apêndice II para 

consulta e aprimoramento futuro por parte da EGC.  

 

3.11. MAPBOX 

O software Mapbox foi utilizado com o intuito de automatizar a obtenção das 

latitudes e longitudes dos endereços da PMSP, considerando o grande volume de 

endereços únicos. A obtenção das latitudes e longitudes é necessária para realizar o 

georreferenciamento dos endereços dos equipamentos da Prefeitura. Foram filtrados 

e considerados 2467 endereços únicos, lembrando que o endereço da Casa Abrigo 

Helenira Rezende de Souza Nazareth é um endereço sigiloso e, portanto, não foi 

identificado.  

Dessa forma, os 2467 endereços únicos foram consultados por meio da chave 

disponibilizada pelo Mapbox, sendo possível obter todas as latitudes e longitudes 

desejadas de maneira automatizada.  

Apesar da automatização, na questão do georreferenciamento dos endereços, 

muitos endereços não estavam localizados dentro dos limites do município de São 

Paulo em função de endereços contendo imprecisões quanto ao nome do logradouro, 

endereços erroneamente informados na folha de pagamento, além de endereços 

muito comuns e presentes em outros municípios brasileiros. 

Para aumentar a precisão do georreferenciamento realizado, foram 

consultados manualmente no sítio eletrônico do Google Maps os endereços outliers, 

isto é, os endereços que não estavam condizentes com os padrões de latitudes e 

longitudes localizados nos limites do município de São Paulo. A consulta manual no 

Google Maps permitiu o correto georreferenciamento dessas localidades.  

Embora tenha sido melhorada a precisão do georreferenciamento dos pontos 

outliers35, nem todos os endereços foram consultados manualmente no Google Maps 

 
35 Outliers são observáveis que destoam radicalmente do comportamento de outras observáveis 

quando comparadas.  
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em função do grande volume. Dessa forma, algumas ligeiras imprecisões no 

georreferenciamento das localidades podem ocorrer de forma isolada, em virtude da 

consulta automatizada das latitudes e longitudes no software Mapbox.   

 

3.12. QGIS 

O software livre de mapas QGIS funciona por meio da adição de camadas para 

a elaboração de mapas. Inicialmente, foram adicionadas as camadas de vetor em 

shapefile contendo os polígonos de georreferenciamento, conforme o detalhamento a 

seguir: 

1) Camada contendo os municípios da região metropolitana de São Paulo, 

apenas como referência para a visualização dos limites do município de São Paulo 

com as cidades vizinhas, disponível no sítio eletrônico Download GIS (Banco de 

Dados de Links); 

2) Camada contendo os distritos do município de São Paulo, disponível no 

sítio eletrônico do Mapa Digital da Cidade de São Paulo - GeoSampa da PMSP; 

3) Camada contendo as subprefeituras do município de São Paulo, 

disponível no sítio eletrônico do Mapa Digital da Cidade de São Paulo - GeoSampa 

da PMSP. 

As camadas de vetor permitem a visualização dos mapas desejados, contendo 

os limites administrativos da PMSP, divididos em distritos e subprefeituras, além do 

mapa da cidade de São Paulo e da região metropolitana de São Paulo. As camadas 

de vetor são a base para a junção das camadas contendo as informações da base de 

dados da folha de pagamento da administração direta da PMSP, que foram 

adicionadas como camadas de texto delimitado, uma vez que o arquivo da base de 

dados está em formato csv. 

A projeção das camadas foi realizada seguindo as orientações do tutorial do 

GeoSampa, em que as informações são disponibilizadas em diversos sistemas de 

referência cartográfica: 
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Tabela 9. Referências cartográficas GeoSampa 

Datum Projeção EPSG* 

SAD69(96) UTM 23 S 5533 

SIRGAS 2000 UTM 23 S 31983 

SAD69(96) GEOGRÁFICA 5527 

SIRGAS 2000 GEOGRÁFICA 4674 

WGS84 UTM 23 S 32723 

* Grupo Europeu de Pesquisa Petrolífera (European Petroleum Survey Group) 

Fonte: elaboração própria, com base no tutorial do Mapa Digital da Cidade de São Paulo - 

GeoSampa, 2021. 

Foram observadas as seguintes informações da nota técnica também 

disponível no tutorial do GeoSampa, apenas para as duas camadas baixadas deste 

sítio eletrônico: “Nota técnica: No GeoSampa são fornecidos arquivos tanto na 

projeção SAD69(96) como SIRGAS2000 e WGS84. A projeção em SAD69(96) é 

fornecida apenas em caráter de compatibilidade com bases antigas, visto que, em 

2014, foi definida a projeção UTM/SIRGAS2000 (EPGS: 31983) como a nova 

referência para o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e para o Sistema Cartográfico 

Nacional (SCN). Desde então são consideradas oficiais apenas as informações 

produzidas tendo o Sirgas2000 como sistema geodésico”.36 

Dessa forma, para a correta visualização dos mapas no QGIS, foram utilizadas 

as seguintes projeções, considerando as camadas de limites administrativos do 

município baixadas no GeoSampa, e a camada da região metropolitana, obtida por 

meio de outra fonte, com informação de projeção própria e distinta das orientações do 

tutorial do GeoSampa: 

 

 

 
36 Mapa Digital da Cidade de São Paulo - GeoSampa. Disponível em: 

http://download.geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/downloadArquivo.aspx?orig=Downloa
dTutorial&arqTipo=TUTORIAL&arq=tutorial_mapa.pdf. Acesso em 20 set. 2021. 

http://download.geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/downloadArquivo.aspx?orig=DownloadTutorial&arqTipo=TUTORIAL&arq=tutorial_mapa.pdf
http://download.geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/downloadArquivo.aspx?orig=DownloadTutorial&arqTipo=TUTORIAL&arq=tutorial_mapa.pdf
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Tabela 10. Projeções utilizadas no QGIS 

Camada Datum Projeção EPSG 

Municípios da região metropolitana de São Paulo WGS84 Geográfica 4326 

Subprefeituras do município de São Paulo SIRGAS 2000 UTM 23 S 31983 

Distritos do município de São Paulo SIRGAS 2000 UTM 23 S 31983 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

Em função da base de dados conterem diversas informações replicadas, uma 

vez que contabiliza os eventos de pagamento ao longo de 12 meses, a análise das 

informações no QGIS precisou ser dividida de acordo com a variável a ser analisada 

e sua visualização no mapa, conforme os detalhes contidos no item 3.9. “Python”. As 

informações sobre os polígonos de georreferenciamento, quando replicadas muitas 

vezes, acabam gerando um volume enorme de informações e produzindo arquivos 

excessivamente pesados, da ordem de Gigabytes, o que inviabiliza a análise 

agregada com uma única base de dados. 

Dessa forma, a elaboração dos mapas no QGIS foi dividida em diversos 

arquivos considerando as seguintes variáveis analisadas, levando em conta também 

as divisões dos limites administrativos em distritos e subprefeituras: a) endereços 

únicos da PMSP; b) remuneração bruta anual; c) taxa de servidores per capita; e d) 

remuneração bruta anual per capita; e) remuneração bruta anual da Secretaria 

Municipal de Educação (SME); f) remuneração bruta anual da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) - apenas para o equipamento UBS.  

Para elaborar os mapas de graduação das variáveis descritas no parágrafo 

anterior, foi realizada a junção de camadas por valor (join attributes by field value), ou 

por localização (join attributes by location), funções estas que permitem juntar as 

camadas de polígonos desejadas com as tabelas de informação elaboradas para as 

variáveis descritas.  

Outro detalhe importante foi a necessidade de conversão dos valores de 

remuneração bruta anual de texto para número decimal. O QGIS automaticamente 

estava lendo a coluna de remuneração bruta anual como texto, em função do 

separador das casas decimais ser “,” e o sistema estar em inglês, cuja representação 
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da casa decimal se dá por “.”, o que inviabiliza a correta análise dos dados. Ao usar a 

função substituir (replace) no QGIS para trocar o separador decimal de “,” para “.” e 

converter os dados lidos como texto para número decimal, o QGIS automaticamente 

cria uma coluna com os valores lidos de forma correta. 

Após a conversão realizada, foram gerados os mapas de graduação das 

variáveis desejadas. Foram padronizadas as cores em vermelho (reds) para as 

variáveis contendo informações sobre distritos e em azul (blues) para as variáveis 

contendo informações sobre subprefeituras, utilizando a escalada de cores color 

ramp.  

Em seguida, foram criados layouts de impressão dos mapas em arquivos de 

extensão .png, bem como elaboradas as legendas dos valores representados nos 

mapas. Por fim, os arquivos foram salvos individualmente, exportados no referido 

formato e incluídos na presente dissertação. 

 

4. ANÁLISE DE DADOS E MAPAS 

Em resposta à solicitação da equipe do grupo de trabalho da EGC do TCMSP, 

e considerando o prazo para a entrega da presente dissertação, foram selecionadas 

algumas análises de dados prioritárias, bem como a elaboração de mapas.  

É importante frisar que diversas outras análises podem ser elaboradas a partir 

da base de dados elaborada no presente estudo, em virtude da riqueza dos dados 

levantados, além da possibilidade de cruzamento dos dados com outras bases de 

dados existentes. 

A seguir encontra-se a listagem dos dados que foram analisados: 

1. Endereços únicos da PMSP por distritos; 

2. Endereços únicos da PMSP por subprefeituras; 

3. Remuneração bruta anual dos servidores por distritos; 

4. Remuneração bruta anual dos servidores por subprefeituras; 

5. Quantidade de servidores per capita por distritos; 
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6. Quantidade de servidores per capita por subprefeituras; 

7. Remuneração bruta anual dos servidores per capita por distritos; 

8. Remuneração bruta anual dos servidores per capita por subprefeituras; 

9. Remuneração bruta anual dos servidores da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) por distritos; 

10. Remuneração bruta anual dos servidores da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) por subprefeituras; 

11. Remuneração bruta anual dos servidores da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), considerando apenas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) por 

distritos; 

12. Remuneração bruta anual dos servidores da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), considerando apenas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) por 

subprefeituras. 

Em paralelo aos mapas elaborados para cada um dos itens listados, foram 

elaboradas tabelas contendo as informações gerais sobre as Pastas com a maior 

remuneração bruta dos servidores e das maiores remunerações médias. Foram 

realizadas também análises de correlação entre as variáveis salário e quantidade de 

servidores, com o resultado de forte correlação, apresentadas por meio de gráficos de 

dispersão, para os distritos e subprefeituras, bem como para os casos particulares da 

SME e SMS.  

Os itens a seguir contêm a análise individualizada dos dados mencionados, 

juntamente com seus respectivos mapas, gráficos e tabelas.  

 

4.1. SUBPREFEITURAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

De modo a contribuir com o entendimento, a localização e os nomes das 

subprefeituras, foi incluído o mapa a seguir, contendo todo o detalhamento das 

divisões administrativas do município de São Paulo. Este mapa pode ser utilizado 

como base de comparação com os mapas produzidos no estudo, visando a melhor 

compreensão dos dados e das estatísticas produzidas. 
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Mapa 1. Divisões administrativas do município de São Paulo37 

 

Fonte: Mapa Digital da Cidade de São Paulo, 2021. 

As 32 subprefeituras do município de São Paulo estão divididas em 96 distritos. 

O mapa a seguir contém a divisão administrativa do município por distritos. Cada 

subprefeitura pode abarcar um ou mais distritos.  

 

 

 

 

 
37 A zona sul da cidade de São Paulo possui grande parte de sua extensão territorial composta por 
reservas naturais e, também, bolsões hídricos que delimitam a ocupação de seu espaço. 
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Mapa 2. Distritos de São Paulo 

 

Fonte: Rede Nossa São Paulo. Mapa da Desigualdade 2020. 

 

4.2. ENDEREÇOS ÚNICOS DA PMSP POR DISTRITOS E SUBPREFEITURAS 

A PMSP tem 2467 endereços únicos. Nestes endereços, podem funcionar 

apenas um equipamento ou diversos. Por equipamento entende-se os tipos de 

infraestrutura física disponibilizados pela Prefeitura para a utilização e/ou atendimento 

aos cidadãos, como por exemplo creches, escolas, unidades básicas de saúde, 

hospitais, parques públicos, bibliotecas, teatros, estádios, ginásios, entre outros. Essa 

terminologia engloba também os prédios administrativos da PMSP.  

