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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho acadêmico busca realizar análises sobre a prestação de contas oficial 

do Estado de São Paulo. Estas avaliações se dão acerca do Orçamento Público, que 

rege os órgãos públicos no planejamento, na execução e no controle financeiro, com o 

contraponto de orçado e realizado, valores empenhados e relacionados. 

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) apresenta-se cada vez mais 

como instrumento essencial na tomada de decisões para o gestor público. As 

demonstrações e relatórios contábeis retratam a situação do ente público e, tendo em 

vista a importância dessas informações, que englobam todos os atos e fatos contábeis 

que interessam à administração, possibilita que os seus usuários tenham plena 

capacidade para gerir a máquina pública. 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, tem como objetivo padronizar 

os conceitos, as regras e os procedimentos relativos às demonstrações contábeis do 

setor público a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

permitindo a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, 

em consonância com os procedimentos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 

(PCASP).  

Desta forma, o proposto trabalho busca evidenciar a importância da organização 

e do planejamento governamental, sua relevância à aplicabilidade da contabilidade 

governamental. Por meio de análises dos demonstrativos contábeis oficiais: RREO 

(Relatório Resumido Execução Orçamentária) e RGF (Relatório de Gestão Fiscal) do 

Estado de São Paulo no ano-calendário 2016, será avaliada a situação econômica, 

fiscal e patrimonial do ente público. 

 

1.1 Justificativa 

 

Este trabalho possui uma grande relevância acadêmica que busca facilitar o 

entendimento de relatórios oficiais e as formas como eles são aplicados. Através do 

detalhamento propiciado por esse estudo, será possível identificar de forma mais 

sucinta e clara, como os recursos são capitados pelo estado de São Paulo e como os 

mesmos são aplicados, apontando quais são as origens das receitas e as despesas 



 

 

com mais relevantes. Dessa forma, este estudo permite um maior entendimento dos 

recursos do ente público e sua administração, o que afeta diretamente a população. 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do trabalho é avaliar a execução orçamentária e financeira do 

ente, compreendendo de forma mais clara de onde vem o capital e onde são feitas as 

aplicações dos recursos públicos do estado de São Paulo, por meio de análises dos 

relatórios oficiais. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

• Buscar e compreender os relatórios orçamentários do ente; 

• Analisar o cenário orçamentário do Estado de São Paulo compreendendo a sua 

situação fiscal, econômica e patrimonial. 

 

1.4 Metodologia 

 

O trabalho é uma pesquisa documental baseado em pesquisas físicas e online. 

Trata-se de um estudo de caso, feito através de relatórios oficiais do Estado de São 

Paulo buscando a compreensão da sua situação fiscal, econômica e patrimonial. Pode 

apresentar algumas limitações por utilizar como base apenas os dados disponibilizados 

pelo governo de São Paulo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

 

A normatização da Contabilidade Governamental brasileira veio da necessidade 

de se conseguir informações fidedignas dos entes governamentais. Frente à 

perspectiva, cada vez maior, de modernização e aperfeiçoamento da gestão, voltada 

para a evidenciação adequada do patrimônio público, além do resgate de 

procedimentos contábeis suportados por conceitos e princípios, o Conselho Federal de 



 

 

Contabilidade (CFC) tem empreendido esforços fundamentados em três diretrizes: a 

promoção do desenvolvimento conceitual, o fortalecimento institucional da 

Contabilidade Pública e a convergência às normas internacionais de Contabilidade. 

Visando contribuir para a uniformização e o fortalecimento de procedimentos 

contábeis patrimoniais em âmbito nacional, o Conselho Federal de Contabilidade 

publicou, em 2008, as primeiras Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

(NBC T 16). Para que, dessa forma, além de cumprir os aspectos legais e 

orçamentários, a Contabilidade Pública brasileira reflita a essência das transações 

governamentais e seu impacto no patrimônio.  

Inicialmente, foram aprovadas as dez Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, identificadas através da nomenclatura e representadas pela 

sigla NBC T. As NBC T vão de 16.1 a 16.10. Adicionalmente, em 2011 foi criada a NBC 

T 16.11. 

 

• NBC T 16.1 - Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação: a contabilidade 

pública deixou de focar no orçamento e passou a se preocupar com o patrimônio. Além 

disso, esta norma determinou que o campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público engloba todas as entidades públicas, de direito privado ou pessoas 

físicas, que guardem, gerenciem, recebam, movimentem ou apliquem dinheiros, bens e 

valores públicos, bem como as que recebem benefícios, incentivo fiscal ou creditício de 

órgão público. 

 

• NBC T 16.2 - Patrimônio e Sistemas Contábeis: o patrimônio público passou a 

ser classificado em três grupos — ativo, passivo e líquido — podendo também ser 

dividido em circulante e não-circulante. Dentre as normas de contabilidade, esta 

também diz respeito aos sistemas contábeis, que têm "por objetivo orientar e suprir o 

processo de decisão, prestação de contas e a instrumentalização do controle social". 

Os subsistemas são: o orçamentário, de custos e de compensação. 

 

• NBC T 16.3 - Planejamento e Seus Instrumentos Sob o Enfoque Contábil: 

define a avaliação de desempenho, planejamento e plano hierarquicamente interligado. 

Segundo o CFC, a CASP deve possibilitar a integração de planos hierarquicamente 

interligados, comparando as metas programadas às realizadas, e evidenciando as 

http://portalcfc.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Setor_P%C3%BAblico.pdf
http://portalcfc.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Setor_P%C3%BAblico.pdf
http://portalcfc.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Setor_P%C3%BAblico.pdf


 

 

diferenças relevantes por meio de notas. Com isso, fica evidente a necessidade de 

acompanhamento orçamentário, prestação de contas e transparência. 

 

• NBC T 16.4 - Transações no Setor Público: estabelecer os conceitos, a 

natureza e as tipicidades das transações do setor público. O principal destaque desta 

norma é em relação à natureza das transações na área pública, que podem ser 

classificadas entre econômico-financeira e administrativa. 

 

• NBC T 16.5 - Registro Contábil: a partir desta norma, fica estabelecido que as 

entidades públicas devem manter procedimentos uniformes de registros contábeis, seja 

por processo manual, mecanizado ou eletrônico, com rigor na ordem cronológica e no 

suporte às informações. Uma forma de fazê-lo de forma eficiente é adotar um sistema 

de gestão pública em nuvem. Dessa forma, é possível integrar os diferentes setores 

fiscais e reportar as informações de forma ainda mais ágil. 

 

• NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis: mostra quais as demonstrações 

contábeis devem ser elaboradas e divulgadas pelas entidades pertencentes ao setor 

público. Em geral, essas informações são divulgadas em ambientes como o Portal da 

Transparência. 

 

• NBC T 16.7 - Consolidação das Demonstrações Contábeis: estabelece 

conceitos, abrangência e procedimentos para a demonstração das consolidações 

contábeis no setor público. Isto é feito pela soma de saldo ou grupos de contas, 

excluindo as transações entre entidades integrantes da consolidação, para formar uma 

unidade contábil consolidada. 

 

• NBC T 16.8 - Controle Interno: trata do controle interno das contas públicas, 

sendo a base para o sistema de informação contábil. 

 

• NBC T 16.9 - Depreciação, Amortização e Exaustão: regula a depreciação, 

amortização e exaustão de recursos, determinando os critérios para registrá-las — 

mensalmente até o momento que o valor contábil do ativo seja igual ao valor residual. 

 

https://www.ipm.com.br/ipm-sistemas/atende-net/
https://www.ipm.com.br/ipm-sistemas/atende-net/
https://www.ipm.com.br/blog/contabilidade-publica/
https://www.ipm.com.br/blog/contabilidade-publica/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://internet.sefaz.es.gov.br/contas/contabilidade/orientacaoContabil/arquivos/Resumo%20explicativo%20das%20Normas%20Brasileiras%20de%20Contabilidade%20Aplicadas%20ao%20Setor%20Publico.pdf


 

 

• NBC T 16.10 - Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades 

do Setor Público: trata da avaliação e mensuração de ativos e passivos que compõem 

o patrimônio de entidades do setor público. 

 

• NBC T 16.11 - Sistema de Informação de Custos do Setor Público: esta 

norma diz respeito especificamente ao Sistema de Informação de Custos do Setor 

Público (SICSP), focado em registrar, processar e evidenciar os custos de bens e 

serviços fornecidos pela entidade pública à sociedade. 

 

2.2 CASP – Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

 

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) é a área da Ciência Contábil 

que deve ser aplicada às entidades de direito público, ocorrendo em todas as entidades 

pertencentes às esferas de governo, o que abrange a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, englobando as suas autarquias e fundações. 