É importante salientar que os endereços e equipamentos aqui em análise são 

apenas os que constam na folha de pagamento da PMSP, isto é, são os equipamentos 
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que têm servidores trabalhando e que recebem salário da Prefeitura. A PMSP tem 

outros equipamentos que não estão aqui contemplados, por não constarem na folha 

de pagamento, isto é, não há servidores alocados nesses locais de trabalho.  

A seguir encontra-se o mapa de São Paulo contendo os pontos dos endereços 

únicos dos equipamentos da PMSP com base na visualização por distritos.  

Mapa 3. Endereços únicos PMSP por distrito 

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

Os endereços únicos dos equipamentos da PMSP também podem ser 

visualizados por subprefeituras, conforme o mapa a seguir: 
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Mapa 4. Endereços únicos PMSP por subprefeitura

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

Pode-se notar pelo mapa de que os pontos estão razoavelmente bem 

distribuídos, considerando tanto a visualização por distritos, quanto por subprefeituras, 

com presença da Prefeitura de São Paulo pulverizada em diversas localidades do 

município.  

É importante ressaltar que a maioria das regiões com uma densidade muito 

inferior de pontos trata-se de zona rural, como por exemplo o distrito de Marsilac, no 

extremo sul da cidade; também no sul da cidade as represas de Guarapiranga e 

Represa Billings ocupam grande parte do território, localizadas nas regiões das 

subprefeituras de M'Boi Mirim e de Capela do Socorro, respectivamente; de parques, 

como por exemplo o Ibirapuera; e de áreas verdes protegidas, como por exemplo a 

Serra da Cantareira.  
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4.3. REMUNERAÇÃO BRUTA ANUAL DOS SERVIDORES POR DISTRITOS 

A variável remuneração bruta anual dos servidores da Prefeitura de São Paulo 

engloba todos os eventos de remuneração dos servidores contidos no histórico da 

folha de pagamento de 2020. Os eventos de pagamento consideram também todos 

os órgãos da administração direta da PMSP, conforme a tabela 4 apresentada 

anteriormente.  

Independentemente da quantidade de servidores e dos eventos de pagamento 

recebidos por cada um, foram somados os valores globais de remuneração, 

agrupando-os por distritos. A seguir encontra-se o mapa contendo essas informações: 

Mapa 5. Remuneração bruta anual dos servidores por distritos 

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

Mais da metade dos distritos encontram-se na faixa de remuneração bruta 

anual dos servidores na faixa entre R$50 milhões e R$100 milhões. O grande ponto 

fora da curva quando analisada esta variável é o distrito da Sé, com a remuneração 
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bruta anual dos servidores acima de R$1 bilhão. Esse efeito decorre do fato de que 

a grande maioria das sedes das secretarias e seus escritórios administrativos estão 

localizados no centro da cidade. 

Entre os cinco distritos com maior remuneração bruta anual dos servidores 

estão: 1) Sé, no valor de R$1.022.578.119,00; 2) República, no valor de 

R$380.793.655,30; 3) Cidade Tiradentes, no valor de R$297.964.242,50; 4) Capão 

Redondo, no valor de R$282.611.718,90; e 5) Sapopemba, no valor de 

R$281.371.012,20. 

Já entre os cinco distritos com menor remuneração bruta anual dos servidores 

estão: 1) Pari, no valor de R$12.265.937,30; 2) Morumbi, no valor de R$8.408.051,95; 

3) Barra Funda, no valor de R$4.042.990,88; 4) Marsilac, no valor de R$315.108,85; 

e 5) Alto de Pinheiros, no valor de R$199.151,24. Considerando esta ótica, outro ponto 

fora da curva que chama a atenção, com uma remuneração bruta anual dos servidores 

bem abaixo da dos outros distritos, é Alto de Pinheiros. 

Conforme o mapa demonstra, ao contrário do que imaginava-se no início dos 

estudos38, em que a hipótese era de que os valores estariam majoritariamente 

aplicados nas localidades centrais do município (desconsiderando o distrito da Sé, 

conforme explicação anterior), pode-se notar que a maior parte dos investimentos da 

PMSP em recursos humanos próprios e ativos estão localizados nas regiões norte, 

sul e leste, e não na região central, podendo ser levado em consideração a 

possibilidade de distribuição per capita dos servidores.   

Por mais que exista uma disparidade entre os cinco maiores distritos com 

remuneração bruta anual e os cinco menores, é possível observar uma forte 

correlação39 (0,99) positiva entre o fator remuneração bruta anual e a quantidade de 

servidores, tal qual demonstrado no gráfico 1.  

 
38 Uma das curiosidades que cercava o estudo era vislumbrar se a prática de Redlining também teria 

forte presença na capital paulistana. Redlining é uma prática discriminatória, especialmente no fator 
renda, ao delimitar espaços imaginários/linhas imaginárias que privam o acesso de determinados 
grupos (com recorte de raça/etnia, por exemplo). Essa marcação foi, e ainda é, muito presente nas 
políticas estadunidenses e o tema ganhou força de estudo a partir dos anos 70.  
39 A correlação é a relação/associação entre dois pontos, duas variáveis, caminhando de -1 a 1, sendo 

-1 uma relação forte, porém negativa; e 1 uma relação forte positiva. 
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Gráfico 1. Gráfico de dispersão da relação da remuneração bruta anual 

pelo número de servidores nos distritos  

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

Ao analisar o gráfico de dispersão, pode-se dizer que a relação entre as 

variáveis número de servidores e remuneração bruta anual é bem linear, isto é, quanto 

maior o número de servidores trabalhando em determinada localidade, maior é valor 

da remuneração bruta anual nesse local. A linearidade do gráfico é uma característica 

das variáveis que possuem forte correlação entre si. Como a correlação é forte e 

positiva, o gráfico tem esse aspecto de linha crescente.  

Em adição, foi realizada também uma regressão linear múltipla para a variável 

remuneração bruta anual, considerando os distritos, conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 1. Análise de regressão linear múltipla observando a remuneração 

bruta anual por distritos 

 

Fonte: elaboração própria, 2021.  

Como comprovação do modelo estatístico presente nas análises, foi possível, 

ainda, pela regressão linear múltipla, tendo como “Y” a remuneração bruta anual por 

distrito, foi possível observar que tanto a população total por distritos, como o número 

de servidores por distritos (variáveis dependentes) possuem grande relevância e 

influenciam diretamente o valor da remuneração bruta anual. 

Quanto à significância global do modelo, pode-se dizer que existe algum 

modelo de regressão linear entre as variáveis, uma vez que a significância de F é 

muito menor do que o α (alfa 5%).  

 

4.4. REMUNERAÇÃO BRUTA ANUAL DOS SERVIDORES POR 

SUBPREFEITURAS 

Pelo ponto de vista das subprefeituras, a remuneração bruta anual dos 

servidores está distribuída de uma forma muito menos díspar se comparado aos 

distritos. Parte desse efeito ocorre pelo fato de as subprefeituras congregarem mais 

de um distrito, o que acaba somando distritos com valores de remuneração menores 

a distritos com valores maiores.  
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Mapa 6. Remuneração bruta anual dos servidores por subprefeituras 

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

A maior parte das subprefeituras contam com a faixa de remuneração bruta 

anual dos servidores entre R$100 milhões e R$300 milhões. A partir dessa faixa de 

valores, encontram-se poucas subprefeituras. O grande ponto fora da curva quando 

analisada esta variável novamente é a subprefeitura da Sé - outlier -, em virtude da 

grande maioria das sedes das secretarias e seus escritórios administrativos estarem 

localizados no centro da cidade. 

Entre as cinco subprefeituras com maior remuneração bruta anual dos 

servidores estão: 1) Sé, no valor de R$1.806.933.373,00; 2) Campo limpo, no valor de 

R$548.121.148,50; 3) São Mateus, no valor de R$503.216.021,00; 4) Capela do 

Socorro, no valor de R$495.948.213,00; e 5) Itaquera, no valor de R$484.093.851,10. 

A Sé, contudo, possui mais de três vezes a remuneração bruta anual, sendo uma 

outlier e isso ocorre pela Sé ser uma região considerada de passagem, ou seja, possui 
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um alto número de pessoas circulando pela região devido às atividades econômicas 

e pela disposição dos prédios públicos da prefeitura.  

Já entre as cinco subprefeituras com menor remuneração bruta anual dos 

servidores estão: 1) Vila Prudente, no valor de R$180.948.797,00; 2) Aricanduva-

Formosa-Carrão, no valor de R$153.051.238,80; 3) Jabaquara, no valor de 

R$139.912.960,30; 4) Pinheiros, no valor de R$120.385.665,60; e 5) Parelheiros, no 

valor de R$104.718.550,80. 

Além das especificações dos mapas e dos cenários encontrados entre a visão 

por subprefeitura e distritos, existe a perspectiva de saber como está distribuído a 

remuneração bruta anual pelos órgãos. Praticamente 70% da remuneração bruta 

anual está localizada na Secretaria Municipal de Educação (SME); 13% na Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS); 4% Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU); 

2% na Secretaria da Fazenda (SF); e 1% na Procuradoria Geral do Município, 

conforme está visível na tabela 11. 

Tabela 11. Remuneração bruta anual por órgão 

N. Órgão 
Remuneração bruta 
anual 

% 

1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO R$ 7.937.384.001,38 70% 

2 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE R$ 1.438.081.827,95 13% 

3 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA 
URBANA 

R$ 479.367.878,58 4% 

4 SECRETARIA DA FAZENDA R$ 245.360.036,77 2% 

5 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 169.771.997,09 1% 

6 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA R$ 96.472.640,19 1% 

7 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E 
LICENCIAMENTO 

R$ 89.812.349,72 1% 

8 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

R$ 85.379.177,15 1% 

9 GABINETE DO PREFEITO R$ 77.660.131,17 1% 

10 
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO 
MEIO AMBIENTE 

R$ 61.885.939,90 1% 

11 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
LAZER 

R$ 57.549.564,65 1% 

12 
SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS 

R$ 36.060.937,04 0% 

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO R$ 27.697.829,37 0% 

14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 25.904.975,87 0% 

15 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 

R$ 24.779.889,37 0% 
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16 SUBPREFEITURA SE R$ 21.074.240,40 0% 

17 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA 

R$ 20.311.365,52 0% 

18 SUBPREFEITURA SAO MIGUEL R$ 18.712.143,24 0% 

19 SUBPREFEITURA MOOCA R$ 16.993.176,69 0% 

20 SUBPREFEITURA ITAQUERA R$ 16.412.310,05 0% 

21 SUBPREFEITURA GUAIANASES R$ 15.492.467,83 0% 

22 SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI R$ 14.716.214,29 0% 

23 
SUBPREFEITURA FREGUESIA DO 
O/BRASILANDIA 

R$ 14.483.851,00 0% 

24 SUBPREFEITURA PENHA R$ 14.483.707,92 0% 

25 
SUBPREFEITURA 
ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO 

R$ 14.466.675,34 0% 

26 SUBPREFEITURA VILA MARIANA R$ 14.376.319,86 0% 

27 SUBPREFEITURA PINHEIROS R$ 14.354.571,16 0% 

28 SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA R$ 14.228.940,26 0% 

29 SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO R$ 14.194.965,19 0% 

30 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E 
TECNOLOGIA 

R$ 14.151.369,50 0% 

31 SUBPREFEITURA SAO MATEUS R$ 13.776.905,84 0% 

32 SUBPREFEITURA PIRITUBA R$ 13.513.964,56 0% 

33 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO 
E TURISMO 

R$ 13.449.916,63 0% 

34 SUBPREFEITURA LAPA R$ 13.405.235,88 0% 

35 SUBPREFEITURA JACANA/TREMEMBE R$ 13.171.842,66 0% 

36 
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA 
GUILHERME 

R$ 12.841.713,74 0% 

37 SUBPREFEITURA IPIRANGA R$ 12.794.572,99 0% 

38 SUBPREFEITURA SANTO AMARO R$ 12.713.553,87 0% 

39 SUBPREFEITURA BUTANTA R$ 11.083.036,36 0% 

40 SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO R$ 10.597.039,36 0% 

41 SUBPREFEITURA JABAQUARA R$ 10.390.207,28 0% 

42 SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO R$ 10.330.774,53 0% 

43 SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES R$ 10.053.172,04 0% 

44 SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE R$ 9.947.672,18 0% 

45 SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM R$ 9.778.019,49 0% 

46 SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA R$ 9.551.420,80 0% 

47 
SUBPREFEITURA CASA 
VERDE/CACHOEIRINHA 

R$ 8.440.364,85 0% 

48 SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR R$ 7.985.141,70 0% 

49 SUBPREFEITURA SAPOPEMBA R$ 7.829.276,92 0% 

50 SUBPREFEITURA PARELHEIROS R$ 7.429.371,38 0% 

51 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E 
TRANSPORTES 

R$ 6.100.560,80 0% 

52 
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 
DEFICIENCIA 

R$ 4.904.688,69 0% 

53 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA R$ 3.201.220,09 0% 

54 
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES 
INTERNACIONAIS 

R$ 2.822.453,36 0% 
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Fonte: elaboração própria, 2021. 

No entanto, ao comparar a remuneração média, sendo ela a remuneração bruta 

anual dividida pelo número de servidores, as cinco maiores remunerações médias 

estão identificadas na tabela a seguir:  

Tabela 12.  Cinco maiores remunerações médias  

Órgãos Remuneração 
bruta anual 

% da 
remuneração 

bruta pelo 
orçamento anual 

Servidores 

Remuneração 
média bruta 

anual  
(remuneração 
bruta anual / n. 
de servidores)  

SECRETARIA DA 
FAZENDA 

R$ 
245.360.036,77 2% 996 R$ 246.345,42 

PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICIPIO 

R$ 
169.771.997,09 1% 811 R$ 209.379,65 

CONTROLADORIA 
GERAL DO MUNICIPIO 

R$ 
25.904.975,87 0% 182 R$ 142.465,50 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
URBANISMO E 
LICENCIAMENTO 

R$ 
89.812.349,72 1% 821 R$ 109.438,28 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
HABITACAO 

R$ 
27.697.829,37 0% 255 R$ 108.832,34 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

 Assim, há espaço para interpretação que, possivelmente, esses órgãos 

possuem servidores ativos com remuneração acima da média da Prefeitura. Além 

disso, é possível afirmar que por mais que exista uma grande discrepância, ou 

concentração, da remuneração bruta anual em alguns órgãos, a correlação entre a 

remuneração bruta anual e o número/quantidade de servidores é forte, igual a 1, tanto 

para subprefeituras (gráfico 2) quanto para distritos (gráfico 3).  
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Gráfico 2. Gráfico de dispersão da relação da remuneração bruta anual 

pelo número de servidores nas subprefeituras 

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

Gráfico 3. Gráfico de dispersão da relação remuneração bruta anual pelo 

número de servidores dos órgãos  

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 
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5. PANORAMA GERAL DA CIDADE DE SÃO PAULO 

A análise do panorama geral da cidade de São Paulo contém os dados da 

quantidade de servidores e de sua remuneração bruta de acordo com a população 

dos distritos e das subprefeituras, isto é, a análise per capita dessas informações. 

Foram utilizados os dados de população produzidos pela SEADE, o Portal de 

Estatísticas do Estado de São Paulo, tanto para os distritos quanto para as 

subprefeituras. Os dados se referem à projeção da população realizada pela SEADE 

para o ano de 2021, totalizando 11.914.581 habitantes.40 

 

5.1. QUANTIDADE DE SERVIDORES DA PMSP PER CAPITA POR DISTRITOS 

A quantidade de servidores da PMSP foi calculada com base nos números de 

RFs únicos dos servidores. Como há servidores que estão ligados a mais de um 

equipamento, por exemplo professores que trabalham em duas unidades escolares, 

esses casos acabam tendo mais de um evento de lançamento de pagamento por mês. 

Com isso, como forma de evitar duplicidades de lançamentos, optou-se por utilizar a 

contagem de RFs únicos.  

A estimativa levou em conta os dados anuais, isto é, a quantidade de servidores 

que trabalharam na Prefeitura ao longo do ano. Foi realizado um filtro para distribuí-

los nos distritos e subprefeituras. Por meio desse processo, chegou-se ao número de 

106.887 servidores, sendo que 12 deles trabalham no Parque Cemucam, Viveiro 

Harry Blossfield (localizados em Cotia) e Casa Abrigo Helenira Rezende de Souza 

Nazareth (endereço sigiloso). Dessa forma, foram considerados alocados nos distritos 

e subprefeituras 106.875 servidores com RFs únicos. 

 

40 Optou-se por utilizar os dados de projeção de população de 2021 da SEADE ao invés do censo de 

2010, uma vez que o novo Censo tende a ser postergado pelo Governo Federal para ser realizado em 
2022. Partiu-se do pressuposto que os dados de 2021 da SEADE seriam mais compatíveis com a 
realidade do que os dados do censo de 2010, produzidos há mais de uma década.  

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) - Portal de Estatísticas do Estado de São 
Paulo. Disponível em: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/populacao-do-municipio-de-sp-por-
distritos. Acesso em 31 ago. 2021. 

https://repositorio.seade.gov.br/dataset/populacao-do-municipio-de-sp-por-distritos
https://repositorio.seade.gov.br/dataset/populacao-do-municipio-de-sp-por-distritos
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No caso da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), como não há 

a divulgação dos nomes dos servidores, como exposto anteriormente, e, portanto, não 

há individualização por RFs, foram contados os eventos de pagamento no total de 

76.463 e dividido por 12 meses, para obter uma média de 6.375 servidores alocados 

na SMSU. Partiu-se do pressuposto de que os servidores da SMSU tenham apenas 1 

evento de pagamento por mês. Adotando esses parâmetros, foi possível realizar a 

distribuição desses servidores por distritos e subprefeituras. 

Somando-se os 6.375 servidores da SMSU com os 106.887 servidores obtidos 

por meio dos RFs únicos, estima-se que a PMSP tinha 113.262 servidores em 2020. 

Ressalta-se que esse número de servidores considera apenas os RFs únicos, isto é, 

os servidores que apresentam dois vínculos com a Prefeitura foram considerados 

apenas uma vez. São 8.206 servidores que têm dois vínculos com a PMSP, casos 

que ocorrem nas Secretarias de Saúde e Educação. Caso os servidores com dois 

vínculos de emprego com a Prefeitura sejam contados 2 vezes, o número de 

servidores da PMSP sobe para 121.468 no total.  

Considerando apenas a divisão por distritos e subprefeituras, ou seja, 

desconsiderando os três equipamentos citados anteriormente em que não é possível 

realizar essa classificação, e considerando também os RFs únicos dos servidores 

somados à média dos servidores da SMSU, foi possível alocar os 113.250 servidores 

nas divisões territoriais realizadas.   

Com base neste número de servidores, dividiu-se o número de servidores pela 

população dos distritos. Para melhorar a visualização dos dados e facilitar sua 

compreensão, o resultado da divisão foi multiplicado por 10 mil, gerando a taxa de 

servidores a cada 10 mil habitantes. As informações constam no mapa a seguir: 
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Mapa 7. Quantidade de servidores da PMSP per capita por distritos 

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

A suma maioria dos distritos contam com uma quantidade de servidores entre 

20 e 200 servidores per capita e por mais que a distinção possa caminhar em dez 

vezes mais, novamente, o ponto fora da curva - outlier - quando analisada esta 

variável é o distrito da Sé, com mais de 3,3 mil servidores per capita, em virtude da 

grande maioria das sedes das secretarias e seus escritórios administrativos estarem 

localizados e demais informações descritas anteriormente. 

Dito isso, os cinco distritos com o maior número de servidores per capita são: 

1) Sé, com 3308; 2) República, com 592; 3) Consolação, com 372; 4) Bom Retiro, com 

322; e 5) São Miguel, com 197. Com exceção de São Miguel, todos os quatro primeiros 

distritos estão localizados na região central, que possui grande atividade econômica - 

e proporciona grande circulação de pessoas e, consequentemente, possui a 

necessidade de presença de servidores públicos - e é, também, a região da qual 

possui o maior número de prédios da PMSP.  
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Já entre os cinco distritos com o menor número de servidores per capita são: 

1) Morumbi, com 19; 2) Jardim Paulista, com 14; 3) Perdizes, com 13; 4) Marsilac, 

com 4; e 5) Alto de Pinheiros, que tem menos de um servidor per capita.  

O distrito de Marsilac merece atenção especial, visto que, segundo o Mapa da 

Desigualdade de 2020, mesmo sendo o distrito com menor população há 28 menções 

do distrito entre os piores índices, possuindo, por exemplo, maior coeficiente de 

mortalidade por doenças do aparelho respiratório, por neoplasias do aparelho 

digestivo, além de ser o distrito com maior tempo médio das viagens ao trabalho por 

transporte público - levando de 90 a 125 minutos. 

 

5.2. QUANTIDADE DE SERVIDORES DA PMSP PER CAPITA POR 

SUBPREFEITURAS 

Para obter esta variável, foi utilizado o resultado dos cálculos realizados no item 

anterior, agregando-os pelas subprefeituras. As informações que constam no mapa a 

seguir oferece a dimensão sobre as cinco subprefeituras com o maior coeficiente de 

servidores per capita: 1) Sé, com 383; 2) Perus, com 133; 3) Cidade Tiradentes, com 

128; 4) São Miguel, com 128; e 5) São Mateus, com 104. Com exceção da Sé, que é 

um ponto fora da curva, conforme explicado anteriormente, as subprefeituras 

apresentadas não estão localizadas na região central, pelo contrário, elas possuem 

uma boa cobertura perante a cidade, de maneira diversa e capilar.  

Já entre as cinco subprefeituras com o menor número de servidores per capita 

são: 1) Jabaquara, com 61; 2) Lapa, com 60; 3) Aricanduva-Formosa-Carrão, com 57; 

4) Cidade Ademar, com 53; e 5) Pinheiros, com 42.  

A diferença entre a subprefeitura com maior coeficiente de servidores per capita 

(Sé) e a de menor coeficiente (Pinheiros) é de aproximadamente 9 vezes, mesmo 

estando ambas localizadas nas regiões mais centrais do município. Substituindo a Sé, 

por ser outlier, pela segunda subprefeitura com maior coeficiente de servidores per 

capita (Perus), esta razão cai para 3 vezes.     
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Mapa 8. Quantidade de servidores da PMSP per capita por 

subprefeituras 

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

Ao comparar a quantidade de servidores per capita nos distritos com a 

quantidade de servidores per capita nas subprefeituras, pode-se notar que a 

amplitude/disparidade entre as divisões administrativas diminui consideravelmente. A 

hipótese elencada aqui, é de que isso se dá em função das subprefeituras 

concentrarem distritos com bastante disparidade de população e de servidores que 

trabalham nos equipamentos da PMSP. 

Outra percepção interessante é que as subprefeituras que congregam uma 

população menor do que outras subprefeituras acabam apresentando as maiores 

taxas de servidores per capita, como por exemplo a subprefeitura de Parelheiros, 

Perus e Ermelino Matarazzo. Entretanto, se olhado para a zona leste, em especial 

para Ermelino Matarazzo, ainda há uma fragilidade se visto o per capita, assim como 

subprefeitura de Capela do Socorro, que congrega os distritos do Cidade Dutra, 

Grajaú e Socorro, com grande população, sendo ela majoritariamente negra na zona 
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sul da cidade. Vale mencionar que esses distritos, em regiões periféricas, apresentam 

indicadores sensíveis, como alto número de homicídios de jovens -de 15 a 30, por 

cem mil pessoas, de 15 a 29 anos (MAPA DA DESIGUALDADES, 2020).  

 

5.3. REMUNERAÇÃO BRUTA ANUAL DOS SERVIDORES DA PMSP PER 

CAPITA POR DISTRITOS 

A análise foi elaborada com base na remuneração bruta anual dos servidores 

da Prefeitura, filtrando a somatória do valor total de remuneração bruta dos servidores 

por distritos e, posteriormente, dividindo-se este valor pela população dos distritos, 

obtendo-se dessa forma a remuneração bruta anual per capita por distritos.  

Mapa 9. Remuneração bruta anual dos servidores da PMSP per capita 

por distritos 

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 
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Os cinco distritos com o maior valor de remuneração per capita são: 1) Sé, no 

valor de R$38.049,42; 2) Jaraguá, no valor de R$9.787,52; 3) República, no valor de 

R$6.146,19; 4) Consolação, no valor de R$ 2.867,76; e 5) Bom Retiro, no valor de 

R$2385,27. 