Seu objeto é o patrimônio público, tendo como objetivo fornecer aos usuários 

informações sobre os resultados alcançados, aspectos de natureza orçamentária, 

econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas 

mutações e, enfim, a função social deve refletir, sistematicamente, o ciclo da 

administração pública para evidenciar informações necessárias à tomada de decisões, 

à prestação de contas e à instrumentalização do controle social. 

Diante disso, podemos entender que a Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

se emprega dos princípios, critérios, métodos e técnicas da Ciência Contábil, sendo 

responsável pela tarefa de avaliação do patrimônio público, acompanhando a sua 

execução, traduzida na arrecadação da receita e da realização da despesa. 

 

2.3 Balanços Públicos 

 

Os balanços públicos ou demonstrações contábeis apresentam a situação 

econômico-financeira do ente, destacando o resultado das operações relacionadas às 

origens e aplicação de recursos dos órgãos da administração pública direta e indireta. 

 



 

 

• Balanço Orçamentário: o Balanço Orçamentário tem por finalidade demonstrar 

as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas conforme o artigo 102 

da Lei. 4.320 de 1964: O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas 

previstas em confronto com as realizadas. 

 

• Balanço Financeiro: segundo o artigo 103 da Lei 4.320, de 1964, o Balanço 

Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os 

recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os 

saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o 

exercício seguinte. 

 

• Balanço Patrimonial: conforme o artigo 105 da Lei 4.320, de 1964, O Balanço 

Patrimonial demonstrará: 

I - O Ativo Financeiro; 

II - O Ativo Permanente; 

III - O Passivo Financeiro; 

IV - O Passivo Permanente; 

V - O Saldo Patrimonial; 

VI - As Contas de Compensação. 

 

§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis 

independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. 

§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja 

mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. 

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros 

pagamentos independa de autorização orçamentária. 

§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que 

dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. 

§ 5º Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações 

e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, imediata ou 

indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. 

 



 

 

• Demonstrações das variações patrimoniais: segundo o artigo 104 da Lei 

4.320, de 1964, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações 

verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e 

indicará o resultado patrimonial do exercício. 

A DVP demonstra o resultado da gestão de um ente (União, Estados ou 

Municípios) ou de um órgão ou entidade da administração direta ou indireta. 

 

a) Variações Ativas Extraorçamentárias: 

- Transferências financeiras para restos a pagar; 

- Transferência de bens e valores. 

b) Variações Passivas Orçamentárias: 

- Transferências financeiras para restos a pagar; 

- Transferência de bens e valores; 

 

2.4 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) 

 

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) tem por finalidade 

evidenciar a situação fiscal do município, demonstrando a execução orçamentária da 

receita e da despesa. O relatório permite aos órgãos de controle interno e externo, aos 

usuários e à sociedade em geral conhecer, acompanhar e analisar o desempenho das 

ações governamentais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na 

Lei Orçamentária Anual (LOA).  

É pressuposto da responsabilidade na gestão fiscal a ação planejada e 

transparente em que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o 

equilíbrio das contas públicas. A orientação do Relatório é definida pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LFR) nº 101/00, indicando sobre equilíbrio ente receitas e 

despesas, a limitação de empenho e movimentação financeira, a não geração de 

despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, os 

critérios para criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 

acarrete aumento de despesa.  

Orienta, ainda, sobre o cumprimento de metas de resultado primário ou nominal, 

sobre a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 

constitucional do ente, sobre a contratação de operações de crédito, disponibilidades 



 

 

de caixa, restos a pagar, dentre outras disposições, visando sempre à responsabilidade 

do titular do poder ou órgão no que se refere à gestão dos recursos e patrimônio 

público Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na prestação de contas 

de recursos públicos o demonstrativo das despesas com saúde integrante do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária, a fim de subsidiar a emissão do parecer prévio 

do respectivo Tribunal de Contas. 

 

2.5 Relatório Gerencial Fiscal (RGF) 

 

O RGF é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Especificamente, o RGF objetiva o controle, o 

monitoramento e a publicidade do cumprimento, por parte dos entes federativos, dos 

limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, 

Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito. Todos esses limites 

são definidos em percentuais da Receita Corrente Líquida (RCL), que é apurada em 

demonstrativo próprio elaborado e publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN). Ao final do exercício, a LRF exige ainda a publicação de demonstrativos que 

evidenciem as Disponibilidades de Caixa e a Inscrição de Restos a Pagar. 