Já entre os cinco distritos com o menor valor de remuneração per capita são:1) 

Perdizes, no valor de R$152,08; 2) Jardim Paulista, no valor de R$138,09; 3) Jaraguá, 

no valor de R$109,95; 4) Marsilac, no valor de R$37,23; e 5) Alto de Pinheiros, no 

valor de R$4,89.  

É importante destacar que há distritos com altos valores de remuneração dos 

servidores per capita em todas as regiões de São Paulo, embora os distritos centrais 

contenham os maiores valores de remuneração per capita estejam em maior 

proporção. Contudo, não apenas a região central possui esse destaque de maneira 

isolado, pois há também bairros populosos da zona norte, sul-leste e oeste que 

apresentam altos níveis de remuneração dos servidores per capita, como por exemplo 

Jaraguá, São Miguel, Socorro, Perus, Santana e Cidade Tiradentes. 

 

5.4. REMUNERAÇÃO BRUTA ANUAL DOS SERVIDORES DA PMSP PER 

CAPITA POR SUBPREFEITURAS 

A metodologia do cálculo da remuneração bruta anual dos servidores per capita 

por subprefeituras é idêntica ao procedimento realizado para os distritos, agregando 

os valores por subprefeituras, conforme o mapa a seguir: 
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Mapa 10. Remuneração bruta anual dos servidores da PMSP per capita 

por subprefeituras 

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

As cinco subprefeituras com maior valor de remuneração per capita são: 1) Sé, 

no valor de R$3.919,31; 2) Perus, no valor de R$1.306,33; 3) São Miguel, no valor de 

R$1.274,87; 4) Cidade Tiradentes, no valor de R$1.252,62; e 5) São Mateus, no valor 

de R$1.074,44. 

Já entre as cinco subprefeituras com o menor valor de remuneração per capita 

são:1) Jabaquara, no valor de R$609,15; 2) Aricanduva-Formosa-Carrão, no valor de 

R$578,42; 3) Cidade Ademar, no valor de R$532,64; 4) Pinheiros, no valor de 

R$409,05; e 5) Lapa, no valor de R$392,61. 

Quando comparado com os dados apresentados para os distritos, pode-se 

notar que a amplitude dos valores de remuneração bruta anual per capita para as 

subprefeituras é bem menos díspar, se contraposto aos distritos.  
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6. ANÁLISE DE CASOS PARTICULARES 

Na parceria firmada com a EGC, do TCMSP, um pedido específico ocorreu para 

o aprofundamento das análises da remuneração bruta anual dos servidores da PMSP 

em dois órgãos: I) educação e II) saúde. 

 

6.1. EDUCAÇÃO 

Essa subseção vislumbra dados acerca da educação na cidade de São Paulo 

a partir da perspectiva da distribuição do orçamento público focado na remuneração 

bruta anual por tipo de equipamento nas subprefeituras e distritos. Para isso, o 

procedimento descrito nos itens anteriores se aplica ao caso da educação, 

diferenciando apenas no somatório das remunerações brutas de todos os servidores 

da PMSP, pois, aqui foi aplicado o filtro para considerar apenas os servidores da SME. 

Foram somados os valores globais de remuneração, agrupando-os por distritos. 

Os tipos de equipamento considerados para a SME estão dispostos abaixo 

(tabela 13), e é possível perceber que as Escolas Municipais de Ensino Fundamental 

(EMEFs), as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e os Centros de 

Educação Infantil (CEIs) concentram mais de 80% da remuneração bruta anual.  

Todavia, cabe destacar, mais uma vez, que essa volumetria está dialogando 

apenas com os servidores ativos da administração direita, ou seja, parte das unidades 

escolares e seus profissionais das redes conveniadas com OSCs não é refletido nesse 

número.  

Em paralelo, para permitir maior nitidez sobre os tipos de equipamentos dos 

Centros Educacionais Unificados (CEUs), que possuem uma série de "equipamentos 

secundários" agrupados e internos, foi optado que houvesse uma diferenciação como 

tipo de equipamento mesmo que indicado que faz parte de um CEU, como Núcleo 

Educacional, Biblioteca etc.  
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Esse tipo de recorte faz-se necessário para que em um futuro possa ser 

possível identificar com maior propensão e assertividade o perfil e o tipo de servidor 

que está envolvida, dado que a natureza de atuação é diversa. 

Tabela 13. Remuneração bruta anual dos servidores da educação por tipo 

de equipamento 

N. Tipo de equipamento (SME) 
Remuneração bruta 
anual 

% 

1 
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - 
EMEF 

 R$     3.301.903.247,00  42% 

2 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - 
EMEI 

 R$     1.806.990.069,00  23% 

3 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI  R$     1.236.524.664,00  16% 

4 CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU  R$        873.739.580,00  11% 

5 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO - DRE  R$        360.728.224,00  5% 

6 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - 
CEMEI 

 R$          75.741.036,00  1% 

7 
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 
E MEDIO - EMEFM 

 R$          69.538.033,00  1% 

8 ADMINISTRACAO SECRETARIA  R$          56.835.360,00  1% 

9 
CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE JOVENS 
E ADULTOS - CIEJA 

 R$          50.791.322,00  1% 

10 SEDE SECRETARIA  R$          28.565.903,00  0% 

11 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BILINGUE 
PARA SURDOS - EMEBS 

 R$          24.857.109,00  0% 

12 
COORDENADORIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - 
CODAE 

 R$          18.370.256,00  0% 

13 NUCLEO EDUCACIONAL - CEU  R$          12.113.886,00  0% 

14 
CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO E 
TREINAMENTO - CMCT 

 R$           7.614.470,00  0% 

15 NUCLEO DE ACAO CULTURAL - CEU  R$           7.497.983,00  0% 
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16 NUCLEO DE ESPORTE E LAZER - CEU  R$           5.003.768,00  0% 

17 BIBLIOTECA - CEU  R$              569.092,00  0% 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

 Por mais que a educação seja a área com maior remuneração bruta anual, ela 

também é a aquela que possui o maior número de servidores ativos. É possível notar 

que, apesar dos altos números, eles condizem com realidade, ou seja, existe uma 

correlação forte, de 1, entre o número de servidores e a remuneração bruta anual por 

tipo de equipamento.  

Gráfico 4. Gráfico de dispersão da relação remuneração bruta anual pelo 

número de servidores da Educação por tipo de equipamento 

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

 

6.1.1. REMUNERAÇÃO BRUTA ANUAL DOS SERVIDORES DA 

EDUCAÇÃO POR DISTRITOS 

Essa variável foi calculada por meio do somatório da remuneração bruta anual, 

filtrando pelo órgão SME e pelos tipos de equipamentos desta secretaria, agrupando 

os dados por distritos.  
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Mapa 11. Remuneração bruta anual dos servidores da SME por distritos

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

Entre os cinco distritos com maior remuneração bruta anual dos servidores da 

SME estão: 1) Cidade Tiradentes, no valor de R$280.624.830,68; 2) Sapopemba, no 

valor de R$252.957.295,60; 3) Capão Redondo, no valor de R$251.171.230,59; 4) Sé, 

no valor de R$238.220.385,69; e 5) Jaraguá, no valor de R$229.113.275,45. 

Já entre os cinco distritos com menor remuneração bruta anual dos servidores 

da SME estão: 1) Perdizes, no valor de R$10.271.691,14; 2) Pari, no valor de 

R$9.153.910,37; 3) Morumbi, no valor de R$8.113.179,77; 4) Jardim Paulista, no valor 

de R$4.140.783,98; e 5) Santa Cecília, no valor de R$2.576.087,95.  

Vale a pena mencionar que três distritos não constam com remuneração de 

servidores da PMSP: Alto de Pinheiros, Barra Funda e Marsilac. Isso significa que a 

SME não tem equipamentos próprios nesses distritos, todavia, isso não diz que o 

serviço público não esteja chegando nos distritos, uma vez que a SME também possui 

parcerias com OSCs para implementação das políticas públicas de educação. 
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Percebe-se que a educação conta com vultosos investimentos em recursos 

humanos próprios da PMSP em localidades mais afastadas do centro da cidade, 

grande parte em distritos populosos e de alta densidade populacional. Pela 

discrepância dos valores entre os distritos que mais têm valores aplicados em 

recursos humanos próprios da PMSP e os distritos que contam com pouco 

investimento, pode caber o pressuposto que a SME tenha mais equipamentos em 

parceria com OSCs - por meio de contratos de gestão - nessas localidades.  

Entretanto, seria necessário um estudo aprofundado, incluindo as parcerias da 

educação para entender se esta hipótese se confirma na realidade, ou há maior 

concentração de estudantes nas regiões centrais que frequentam unidades escolares 

privadas41, contudo, novamente, seria importante estudos futuros para checagem e 

validação dessas hipóteses. 

 

6.1.2. REMUNERAÇÃO BRUTA ANUAL DOS SERVIDORES DA 

EDUCAÇÃO POR SUBPREFEITURAS 

No caso das subprefeituras, a remuneração bruta anual dos servidores da SME 

é distribuída territorialmente de forma semelhante ao que foi possível verificar na 

distribuição por distritos, em que os investimentos em recursos humanos próprios 

estão majoritariamente em localidades mais afastadas do centro da cidade, grande 

parte em distritos populosos, localizados nas regiões norte, sul e leste. O mapa a 

seguir ilustra esse panorama: 

 
41 Segundo o Mapa de Desigualdades de 2020, elaborado pela Rede Nossa São Paulo, a média de 

matrículas no Ensino Básico em escolas públicas é de 67,1% na cidade de São Paulo. Esse dado foi 
captado pelo Censo Escolar (2019). Disponível em: 
https://www.nossasaopaulo.org.br/2020/10/29/mapa-da-desigualdade-2020-revela-diferencas-entre-
os-distritos-da-capital-paulista/. Acesso 30 set. 2021.  
Este dado está acima da média nacional, da qual 48,1% representam matrículas nos municípios, 
32,1% nos estados e 18,6% nas redes privadas, segundo a divulgação do Ministério da Educação 
(MEC). Disponível em:  https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/01/educacao-
basica-teve-47-3-milhoes-de-matriculas-em-2020. Acesso 30 set. 2021. 

https://www.nossasaopaulo.org.br/2020/10/29/mapa-da-desigualdade-2020-revela-diferencas-entre-os-distritos-da-capital-paulista/
https://www.nossasaopaulo.org.br/2020/10/29/mapa-da-desigualdade-2020-revela-diferencas-entre-os-distritos-da-capital-paulista/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/01/educacao-basica-teve-47-3-milhoes-de-matriculas-em-2020
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/01/educacao-basica-teve-47-3-milhoes-de-matriculas-em-2020
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Mapa 12. Remuneração bruta anual dos servidores da SME por subprefeituras

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

Entre as cinco subprefeituras com maior remuneração bruta anual dos 

servidores estão: 1) Campo Limpo, no valor de R$499.162.104,34; 2) São Mateus, no 

valor de R$459.287.103,45; 3) Capela do Socorro, no valor de R$432.696.050,72; 4) 

Pirituba-Jaraguá, no valor de R$404.514.430,44; e 5) São Miguel, no valor de 

R$391.390.233,79. 

Já entre as cinco subprefeituras com menor remuneração bruta anual dos 

servidores estão: 1) Vila Prudente, no valor de R$136.358.288,59; 2) Aricanduva-

Formosa-Carrão, no valor de R$118.644.241,79; 3) Jabaquara, no valor de 

R$102.901.230,35; 4) Parelheiros, no valor de R$75.164.122,48; e 5) Pinheiros, no 

valor de R$39.091.364,36. Para este último, a subprefeitura de Parelheiros poderia 

chamar a atenção, considerando não só o distrito de Parelheiros, mas também o 

distrito de Marsilac, que está neste arcabouço, e possui diversos desafios apesar da 

baixa densidade populacional, como supracitado.  
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6.2.  SAÚDE 

Outro pedido, à luz da educação, pela EGC foi voltado aos gastos da SMS, 

considerando apenas as UBSs. Por essa razão, para além de um olhar transversal 

para os tipos de equipamentos do órgão, há um foco na disposição das UBSs pela 

cidade de São Paulo dado que esse tipo de equipamento lidera a classificação da 

remuneração bruta anual da SMS com R$ 224.198.284,19 (16%), conforme a tabela 

abaixo. 

Tabela 14. Remuneração bruta anual da saúde por tipo de equipamento 

N. Tipo de equipamento (SMS) 
Remuneração bruta 
anual 

% 

1 UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS R$ 224.198.284,19 16% 

2 UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE - UVIS R$ 189.536.539,70 13% 

3 HOSPITAL MUNICIPAL R$ 185.785.927,53 13% 

4 SEDE SECRETARIA R$ 134.564.851,79 9% 

5 AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - AHM R$ 108.652.791,77 8% 

6 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - CRS R$ 105.643.712,72 7% 

7 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU R$ 91.288.335,44 6% 

8 
SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DST/AIDS - 
SAE DST/AIDS 

R$ 61.379.154,56 4% 

9 SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE - STS R$ 58.159.461,77 4% 

10 ADMINISTRACAO SECRETARIA R$ 48.732.553,95 3% 

11 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - AMB ESPEC R$ 44.982.391,93 3% 

12 CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ R$ 24.115.309,99 2% 

13 CENTRO DE CONVIVENCIA E COOPERATIVA - CECCO R$ 22.080.665,82 2% 

14 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO R$ 20.245.328,63 1% 

15 CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER R$ 19.274.569,08 1% 

16 LABORATORIO MUNICIPAL R$ 15.263.735,03 1% 

17 
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO - CAPS 
ADULTO 

R$ 14.993.118,57 1% 

18 
CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM DST/AIDS 
- CTA DST/AIDS 

R$ 14.158.776,02 1% 

19 CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR - CRST R$ 13.060.017,70 1% 

20 
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL - 
CAPS IJ 

R$ 8.730.165,74 1% 

21 
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - 
CAPS AD 

R$ 7.724.746,56 1% 

22 ESCOLA MUNICIPAL DE SAUDE R$ 5.463.935,83 0% 

23 UNIDADE DE REFERENCIA A SAUDE DO IDOSO - URSI R$ 5.113.557,75 0% 

24 CENTRO DE PRATICAS NATURAIS EM SAUDE - CPN R$ 3.392.984,93 0% 

25 
POSTO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE 
IMUNOBIOLOGICOS - PADI 

R$ 3.136.843,06 0% 

26 SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR R$ 2.880.716,55 0% 

27 UNIDADE DE MEDICINAS TRADICIONAIS R$ 2.078.806,39 0% 



103 

 

 

28 
COORDENACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE 
URGENCIA - SAMU 

R$ 1.830.433,94 0% 

29 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - PSM R$ 515.733,37 0% 

30 
CASA SER - CENTRO DE ATENCAO A SAUDE SEXUAL E 
REPRODUTIVA 

R$ 401.959,93 0% 

31 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA R$ 329.580,34 0% 

32 PRONTO ATENDIMENTO - PA R$ 248.969,41 0% 

33 CLINICA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - COE R$ 85.323,15 0% 

34 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM R$ 17.744,41 0% 

35 ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL - AMA R$ 14.800,40 0% 

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

Os seis primeiros classificados enquanto maiores remuneração bruta anual são 

também aqueles que fogem um pouco da linha de tendência, como demonstrado no 

gráfico 5. Em uma leitura da esquerda à direita, seguindo a linha de tendência 

crescente do gráfico, a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), Autarquia Hospitalar 

Municipal (AHM), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Sede da 

Secretaria, Hospital Municipal (HM) e a Unidade de Vigilância da Saúde (UVIS) são 

tipos de equipamentos que possuem uma distância ligeira da linha de tendência. 

Entretanto, ainda assim, a correlação é de 0,97, considerada muito forte para 

explicação do modelo estatístico.  

Gráfico 5. Gráfico de dispersão da relação remuneração bruta anual pelo 

número de servidores da saúde por tipo de equipamento 

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 
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A seguir encontra-se uma análise particularizada para as UBSs. 

 

6.2.1. REMUNERAÇÃO BRUTA ANUAL DOS SERVIDORES DA SMS NAS 

UBSS POR DISTRITOS  

Para melhor investigar o comportamento das UBSs pela cidade de São Paulo 

o procedimento aqui aplicado foi semelhante ao da SME, sendo aplicado um filtro para 

a SMS e, a posteriori, selecionado apenas o tipo de equipamento UBS. Foram 

somados os valores globais de remuneração, agrupando-os por distritos, conforme 

ilustra o mapa a seguir. 

Mapa 13. Remuneração bruta anual dos servidores da SMS nas UBS por 

distritos

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

Entre os cinco distritos com maior remuneração bruta anual dos servidores da 

SMS, apenas considerando as UBSs, estão: 1) Itaquera, no valor de R$9.575.384,17; 
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2) Santana, no valor de R$8.658.790,59; 3) Casa Verde, no valor de R$8.108.341,60; 

4) Brasilândia, no valor de R$7.738.432,12; e 5) Freguesia do Ó, no valor de 

R$6.884.115,91.  

Em contraponto, cabe destaque para os distritos de Itaquera e Brasilândia, não 

só por estarem em regiões mais distantes do centro da cidade, mas também serem 

distritos com maior proporção de população negra (pretos e pardos). Não entrando 

em uma discussão mais profunda, porém, importa ressaltar que esse dado pode 

demonstrar uma plataforma importante para potencializar ações por parte da PMSP e 

da SMS para promoção da equidade racial.  

Já entre os cinco distritos com menor remuneração bruta anual dos servidores 

da SMS estão: 1) Morumbi, no valor de R$108.354,11; 2) Cachoeirinha, no valor de 

R$83.666,08; 3) Parque do Carmo, no valor de R$65.502,51; 4) Jardim Helena, no 

valor de R$49,247,94; e 5) Marsilac, no valor de R$16.086,47.  

Vale a pena mencionar que 12 distritos não contam com remuneração de 

servidores da PMSP: Alto de Pinheiros, Barra Funda, Bom Retiro, Consolação, 

Jaraguá, Jardim Paulista, Liberdade, Pinheiros, República, Vila Curuçá, Vila Matilde e 

Vila Mariana. Isso significa que a SMS não tem equipamentos próprios nesses distritos 

e/ou servidores trabalhando nessas localidades, podendo, assim, possuir 

equipamentos e servidores a partir de parcerias com Organizações Sociais de Saúde 

(OSSs)42. 

Atualmente são apenas 28 UBSs com gestão direta pela PMSP de um universo 

de 468. No total, são 237 UBSs que aparecem na base de dados com nomes únicos. 

Isto significa que, embora apenas 28 UBSs sejam puramente administradas pela 

gestão direta da PMSP, outras 209 contam com um com regime híbrido, ou seja, têm 

servidores de carreira trabalhando em UBSs terceirizadas. 

 

 
42 Nomenclatura utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Paulo, segundo site de 

acesso à informação aos contratos de gestão. Disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/acesso_a_informacao/index.php?p=178347
. Acesso em 29 set. 2021.  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/acesso_a_informacao/index.php?p=178347
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/acesso_a_informacao/index.php?p=178347
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6.2.2. REMUNERAÇÃO BRUTA ANUAL DOS SERVIDORES DA SMS NAS 

UBSS POR SUBPREFEITURAS 

Quando analisada pelo perfil das subprefeituras, a remuneração bruta anual 

dos servidores da SMS nas UBSs é distribuída territorialmente de forma semelhante 

ao que foi possível verificar na distribuição por distritos, em que os investimentos em 

recursos humanos próprios estão majoritariamente em localidades mais afastadas do 

centro da cidade, grande parte em distritos populosos, localizados nas regiões norte, 

sul e leste.  

Contudo, por mais que esteja com vasta distribuição pelo território paulistano, 

as cinco subprefeituras com a menor remuneração bruta anual encontram-se, 

também, em regiões mais periféricas cabendo, assim, um olhar mais cuidadoso para 

entender a dinâmica desse fenômeno, bem como aprofundar o olhar sob a gestão dos 

contratos com as OSSs como validação da chegada do serviço público nesses 

distritos, conforme a indicação abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

Mapa 14. Remuneração bruta anual dos servidores da SMS nas UBS por 

subprefeituras 

 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

Entre as cinco subprefeituras com maior remuneração bruta anual dos 

servidores da SMS nas UBSs estão: 1) Santana-Tucuruvi, no valor de 

R$16.577.069,21; 2) Ipiranga, no valor de R$16.268.227,37; 3) Itaquera, no valor de 

R$15.905.466,86; 4) Freguesia do Ó-Brasilândia, no valor de R$14.622.548,03; e 5) 

Pirituba-Jaraguá, no valor de R$13.576.810,98. 

Já entre as cinco subprefeituras com menor remuneração bruta anual dos 

servidores da SMS nas UBSs estão: 1) Cidade Ademar, no valor de R$1.290.206,96; 

2) M’Boi Mirim, no valor de R$1.060.225,13; 3) Sapopemba, no valor de 

R$1.029.646,41; 4) Guaianases, no valor de R$469.874,64; e 5) Cidade Tiradentes, 

no valor de R$208.781,58. 
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7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Diferentemente do ocorrido nos EUA desde os anos 70, o redlining43, à primeira 

vista, não é uma realidade demarcada na cidade de São Paulo. Não há 

questionamentos de que desigualdades existem e estão gritando aos olhos da 

sociedade, mas ao observar a distribuição dos servidores públicos ativos da 

Administração Direta da cidade, as regiões norte, sul, leste e oeste da cidade 

conseguem cobertura, como mostram os mapas da cidade, por mais que existam 

disparidades. Os distritos que mais apareceram durante a análise cartográfica foram 

a Sé, enquanto outlier, São Miguel e República. Daqueles que aparecem com 

frequência com baixo coeficiente são: Alto de Pinheiros, Jardim Paulista, Morumbi, 

Perdizes e Marsilac (sendo este último, um ponto de atenção fundamental).  

Com maior frequência, enquanto subprefeitura, São Mateus possui a maior 

repetição sobre as cinco primeiras subprefeituras, segundo os mapas; os que 

aparecem menos, citados pelo menos três vezes, são as subprefeituras do Jabaquara, 

do Aricanduva e de Pinheiros.  

Analisando a remuneração bruta anual dos órgãos, foi possível identificar que 

cerca 70% está à cargo da educação, totalizando mais de 7,9 bilhões de reais por ano 

em remuneração bruta anual, alavancado pelo volume de servidores públicos ativos 

destinados ao trabalho junto às unidades escolares do ensino fundamental; 13% na 

saúde, representando mais de 1,4 bilhão de reais, impulsionados pelo número de 

servidores nas UBS; a segurança urbana representa 4%, sendo um valor de quase 

480 milhões de reais; mais de 245 milhões de reais, ou 2%, está presente na SF; e 

quase 170 de milhões reais na Procuradoria Geral do Município. Esses são os cinco 

maiores órgãos com a remuneração bruta anual.  

Entretanto, ao longo das análises, foi possível notar que por mais que os cinco 

órgãos supracitados tenham sido o farol do montante da remuneração bruta anual, 

quando observada a remuneração anual média do servidores (relação da 

remuneração bruta anual pelo número total de servidores), os cincos órgãos que 

 
43 Redlining é um conjunto de políticas adotadas pelo poder público que busca de maneira intencional 

criar limites de modo a afastar algumas pessoas de espaços circunscrito. Ao longo da história, a prática 
foi amplamente disseminada e adotada pelo governo estadunidense em relação às populações negra 
e hispânica do país.  
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encabeçam são a SF (mais de 246 mil reais); a PGM (mais de 209 mil reais); a CGM 

(com mais de 142 mil reais); e as secretarias de urbanismo e de habitação (mais de 

109 e 108 mil reais, respectivamente). Ou seja, é possível que esses órgãos 

concentram servidores públicos com salários altos, superiores à média da PMSP. 

Estes sempre serão ponto de atenção, pois por mais que seu número total dentro da 

PMSP seja menor que o número total de servidores da educação e da saúde, por 

exemplo, ainda assim podem impactar consideravelmente o orçamento público do 

município no médio e longo prazo.  

Em paralelo, todas as análises estatísticas explicaram a forte correlação entre 

as variáveis de remuneração bruta anual e o número de servidores ativos da 

administração direta, superiores a 0,97, tendo como referência os dados acima. No 

entanto, ao observar a remuneração média por órgão, um dado chama a atenção que 

o ranking muda devido a alavanca da remuneração de alguns cargos nessas Pastas, 

como também explicitado acima.  

Adicionalmente, há uma correlação direta entre a remuneração bruta anual e a 

quantidade de servidores que também está em diálogo com a população total por 

região, com exceções voltada, bem como citado acima, às regiões administrativas da 

cidade. 