O Relatório, elaborado pela STN conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais 

válido para o ano de publicação, tem seus demonstrativos assinados pelo Secretário do 

Tesouro Nacional e pelo Secretário Federal de Controle. O Relatório é então 

encaminhado, sob a forma de Exposição de Motivos Interministerial, pelos Ministros de 

Estado da Fazenda e Chefe da Controladoria Geral da União ao Presidente da 

República, a quem incumbe assiná-lo, nos termos do artigo 54 da LRF. 

 

2.6 Subsistemas Contábeis da CASP 

 

Na Contabilidade Pública, além das contas usuais da Contabilidade Comercial, 

quais sejam, contas patrimoniais e contas de resultado, há ainda as contas de 

compensação, cuja função é o registro dos bens, valores e obrigações que envolvam 

situações que possam a vir afetar o patrimônio. 

Os atos e fatos praticados na Administração Pública constituem serviços da 

Contabilidade que os registrará, em rigorosa ordem cronológica e sistemática, de forma 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade


 

 

a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da 

composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços, o levantamento dos 

balanços, a análise e a interpretação dos resultados econômicos financeiros. 

Contudo, na Administração Pública, dispõe de sistemas independentes para 

cada grupamento, e os lançamentos são efetuados em quatro grandes sistemas, 

independentes entre si, o que equivale afirmar que cada lançamento é efetuado em um 

sistema separado. Um evento ou fato contábil poderá exigir o lançamento em um ou 

em mais de um sistema, porém poderá ocorrer um ou mais débitos e créditos dentro de 

um ou mais de um sistema, individualizados. 

A Contabilidade pública é estruturada, segundo a Lei nº 4.320/64, em quatro 

sistemas contábeis que interagem entre si, objetivando o acompanhamento 

orçamentário, a composição financeira e patrimonial, bem como a evidenciação de 

compromissos assumidos pela Administração pública, nas contas de compensação. 

Os sistemas de contas da Contabilidade Pública são classificados em: Sistema 

Orçamentário, Sistema Financeiro, Sistema Patrimonial e Sistema de Compensação. 

A Resolução CFC nº 1.129/2008 publicada em 25.11.2008 com fins de 

adequação às normas internacionais de contabilidade, ainda menciona um quinto 

sistema, representado pelo Sistema de Custos que registra, processa e evidencia os 

custos dos bens e serviços, produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública. 

O Sistema Orçamentário é representado pelos atos de natureza orçamentária, 

registrando a receita prevista e as autorizações legais da despesa constantes da Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e dos créditos adicionais abertos. 

São atos de natureza orçamentária que constam do Sistema Orçamentário como 

revisão de receita, fixação de despesa, créditos adicionais abertos, descentralização de 

créditos e empenho de despesa. 

No Sistema Orçamentário é demonstrada a despesa fixada e a executada e 

comparada com a receita prevista e arrecadada, evidenciando assim, o resultado 

orçamentário ocorrido no exercício financeiro, podendo ser um resultado nulo, superávit 

orçamentário ou déficit orçamentário. 

Sem dúvida, o melhor resultado em um sistema orçamentário é o resultado nulo, 

haja vista que tudo o que foi previsto foi efetivamente arrecadado e tudo o que foi 

definido como projetos e atividades, foi totalmente executado dentro do exercício 

financeiro. O superávit orçamentário ou o déficit orçamentário podem estar apontando 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade


 

 

ou para falhas no planejamento ou de execução de projetos, ou ainda, no excesso de 

exigência contributiva da sociedade local. 

No Sistema Financeiro são registrados todos os ingressos e dispêndios, a 

arrecadação da receita e o pagamento da despesa orçamentária e extra orçamentária. 

Dentro do Sistema Financeiro as receitas orçamentárias são classificadas por 

categorias funcionais. As principais contas do sistema financeiro estão relacionadas 

com as contrapartidas do grupo Disponível, uma vez que este grupo representa as 

entradas e saídas de recursos. Daí, conclui-se que todas as contas deste grupo 

Disponível pertencem ao Sistema Financeiro, quais sejam: Caixa, Bancos Conta 

movimento, Aplicações Financeiras, e outras relacionadas. 

Pertencem ainda, ao Sistema Financeiro, as contas Receita, Despesa, 

Fornecedores, Restos a Pagar, Pessoal a Pagar, Encargos Sociais a Recolher, 

Consignações, Depósitos de Terceiros, e outras. 