 

8.  APRENDIZADOS DE POLÍTICA PÚBLICA 

Em conformidade com a análise bibliográfica, das bases de dados e da 

dinâmica do contexto do qual o estudo está inserido, é possível destacar pontos 

importantes enquanto resultados do campo de políticas públicas.  

Um primeiro ponto fundamental que precisa ser sublinhado é a importância da 

agenda como parte integrante do ciclo das políticas públicas, uma vez que delibera os 

assuntos que poderão ser desencadeados para formulação e implementação das 

políticas públicas e, a partir desse movimento, também pode existir uma tendência a 

estimular uma produção de conhecimento mais robusta e acurada acerca do tema de 

regionalização do orçamento público e do processo de participação para a sua 

construção. Isto porque, a produção acerca do tema da regionalização que, como 
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colocado ao longo do estudo, possui pouca bibliografia, todavia, pelo fato de estar 

ganhando robustez temática mundo afora, concentrado em grandes cidades, assim 

como São Paulo, tende a crescer pelas experiências e, assim, também em produção 

de conhecimento para estudar e confrontar, sempre de maneira qualificada. 

Alinhado isso, reforça-se a importância de organizações sociais como parte 

integrante de um ambiente democrático para pautar, induzir e acompanhar políticas 

públicas, tal qual a Rede Nossa São Paulo, Fundação Tide Setubal e diversas 

organizações pertencentes aos diversos territórios da cidade de São Paulo. Sem 

dúvida, essas organizações possuem um papel fundamental de argumentação, com 

evidências, que apoiam a gestão pública.  

Para além disso, como observado também na perspectiva bibliográfica, o 

orçamento participativo é parte integrante no processo de regionalização do 

orçamento público, mesmo que o estudo não tenha dado luz para a estrutura 

orçamentária da cidade como um todo. O orçamento participativo abre portas à 

população local levantar suas demandas focadas nas necessidades dos territórios e 

para gestão pública é uma oportunidade de ganho de proximidade com a sociedade 

e de formulação e implementação políticas públicas mais efetivas. 

Ainda sobre o orçamento participativo, vale destacar, como ponto de atenção, 

para o sucessivo processo de enfraquecimento do tema e do processo com mudanças 

de ano e de gestões. Sendo assim, o trabalho que o Observatório de Políticas Públicas 

está propondo, sob inteligência e operação da EGC, de garantir maior transparência 

e accountability aos cidadãos da cidade sobre o uso dos recursos públicos tende a 

uma perenidade maior por ultrapassar, por ora, diferentes gestões.  

Reforça-se, ainda, a importância da transparência pública e dos dados abertos 

como mecanismos fundamentais para um acesso de forma recorrente e democrático 

das informações como forma de controle e participação social para geração de 

conhecimento, além do próprio exercício em si de cidadania.  

Outro tema de suma relevância a ser estudado é a rotatividade dos servidores. 

Estudar a rotatividade é fundamental para se entender a dinâmica de como se dão as 

alocações dentro da Prefeitura, a movimentação de pessoal, a quantidade de 
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servidores que entram e saem por período. Pode-se entender melhor se políticas de 

atração de talentos necessitam ser desenvolvidas ou podem ser melhoradas, como 

por exemplo o caso de pagamento adicional para professores trabalharem em distritos 

mais distantes do centro da cidade. Para isso, seria interessante elaborar a 

regionalização do orçamento para outros anos, com o intuito de se desenvolver uma 

série histórica. 

 Adicionalmente, seria de suma importância a continuidade do estudo, seja na 

padronização e no controle dos dados e informações para produção automatizada dos 

mapas; a construção de uma série histórica para uma análise aprofundada, caso seja 

possível, sobre as movimentações ao longo dos anos do comportamento da 

disponibilização de servidores ativos da administração pública direta.  

Contudo, para construção dessa análise de médio prazo, a administração 

indireta, as parcerias e os serviços terceirizados necessitam ser adicionados no 

âmbito da produção para, assim, obter uma visibilidade mais fidedigna da 

regionalização do orçamento público da cidade como um todo, especialmente para 

identificar a real situação das regiões mais vulneráveis, alinhado a outros indicadores 

sociais, econômicos etc., visto que, à exemplo, o distrito de Marsillac, cabe uma lupa 

para buscar equidade para essas regiões, sendo este um possível distrito para uma 

imersão de busca de soluções por meio de grupos de estudos, de trabalho e afins, de 

maneira intersetorial.  

Considerando apenas a folha de pagamento de 2020 da administração direta, 

na ordem de R$11,3 bilhões, o que representa 18,5% do total do orçamento em 2020, 

foi possível regionalizar todo o montante, com exceção dos equipamentos Viveiro 

Municipal Harry Blossfield e Parque Cemucam, que estão localizados no município de 

Cotia, bem como a Casa Abrigo Helenira Rezende de Souza Nazareth, cujo endereço 

é sigiloso. Entretanto, a somatória dos salários dos servidores alocados nesses 

equipamentos é de R$970.207,25, valor este praticamente insignificante em relação 

ao montante total da folha de pagamento.  

Visto que o orçamento da cidade foi de R$61,2 bilhões em 2020, e no presente 

estudo foram analisados 18,5% deste total, ainda há margem considerável para a 

análise complementares do orçamento, buscando regionalizar os gastos que são 

passíveis de regionalização em futuros estudos. 
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Por fim, cabe o destaque voltado à valorização, difusão, potencialização e 

continuação da prática observada de não concentração dos servidores da 

administração pública ativa direta nos territórios mais centralizados. Mantendo esse 

entendimento, como apontado no Mapa das Desigualdade de 2020, é necessário que, 

ao olhar o território para formulação e implementação das políticas, seja realizada um 

olhar de expansão para o recorte racial, de gênero e socioeconômico para além das 

divisões puramente administrativas e da relação per capita.  

Em complemento, que também seja levado em consideração a alocação de 

profissionais em regiões mais vulneráveis como uma estratégia de alavancar, por 

exemplo, a aprendizagem de estudantes. Adicionalmente, aprimorar e fortalecer a 

formação continuada dos servidores públicos precisa também compor, em 

consonância com as estratégias supracitadas, a estratégia da PMSP ao discutir a 

regionalização do orçamento em relação a disposição dos servidores públicos.  
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sucinto das principais vertentes analíticas recentes. RBCS. Vol. 18 no. 51 fevereiro, 

2003. 

FERREIRA, Francisco Gilney Bezerra de Carvalho, e Claudio Ladeira Oliveira. “O 

orçamento público no Estado constitucional democrático e a deficiência crônica na 

gestão das finanças públicas no Brasil”. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos 

38(76): 183, 2017. 

FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL e REDE NOSSA SÃO PAULO. (RE)distribuição 

Territorial do Orçamento Público Municipal: uma proposta para virar o jogo das 

desigualdades, 2020.  

GIACOMONI, James. “Orçamento Público”, 14. Ed. Ampliada e atualizada. São Paulo, 

Ed. Atlas, 2009. 

GIAMBIAGI, Fábio e Ana Cláudia Duarte ALEM. “Finanças Públicas – teoria e prática 

no Brasil”, 4ª Ed rev. e atualizada- Rio de Janeiro, Elsevier - 2ª reimpressão, 2011. 

GOULARTI, Juliano Giassi. 2013. “Orçamento estadual regionalizado: a experiência 

de Santa Catarina”. Revista NECAT (Núcleo de estudos de economica catarinense) 

(2317–8523). 

ISUANI, Fernando J. “Instrumentos de politicas publicas. Factores claves de las 

capacidades estatales”. Revista de Geografia Norte Grande 77(0718–3402): 51–74, 

2012.  

KIEFER, Tina et al. Feeling the Squeeze: Public Employees’ Experiences of Cutback- 

and Innovation- Related Organizational Changes Following a National Announcement 

of Budget Reductions. Journal of Public Administration Research and Theory, 2015. 



115 

 

 

KINGDON, John. Agendas, Alternatives, and Public Policies. 3st. Ed. New York: 

Harper Collins, 2011. 

LAGO, Fernando Pablo et. al. Descentralización y equidade: El gasto público en salud 

em los municípios de la província de Buenos Aires. Salud Colectiva, 2012.  

LAVINAS, Lena, MAGINA, Manoel Augusto, e SILVA, Monica Couto. “Federalismo e 

Regionalização dos Recursos Públicos”. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), 1995. 

LASCOUMES, Pierre, e LE GALÈS, Patrick. A ação pública abordada por seus 

instrumentos. Revista Pós Ciências Sociais, 2012. 

MARQUES, Eduardo. Os mecanismos relacionais. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, São Paulo, v. 22, n. 64, p. 157-161, 2007.  

MASSADIER, Gilles. Redes de políticas públicas. Políticas Públicas (ENAP, Brasilia), 

v.2, p. 167-185, 2006. 

MATIAS PEREIRA, José. “Finanças Públicas: a política orçamentária no Brasil”, 4 ed 

São Paulo, Ed. Atlas, 2009. 

MILANI, Carlos R. S. “O princípio da participação social na gestão de políticas públicas 

locais: uma análise de experiências latino-americanas e européias”. Revista de 

Administração Pública 42(3): 551–79, 2008. 

MUSGRAVE, Richard A. “A Teoria das Finanças Públicas”, São Paulo, Ed. Atlas, 

1976. 

MUSGRAVE, Richard A. e outra. “Finanças Públicas: Teoria e Prática”, Rio de Janeiro, 

Campus, São Paulo, Edusp, 1980. 

PERES, Ursula Dias, e MATTOS, Bruna Barcellos. “A participação social e o conflito 

distributivo na planificação e orçamentação públicas: o caso do município de São 

Paulo”. Cadernos Gestão Pública e Cidadania 22(73): 456–77, 2017. 

PERES, Ursula Dias. 2020. “Dificuldades institucionais e econômicas para o 

orçamento participativo em municípios brasileiros”. Caderno CRH 33: 1–20. 



116 

 

 

PIANA, Ricardo Sebastián. 2020. “Los fondos con asignación específica. Incidencia 

en los municipios de la provincia de Buenos Aires, Argentina”. Paper Knowledge. 

Toward a Media History of Documents 22(0719–1790): 12–26. 

PIRES, Roberto Rocha C. Efetividade das Instituições Participativas no Brasil: 

Estratégias de Avaliação, 2011. 

RADAELLI, Claudio. Récit (policy narrative). In: BOUSSAGUET, Laurie; JACQUOT, 

Sophie; RAVINET, Pauline. Dictionnaire de politiques publiques, 2.ed. Paris: Presses 

de Sciences, p. 366-372, 2006. 

REZENDE DA SILVA, Fernando. “Finanças Públicas”, 2ed., São Paulo, Ed. Atlas, 

2001. 

REZENDE, FERNANDO e CUNHA, Armando (organizadores. “A reforma esquecida: 

orçamento, gestão pública e desenvolvimento”. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013 

SALTO, Felipe e Mansueto Almeida. “Finanças Públicas” - 1a. ed. – Rio de Janeiro: 

Record, 2016. 

SANCHES, Oswaldo Maldonado. O ciclo orçamentário: uma reavaliação à luz da 

constituição de 1988. Revista de Administração Pública, 1993. 

SENNA, Carolina Uehara., VOGEL, Felipe Lara. e SOUZA, Felipe Junio Santos de. 

Abandono e evasão escolar no ensino médio capixaba: contribuições das ciências 

comportamentais aplicadas, 2021. 

TONI, Jackson De., e KLARMANN, Herbert. Regionalização e planejamento: reflexões 

metodológicas e gerenciais sobre a experiência gaúcha. Ensaios FEE, 2002.  

 

 

 

 



117 

 

 

SÍTIOS ELETRÔNICOS CONSULTADOS 

 

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Histórico de Remuneração dos Servidores Ativos da 

Prefeitura de São Paulo. Disponível em:  
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/group/ecfb158d-8fa3-4fa6-9cf3-

8891f05984f2?organization=gestao. Acesso em 01 jun. 2021. 

 

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Relação de Servidores Ativos da Prefeitura de São 

Paulo. Disponível em: http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/servidores-ativos-da-

prefeitura).  Acesso em 01 jun. 2021. 

 

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Portal da Transparência - Funcionalismo. Disponível 

em: http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/funcionalismo/. Acesso em 28 abr. 2021. 

 

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Mapa Digital da Cidade de São Paulo - GeoSampa. 

Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx. 

Acesso em 09 ago. 2021. 

 

Download GIS (Banco de Dados de Links). Disponível em: https://forest-

gis.com/download-gis-base-de-dados/. Acesso em 11 jun. 2021. 

 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) - Portal de Estatísticas do 

Estado de São Paulo. Disponível em: 

https://repositorio.seade.gov.br/dataset/populacao-do-municipio-de-sp-por-distritos. 

Acesso em 31 ago. 2021. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/26396-em-2017-sao-paulo-sp-tinha-o-maior-pib-e-paulinia-sp-o-

maior-pib-per-capita-do-pais. Acesso em 28 out. 2021. 

 

The Comprehensive R Archive Network. Disponível em: https://cran.r-project.org/. 

Acesso em 25 jul. 2021. 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/group/ecfb158d-8fa3-4fa6-9cf3-8891f05984f2?organization=gestao
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/group/ecfb158d-8fa3-4fa6-9cf3-8891f05984f2?organization=gestao
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/servidores-ativos-da-prefeitura
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/servidores-ativos-da-prefeitura
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/funcionalismo/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx
https://forest-gis.com/download-gis-base-de-dados/
https://forest-gis.com/download-gis-base-de-dados/
https://repositorio.seade.gov.br/dataset/populacao-do-municipio-de-sp-por-distritos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26396-em-2017-sao-paulo-sp-tinha-o-maior-pib-e-paulinia-sp-o-maior-pib-per-capita-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26396-em-2017-sao-paulo-sp-tinha-o-maior-pib-e-paulinia-sp-o-maior-pib-per-capita-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26396-em-2017-sao-paulo-sp-tinha-o-maior-pib-e-paulinia-sp-o-maior-pib-per-capita-do-pais
https://cran.r-project.org/


118 

 

 

ANEXOS E APÊNDICES 

 

ANEXO I. TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA FGV-EGC/TCMSP 

Fundação Getúlio Vargas e Escola Superior de Gestão e Contas Públicas 

 

Orientador: Professor Gustavo Andrey de Almeida Lopes Fernandes 

Orientandos: Homero de Paula Eduardo Garavello e Samara Fonteles da Cunha 

Cliente: Escola Superior de Gestão e Contas Públicas (EGC) do Tribunal de Contas 

do Município de São Paulo (TCMSP), representada pelo Senhor Marcos Queiroga 

Barreto. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este Termo de Referência propõe a realização de pesquisa no âmbito do 

Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas (MPGPP), da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), para a Escola Superior de Gestão e Contas Públicas (EGC), do Tribunal de 

Contas do Município de São Paulo (TCMSP). 

O interesse no estudo decorre do lançamento do Observatório de Políticas 

Públicas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) em meados 

de dezembro de 2020. O objetivo da criação do Observatório é acompanhar e 

monitorar as políticas públicas e o gasto público do município, estruturando e 

disponibilizando dados para auxiliar no planejamento das políticas públicas na 

cidade de São Paulo, em especial nas áreas de Educação, Saúde e Urbanismo.  

2. CONTEXTO 

A regionalização do orçamento é um tema que vem ganhando espaço na agenda 

das políticas públicas dos municípios brasileiros nos últimos anos. Isto porque, pela 

capilaridade do nosso país cabe discutir políticas de forma territorializada, seja intra 
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ou inter territórios. Sendo assim, São Paulo é uma cidade que apresenta números 

populacionais e de escala em consonância com as grandes metrópoles do mundo, 

mas uma de suas características mais marcantes, bem como no Brasil como um 

todo, é a desigualdade em diferentes esferas - social, econômica, educacional etc. 

- que acabam refletidas no território municipal. A desigualdade também permeia os 

distritos e bairros do município, impactando os montantes de investimento público 

destinados às localidades da cidade.  

O processo de regionalização está no âmbito do planejamento estatal, e pode 

ser representado por três características principais: I) a identificação e o 

conhecimento do território; II) a gestão/administração do território; e III) o diagnóstico 

dos anseios e necessidades da população que habita o território. 

Dessa forma, a regionalização do orçamento público acaba se tornando um 

importante instrumento de gestão que pode auxiliar os gestores públicos tanto na 

identificação de desigualdades territoriais, como no diagnóstico mais acurado dos 

anseios das populações que habitam os territórios. Torna-se possível a comparação 

da distribuição e aplicação do orçamento entre as subprefeituras e distritos de São 

Paulo.   

A temática da regionalização está presente na Lei Orgânica do Município de São 

Paulo, Lei nº 0 de 4 de abril de 1990, mais especificamente no Art. 137, § 1º “A lei 

que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital, 

e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração 

continuada”. 

A previsão de regionalização das diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública municipal visa mitigar a desigualdade social, bem como a melhoria da 

qualidade do serviço prestado ao cidadão. A regionalização possibilita também 

maior transparência dos dados por meio do governo digital, da transparência das 

contas públicas, da gestão colaborativa e do compartilhamento de informações entre 

diversos setores.  
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A regionalização fomenta o aumento do controle social dos gastos orçamentários 

e das políticas públicas desenvolvidas no território, contribuindo com o 

fortalecimento do ambiente democrático. Por meio do planejamento, é possível aliar 

o diagnóstico com base em dados à priorização das ações a serem tomadas, 

contribuindo para São Paulo tornar-se uma cidade inteligente e sustentável.   

3. DESAFIO 

Com previsão na Lei Orgânica do Município de São Paulo e no Decreto nº 60.052 

de 14 de janeiro de 2021, que fixa normas referentes à execução orçamentária e 

financeira para o exercício de 2021, a regionalização do orçamento vem sendo 

tratada pela Secretaria da Fazenda (SF), principalmente no Detalhamento das 

Ações previstas na Lei Orçamentária de 2021, conforme disponível no site do 

orçamento de São Paulo 

(http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/loa.php).  

Entretanto, após pesquisas iniciais realizadas, não foram encontradas 

legislações ou menções à regionalização do orçamento referente aos gastos com 

folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura do Município de São Paulo 

(PMSP). Dessa forma, embora a regionalização do orçamento esteja presente no 

planejamento da PMSP, a regionalização da folha de pagamento dos servidores 

ativos ainda não foi desenvolvida. 

4. OBJETIVO 

A finalidade do trabalho é elaborar a regionalização dos gastos orçamentários 

da PMSP com a folha de pagamento dos servidores ativos da Administração Direta 

em 2020 para o programa Observatório de Políticas Públicas da EGC. 

Especificamente, ao final, pretendemos elaborar uma base de dados que possibilite 

a criação de um mapa interativo contendo o orçamento regionalizado da PMSP para 

os gastos com folha de pagamento de servidores ativos da Administração Direta em 

2020, em diálogo com a distribuição por subprefeituras e distritos, por exemplo. 

5. METODOLOGIA 

http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/loa.php
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A metodologia a ser aplicada na pesquisa terá natureza quantitativa, isto é, as 

variáveis serão quantificadas em números, e qualitativa na análise bibliográfica 

acerca do tema. Contudo, o foco do estudo terá o intuito majoritário de analisar os 

dados disponíveis no Portal de Dados Abertos do município de São Paulo referentes 

à folha de pagamento dos servidores ativos da Administração Direta da PMSP em 

2020.  

A análise se dará no âmbito da Administração Direta do município, incluindo 

autarquias e fundações dependentes que estejam contempladas na folha de 

pagamento unificada da Administração Direta. A folha de pagamento dos servidores 

ativos da PMSP em 2020 foi de R$ 11,3 bilhões, ao passo que o orçamento da 

cidade foi de R$ 61,2 bilhões. Dessa forma, o gasto com servidores ativos da 

Administração Direta representou 18,5% do total do orçamento em 2020. O estudo 

será limitado a este universo. 

Uma vez analisados os dados, será produzida uma base de dados que permita 

a elaboração de um mapa interativo contendo a regionalização dos gastos da PMSP 

com a folha de pagamento dos servidores ativos da Administração Direta em 2020. 

Entretanto, é importante frisar que a metodologia poderá ser alterada ao longo 

do estudo, caso sejam identificadas outras formas mais pertinentes, acuradas ou 

eficientes de realizar a pesquisa, de modo a contemplá-la de maneira satisfatória e 

que gere resultados condizentes com a expectativa da EGC. 

6. PRODUTOS 

Serão produzidos os seguintes produtos: 

I. Relatório final a ser protocolado na Secretaria de Registro da EAESP-FGV 

até o dia 31 de agosto de 2021; 

II. Apresentação do relatório diante de banca, com participação do 

representante da organização envolvida; 

III. Base de dados dos gastos com a folha de pagamento dos servidores ativos 

da Administração Direta da PMSP agregados por Distrito em 2020;  
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IV. Base de dados contendo mapa estático da regionalização dos gastos com a 

folha de pagamento dos servidores ativos da Administração Direta da PMSP 

em 2020. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A EGC se coloca à disposição dos mestrandos da FGV para eventuais 

adequações na temática sugerida, bem como na definição de metodologias, prazos, 

disponibilização de documentação e dados, e no suporte que se fizerem necessários 

à concretização desta parceria. 

São Paulo, 25 de março de 2021. 

Cliente: 

Escola Superior de Gestão e Contas Públicas – EGC 

Endereço: Av. Professor Ascendino Reis, 1130 - Vila Clementino, São Paulo/SP – 
CEP 04027-000. 

Email: escoladecontas@tcm.sp.gov.br  

Telefone: (11) 5080-1387 

Representante EGC: Marcos Queiroga Barreto 

Contato: Marian Salles Gomes Bellamy 

____________________________ 

Senhor Marcos Queiroga Barreto 

Cargo: Chefe de Gabinete 

____________________________ 

Homero de Paula Eduardo Garavello 

Mestrando MPGPP - EAESP - FGV 

____________________________ 

Samara Fonteles da Cunha 

Mestranda MPGPP - EAESP – FGV 

 

mailto:escoladecontas@tcm.sp.gov.br
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APÊNDICE I. CODIFICAÇÃO UTILIZADA PARA GERAÇÃO DOS DADOS NO 

PYTHON E BASE PARA A ELABORAÇÃO DOS MAPAS NO QGIS 

 

Folha de pagamento PMSP 2020 
 
#Importar bibliotecas no Python 
import numpy as np 
import pandas as pd 
from pandas import ExcelWriter 
from pandas import ExcelFile 
 
 
#Importar os arquivos da folha de pagamento da PMSP referente aos 2 
semestres de 2020 
df = pd.read_excel('Folha PMSP 1º semestre 2020 vf.xlsx') 
df1 = pd.read_excel('Folha PMSP 2º semestre 2020 vf.xlsx') 
 
#Concatenação das 2 bases de dados em um único arquivo 
df2 = pd.concat([df, df1]) 
df2.reset_index(drop=True) 
 
#Elementos do dicionário de dados 
df2.info() 
 
#Salvar a folha de pagamento única em arquivo do tipo csv / extensão .txt 
df2.to_csv(r'Folha PMSP 2020.txt', header=df2.columns, index=None, sep=';', 
mode='a') 
 
# Cálculo de remuneração bruta anual por distrito 
df3 = df2.groupby(by=['DISTRITO'], as_index=False)['REMUNERACAO 
BRUTA'].sum() 
 
# Salvar cálculo de remuneração bruta anual por distrito 
df3.to_csv(r'Remuneração Bruta Anual distrito vf.txt', header=df3.columns, 
index=None, sep=';', mode='a') 
 
# Cálculo de remuneração bruta anual por subprefeitura 
df4 = df2.groupby(by=['SUBPREFEITURA'], as_index=False)['REMUNERACAO 
BRUTA'].sum() 
 
# Salvar cálculo de remuneração bruta anual por subprefeitura 
df4.to_csv(r'Remuneração Bruta Anual subprefeitura vf.txt', header=df4.columns, 
index=None, sep=';', mode='a') 
 
# Cálculo de remuneração bruta anual por órgão por distrito 
df5 = df2.groupby(by=['ORGAO', 'DISTRITO'], as_index=False)['REMUNERACAO 
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BRUTA'].sum() 
 
# Cálculo de remuneração bruta anual por órgão por distrito filtrando apenas 
a Secretaria de educação  
df6 = df5.loc[df5['ORGAO'] == 'SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO'] 
 
# Salvar cálculo de remuneração bruta anual SME por distrito 
df6.to_csv(r'Remuneração Bruta Anual SME distrito vf.txt', header=df6.columns, 
index=None, sep=';', mode='a') 
 