Este sistema apresenta o fluxo de caixa da entidade, no qual os recursos 

recebidos, pertencentes à entidade, são classificados como receita orçamentária. Os 

recursos de terceiros que transitarem pela entidade, são classificados como receitas 

extra orçamentárias. Para fins do balanço Financeiro, são considerados conjuntamente 

como receitas do período a serem somadas com o saldo existente nas contas de caixa 

e bancos, oriundo do exercício anterior. 

O Sistema Patrimonial é constituído das contas que registram as movimentações 

que concorrem ativa e passivamente para a formação do patrimônio da entidade, ou 

seja, são registrados os bens patrimoniais (móveis, imóveis, estoques, créditos, 

obrigações, valores, operações de crédito, dentre outras), originadas ou não da 

execução orçamentária. É registrado também no Sistema Patrimonial o resultado 

econômico do exercício. 

No Sistema Patrimonial os lançamentos que correspondem a incorporação ou 

desincorporação de ativos e passivos são feitos isoladamente dentro deste sistema, 

ainda que o fato venha a motivar uma entrada ou saída de recurso do Sistema 

Financeiro. 

Apesar de não ser objeto da lei nº 4.320/64, para as entidades públicas de 

administração direta, no sistema patrimonial deve ser procedido o registro da 

depreciação dos bens móveis e imóveis, levando-a para a conta de resultados em 

contrapartida com a conta de depreciação acumulada. 



 

 

No sistema de Compensação são efetuados os registros dos atos 

administrativos praticados pelo gestor da entidade, que, direta ou indiretamente, 

possam a vir afetar o patrimônio da entidade, ainda que de imediato, isto não ocorra, 

mas possa implicar em modificação futura. 

Ressalta-se que no Sistema de Compensação estão compreendidas apenas as 

contas com função específica de controle, não relacionadas a fatos que correspondam 

a patrimônio, mas que possam vir a afetá-lo. 

Os principais atos compreendidos neste contexto são os Avais, Acordos, 

Cauções, Fianças, Ajustes, Convênios, Contratos, Garantias, dentre outros. 

Os lançamentos efetuados no Sistema de Compensação visam o atendimento à 

determinação do Art. 105, §5º da Lei 4.320/64, que obriga ao controle contábil os 

direitos e obrigações oriundos de contratos ou outros ajustes de que a administração 

pública for parte. 

 

3 O ESTADO DE SÃO PAULO 

 

O estado de São Paulo está situado na Região Sudeste e é uma das 27 

unidades federativas do Brasil, tendo como limites os estados de Minas Gerais, 

Paraná, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. O estado tem área total de 248 222,362 

km² e possui 645 municípios. Sua capital é o município de São Paulo. 

É um dos estados mais populosos do País com mais de 44 milhões de 

habitantes, o que representa cerca de 22% da população, a terceira unidade política 

mais populosa da América do Sul e a subdivisão nacional mais populosa do continente 

americano.  Segundo o IBGE, São Paulo é o estado com o maior PIB entre todos os 

estados brasileiros e possui renda Per Capita de R$ 1.482,00.  

As indústrias são a principal fonte da economia e estão concentradas na região 

metropolitana de São Paulo. Em seguida, se destaca a agricultura com a produção de 

laranja, cana-de-açúcar, algodão e café. 

O estado constitui o centro financeiro da América do Sul, onde na região da 

capital do estado estão localizadas as sedes de diversos bancos brasileiros e 

estrangeiros com filiais no Brasil, agregando bastante valor a região 
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3.1 Análise da Prestação de Contas pelos Balanços Públicos 

 

3.1.1 Resultados Orçamentários 

 

3.1.1.1 Resultado Gerencial 

 

Receitas Realizadas 218.622.576.688,26 

(-) Total Despesas Empenhadas 219.266.294.160,31 

(=) Déficit Orçamentário -643.717.472,05 

 
Devido ao montante de receitas realizadas ter sido inferior ao montante de 

despesas empenhadas, observou-se um déficit orçamentário no resultado gerencial de 

0,29%, concluindo que, se fossem liquidadas todas elas, não seria possível pagar 

todas as despesas liquidadas. Uma solução seria a abertura de créditos adicionais, que 

foi realizada por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores.  