# Cálculo de remuneração bruta anual por órgão por subprefeitura 
df7 = df2.groupby(by=['ORGAO', 'SUBPREFEITURA'], 
as_index=False)['REMUNERACAO BRUTA'].sum() 
 
# Cálculo de remuneração bruta anual por órgão por SUBPREFEITURA 
filtrando apenas a Secretaria de educação  
df8 = df7.loc[df7['ORGAO'] == 'SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO'] 
 
# Salvar cálculo de remuneração bruta anual SME por subprefeitura 
df8.to_csv(r'Remuneração Bruta Anual SME subprefeitura vf.txt', 
header=df8.columns, index=None, sep=';', mode='a') 
 
# Cálculo de remuneração bruta anual por tipo equipamento por distrito e por 
subprefeitura  
df9 = df2.groupby(by=['TIPO EQUIPAMENTO', 'DISTRITO'], 
as_index=False)['REMUNERACAO BRUTA'].sum() 
 
# Cálculo de remuneração bruta anual filtrando apenas UBS por distrito 
df10 = df9.loc[df9['TIPO EQUIPAMENTO'] == 'UNIDADE BASICA DE SAUDE - 
UBS'] 
 
# Salvar cálculo de remuneração bruta anual UBS por distrito  
df10.to_csv(r'Remuneração Bruta Anual UBS distrito vf.txt', header=df10.columns, 
index=None, sep=';', mode='a') 
 
# Cálculo de remuneração bruta anual por tipo equipamento por 
subprefeitura  
df11 = df2.groupby(by=['TIPO EQUIPAMENTO', 'SUBPREFEITURA'], 
as_index=False)['REMUNERACAO BRUTA'].sum() 
 
# Cálculo de remuneração bruta anual filtrando apenas UBS por 
subprefeitura  
df12 = df11.loc[df11['TIPO EQUIPAMENTO'] == 'UNIDADE BASICA DE SAUDE - 
UBS'] 
 
# Salvar cálculo de remuneração bruta anual UBS por subprefeitura  
df12.to_csv(r'Remuneração Bruta Anual UBS subprefeitura vf.txt', 
header=df12.columns, index=None, sep=';', mode='a') 
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# Contagem de RFs únicos por distrito e subprefeitura 
df13 = df2.drop_duplicates(subset = 
['REGISTRO']).groupby(by=['DISTRITO','SUBPREFEITURA'], 
as_index=False)['REGISTRO'].count() 
 
# Contagem de RFs únicos por distrito e subprefeitura 
df13['REGISTRO'].sum() 
 
# Contagem de RFs únicos totais (incluindo parque em Cotia e endereço 
sigiloso) 
len(df2['REGISTRO'].unique()) 
 
# Salvar contagem de RFs únicos por distrito e subprefeitura 
df13.to_csv(r'RFs únicos distritos e subs.txt', header=df13.columns, index=None, 
sep=';', mode='a') 
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APÊNDICE II. CODIFICAÇÃO UTILIZADA PARA TRATAMENTO DAS VARIÁVEIS 

NO SOFTWARE R 

 

# Análise dados Servidores 

# Carregando pacote de dados 

install.packages("magrittr") 

install.packages("stringr") 

install.packages("formattable") 

install.packages("knitr") 

install.packages("kableExtra") 

install.packages("dslabs") 

install.packages("tidylog") 

install.packages("openxlsx") 

install.packages("xlsx") 

  

library(magrittr) 

library(stringr) 

library(tidyverse) 

library(formattable) 

library(knitr) 

library(kableExtra) 

library(dslabs) 

library(tidylog) 

library(openxlsx) 

library('xlsx') 
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#Tratando variáveis 

Folha_PMSP_2020_vf$`REMUNERACAO BRUTA` <- 
as.numeric(Folha_PMSP_2020_vf$`REMUNERACAO BRUTA`) 

Folha_PMSP_2020_vf$`NOME COMPLETO' <- 
as.factor(Folha_PMSP_2020_vf$`NOME COMPLETO`) 

Folha_PMSP_2020_vf$`TIPO EQUIPAMENTO` <- 
as.factor(Folha_PMSP_2020_vf$`TIPO EQUIPAMENTO`) 

Folha_PMSP_2020_vf$ORGAO <- as.factor(Folha_PMSP_2020_vf$ORGAO) 

Folha_PMSP_2020_vf$DISTRITO <- as.factor(Folha_PMSP_2020_vf$DISTRITO) 

Folha_PMSP_2020_vf$SUBPREFEITURA <- 
as.factor(Folha_PMSP_2020_vf$SUBPREFEITURA) 

Folha_PMSP_2020_vf$CARGO BASE <- 
as.factor(Folha_PMSP_2020_vf$CARGO BASE) 

Folha_PMSP_2020_vf$`REMUNERACAO BRUTA` <- 
round(Folha_PMSP_2020_vf$`REMUNERACAO BRUTA`, digits = 2) 

  

# Folha de pagamento por órgãos 

  

Folha_PMSP_2020_vf %>% 

  group_by(ORGAO) %>% 

  summarise(PAG_ORG = sum (`REMUNERACAO BRUTA`, na.rm = T)) %>% 

  arrange(desc(PAG_ORG)) %>% 

  rename("Orgão" = "ORGAO", "Remuneração_orgão" = "PAG_ORG") %>% 

  data.frame() -> Pagamento_Orgao 

  

Pagamento_Orgao$Remuneração_orgão <- 
currency(Pagamento_Orgao$Remuneração_orgão, digits = 0L) 

  

kable(Pagamento_Orgao) %>% 
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  kable_styling(bootstrap_options = "striped") 

  

# Folha de pagamento por tipo de equipamento 

  

Folha_PMSP_2020_vf %>% 

  group_by(`TIPO EQUIPAMENTO`) %>% 

  summarise(REM_TIPOEQUIP = sum (`REMUNERACAO BRUTA`, na.rm = T)) 
%>% 

  arrange(desc(REM_TIPOEQUIP)) %>% 

  rename("TEQUIPAMENTO" = "TIPO EQUIPAMENTO",) %>% 

  data.frame() -> Pagamento_tipo_equipamento 

  

Pagamento_tipo_equipamento$REM_TIPOEQUIP <- 
currency(Pagamento_tipo_equipamento$REM_TIPOEQUIP, digits = 0L) 

  

kable(Pagamento_tipo_equipamento) %>% 

  kable_styling(bootstrap_options = "striped") 

  

# Folha de pagamento por unidade 

  

Folha_PMSP_2020_vf %>% 

  group_by(`UNIDADE`) %>% 

  summarise(REMUNERACAO_UNIDADE = sum (`REMUNERACAO BRUTA`, 
na.rm = T)) %>% 

  arrange(desc(REMUNERACAO_UNIDADE)) %>% 

  data.frame() -> Pagamento_unidade 

  

Pagamento_unidade$REMUNERACAO_UNIDADE <- 
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currency(Pagamento_unidade$REMUNERACAO_UNIDADE, digits = 0L) 

  

kable(Pagamento_unidade) %>% 

  kable_styling(bootstrap_options = "striped") 

  

# Folha de pagamento por distritos 

  

Folha_PMSP_2020_vf %>% 

  group_by(DISTRITO) %>% 

  summarise(Remuneracao_distrito = sum (`REMUNERACAO BRUTA`, na.rm = T)) 
%>% 

  arrange(desc(Remuneracao_distrito)) %>% 

  data.frame() -> Pagamento_distritos 

  

Pagamento_distritos$Remuneracao_distrito <- 
currency(Pagamento_distritos$Remuneracao_distrito, digits = 0L) 

  

kable(Pagamento_distritos) %>% 

  kable_styling(bootstrap_options = "striped") 

 

 # Folha de pagamento por subprefeituras 

  

Folha_PMSP_2020_vf %>% 

  group_by(SUBPREFEITURA) %>% 

  summarise(Remuneracao_subpref = sum (`REMUNERACAO BRUTA`, na.rm = 
T)) %>% 

  arrange(desc(Remuneracao_subpref)) %>% 
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  data.frame() -> Pagamento_subpref 

  

Pagamento_subpref$Remuneracao_subpref <- 
currency(Pagamento_subpref$Remuneracao_subpref, digits = 0L) 

  

kable(Pagamento_subpref) %>% 

  kable_styling(bootstrap_options = "striped") 

  

# Folha de pagamento da saúde por equipamento 

  

Folha_PMSP_2020_vf %>% 

  filter(str_detect(`ORGAO`, ".*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE*.")) %>% 

  group_by(`TIPO EQUIPAMENTO`) %>% 

  summarise(Remuneracao_saude = sum (`REMUNERACAO BRUTA`, na.rm = T)) 
%>% 

  arrange(desc(Remuneracao_saude)) %>% 

  data.frame() -> Pagamento_SAUDETOTAL 

  

kable(Pagamento_SAUDETOTAL) %>% 

  kable_styling(bootstrap_options = "striped") 

  

# Folha de pagamento da educação por tipo de equipamento 

  

Folha_PMSP_2020_vf %>% 

  filter(str_detect(`ORGAO`, ".*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO*.")) 
%>% 

  group_by(`TIPO EQUIPAMENTO`) %>% 

  summarise(Remuneracao_EDUC = sum (`REMUNERACAO BRUTA`, na.rm = T)) 
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%>% 

  arrange(desc(Remuneracao_EDUC)) %>% 

  data.frame() -> Pagamento_EDUC 

  

Pagamento_EDUC$Remuneracao_EDUC <- 
currency(Pagamento_EDUC$Remuneracao_EDUC, digits = 0L) 

  

kable(Pagamento_EDUC) %>% 

  kable_styling(bootstrap_options = "striped") 

  

# Servidores por Órgão 

  

Folha_PMSP_2020_vf %>% 

  group_by(ORGAO) %>% 

  summarise(SERVIDORES = n()) %>% 

  arrange(desc(SERVIDORES)) %>% 

  rename("Orgãos" = "ORGAO", "Servidores" = "SERVIDORES") %>% 

  data.frame() -> Servidores_Orgao 

  

kable(Servidores_Orgao) %>% 

  kable_styling(bootstrap_options = "striped") 

  

# Servidores por Subprefeitura 

  

Folha_PMSP_2020_vf %>% 

  group_by(SUBPREFEITURA) %>% 
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  summarise(SERVIDORES = n()) %>% 

  arrange(desc(SERVIDORES)) %>% 

  rename("Subprefeitura" = "SUBPREFEITURA", "Servidores" = "SERVIDORES") 
%>% 

  data.frame() -> Servidores_Subprefeitura 

  

kable(Servidores_Subprefeitura) %>% 

  kable_styling(bootstrap_options = "striped") 

  

# Servidores por distrito 

  

Folha_PMSP_2020_vf %>% 

  group_by(DISTRITO) %>% 

  summarise(SERVIDORES = n()) %>% 

  arrange(desc(SERVIDORES)) %>% 

  data.frame() -> Servidores_distrito 

  

kable(Servidores_distrito) %>% 

  kable_styling(bootstrap_options = "striped") 

  

# Servidores por equipamento 

  

Folha_PMSP_2020_vf %>% 

  group_by(`TIPO EQUIPAMENTO`) %>% 

  summarise(SERVIDORES = n()) %>% 

  arrange(desc(SERVIDORES)) %>% 



133 

 

 

  data.frame() -> Servidores_Tequipamento 

  

kable(Servidores_Tequipamento) %>% 

  kable_styling(bootstrap_options = "striped") 

 

# Servidores por tipo de equipamento da saúde 

 

Folha_PMSP_2020_vf %>%  

  filter(str_detect(`ORGAO`, ".*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE*.")) %>% 

  group_by(`TIPO EQUIPAMENTO`) %>%  

  summarise(SERVIDORES = n()) %>% 

  arrange(desc(SERVIDORES)) %>% 

  data.frame() -> Servidores_SAUDE 

 

kable(Servidores_SAUDE) %>% 

  kable_styling(bootstrap_options = "striped") 

 

# Servidores por tipo de equipamento da educação 

 

Folha_PMSP_2020_vf %>%  

  filter(str_detect(`ORGAO`, ".*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO*.")) 
%>% 

  group_by(`TIPO EQUIPAMENTO`) %>%  

  summarise(SERVIDORES = n()) %>% 

  arrange(desc(SERVIDORES)) %>% 

  data.frame() -> Servidores_EDUCACAO 
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kable(Servidores_EDUCACAO) %>% 

  kable_styling(bootstrap_options = "striped") 

  

# ------------------------------------- Fim ------------------------------------------ 

 