 
 
3.1.1.2 Resultado da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

 

Total Receitas Realizadas 218.622.576.688,26 

(-) Total Despesas Liquidadas 215.962.649.251,84 

(=) Superávit Orçamentário 2.659.927.436,42 

 

Do total das despesas empenhadas, foram liquidadas apenas R$ 

215.962.649.251,84, sendo assim, um valor inferior ao total de receitas arrecadadas, a 

fim de atender à LRF. Portanto, com o resultado acima, podemos concluir que o Estado 

de São Paulo obteve um superávit orçamentário devido ao total das receitas realizadas, 

ou seja, as receitas recebidas terem sido 1,23% superior às despesas liquidadas, 

sendo possível pagar todas elas no mesmo exercício.  

 

3.1.1.3 Resultado de Caixa 

 

Total Receitas Realizadas 218.622.576.688,26 

(-) Total Despesas Pagas 202.465.639.220,78 



 

 

(=) Superávit Orçamentário 16.156.937.467,48 

Do total de despesas liquidadas, foram pagas R$ 202.465.639.220,78. Logo, 

podemos observar que o resultado de caixa foi superavitário em cerca de 7,98%, 

concluindo que ainda há disponibilidade de caixa para quitar despesas liquidadas e não 

pagas. 

 



 

 

3.2 Análise da Prestação de Contas por meio da RREO e RGF 

 

3.2.1 Análise vertical e horizontal dos grupos de despesa 

 

RREO – Anexo 1 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 
DOTAÇÃO INICIAL 

(a) 
AV% 

 (a)/(e) 
DOTAÇÃO ATUAL 

(b) 
AV% 

 (b)/(e) 

DESPESAS 
EMPENHADAS ATÉ 

O BIMESTRE  
(c) 

AV% 
(c)/(e) 

SALDO 
(d) = (b)-(c) 

AH% 
(d)/(b) 

Despesas correntes 180.542.796.507,00 87,15% 186.773.699.786,64 87,97% 175.528.947.917,79 91,30% 11.244.751.868,85 93,98% 

        Pessoal e encargos sociais 80.318.209.485,00 38,77% 83.748.027.621,65 39,45% 82.661.884.017,10 43,00% 1.086.143.604,55 98,70% 

       Juros e encargos da dívida 10.928.348.818,00 5,28% 10.571.335.290,00 4,98% 6.377.893.798,00 3,32% 4.193.441.492,00 60,33% 

       Outras despesas correntes 89.296.238.204,00 43,11% 92.454.336.874,99 43,55% 86.489.170.102,69 44,99% 5.965.166.772,30 93,55% 

Despesas de capital 26.616.569.361,00 12,85% 25.534.644.767,00 12,03% 16.727.310.113,90 8,70% 8.807.334.653,10 65,51% 

       Investimentos 13.824.770.189,00 6,67% 12.498.968.200,00 5,89% 8.251.257.050,81 4,29% 4.247.711.149,19 66,02% 

       Inversões financeiras 5.569.511.260,00 2,69% 5.944.375.127,00 2,80% 4.351.590.395,09 2,26% 1.592.784.731,91 73,21% 

       Amortização da dívida 7.222.287.912,00 3,49% 7.091.301.440,00 3,34% 4.124.462.668,00 2,15% 2.966.838.772,00 58,16% 

Total (e) 207.159.365.868,00 100% 212.308.344.553,64 100,00% 192.256.258.031,69 100,00% 20.052.086.521,95 100% 
 

Conforme os dados acima, as despesas correntes empenhadas (despesas para manutenção da máquina administrativa) 

compõem a maior parte (91,30%) das despesas classificadas por grupo, principalmente despesas com pessoal e encargos sociais 

(43,00%) e outras despesas correntes (44,99%). Além disso, estes também foram os grupos cujo saldo orçamentário mais se aproximou 

de zero. (análise horizontal). Os demais obtiveram uma média de 64,64% de empenho em relação à dotação atualizada. 
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3.2.2 Análise Vertical dos Grupos de Despesa Sobre a RCL 

 

RREO – Anexos 1 e 3 

 

GRUPOS DE DESPESA 
VALOR 

EMPENHADO 
% SOBRE A 

RCL 

Despesas correntes  175.528.947.917,79 124,98% 

      Pessoal e encargos sociais  82.661.884.017,10 58,86% 

      Juros e encargos da dívida  6.377.893.798,00 4,54% 

      Outras despesas correntes  86.489.170.102,69 61,58% 

Despesas de capital  16.727.310.113,90 11,91% 

      Investimentos  8.251.257.050,81 5,88% 

      Inversões financeiras  4.351.590.395,09 3,10% 

      Amortização da dívida  4.124.462.668,00 2,94% 

Total 384.512.516.063,38 273,78% 

Receita corrente líquida 140.443.287.171,02  

 

O Demonstrativo da Receita Corrente Líquida tem o objetivo de excluir, entre 

as receitas correntes, aquelas que forem referentes a duplicidades, como 

transferências intragovernamentais, transferências ao FUNDEB, contribuição de 

servidores municipais aos institutos de previdência e assistência social e de 

compensação financeira entre os institutos. A análise vertical acima demonstra o 

comprometimento da receita corrente líquida com as despesas classificadas por 

grupo. 

 

3.2.3 Situação da Gestão Previdenciária 

 

RREO – Anexo 4.1 

 

De acordo com a pesquisa realizada no RREO – 6º bimestre de 2016, anexo 

4.1, não foi possível identificar as informações para o devido cumprimento da 

análise. 
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RREO - Anexo 4.2 

 

Total das receitas previdenciárias - RPPS  29.887.243.372,60  

(-) Total das despesas previdenciárias - RPPS  29.885.478.386,35  

(=) Superávit  1.764.986,25  

 

Conforme análise realizada no anexo 4.2 da RREO do ano de 2016, notamos 

que a receita realizada foi superior à despesa empenhada, tendo um resultado 

positivo, porém devido à proximidade dos valores ocorre um equilíbrio no plano de 

contas previdenciário. 

 

3.2.4 Determinantes do Aumento da Dotação Atualizada 

 

RREO - Anexo 1 

 

DESPESAS 
DOTAÇÃO 
INICIAL (a) 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA (b) 

AUMENTO DE 
CRÉDITO = (b) – (a) 

EMPENHADAS (c) SALDO = (b) – (c) 

TOTAL 234.109.593.851,00 240.440.660.186,00 6.331.066.335,00 219.266.294.153,41 21.174.366.032,59 

SUPERÁVIT 
FINANCEIRO 

3.132.982.352,07     

RECEITAS PREVISÃO INICIAL 
PREVISÃO 

ATUALIZADA 
REALIZADAS   

 234.109.593.851,00 221.808.649.061,30 219.266.294.153,41   

 

 

Disponibilidade financeira versus obrigações financeiras: de acordo com os 

dados apresentados no anexo do RREO de 2016, houve um aumento na dotação 

inicial de R$ 6.331.066.335,00. Um dos determinantes para esse aumento foi o 

superávit financeiro de 2015, no valor de R$ 3.132.982.352,07. Dado que não houve 

aumento nas receitas de capital realizadas, o restante do aumento de crédito foi feito 

sem previsão legal. Porém, mesmo havendo o aumento de crédito, as despesas 

empenhadas não alcançaram o valor dotado inicialmente. 
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3.2.5 Determinantes do Resultado Orçamentário Superavitário ou Deficitário 

 

RREO – Anexo 1 

 

Despesas Pagas 202.465.639.220,78  

Receita Previsão Atualizada   221.808.649.061,30 

Receita Arrecadada 218.622.576.688,26 

Superávit Financeiro (Utilizados Para Créditos 
Adicionais): 

3.132.982.352,07 

Despesas empenhadas 219.266.294.160,31 

  
  

Conforme os dados acima, não houve excesso de arrecadação, pois a receita 

arrecadada foi inferior à sua previsão atualizada. Entretanto, a previsão inicial foi 

atualizada com os créditos adicionais, originados do superávit financeiro do período 

anterior. O motivo do aumento de crédito foi o valor das despesas empenhadas 

superior à receita arrecadada.  

 
3.2.6 Análise vertical por função de governo sobre a RCL 

 

RREO - Anexos 2 e 3 

 

FUNÇÃO VALOR EMPENHADO 
% SOBRE A 

RCL 

  Legislativa  1.463.922.549,99 1,04% 

  Judiciária  8.740.981.658,86 6,22% 

  Essencial à Justiça  3.746.488.727,05 2,67% 

  Administração  3.712.970.837,38 2,64% 

  Defesa Nacional  0,00 0,00% 

  Segurança Pública  10.994.457.386,17 7,83% 

  Relações Exteriores  0,00 0,00% 

  Assistência Social  783.367.459,25 0,56% 

  Saúde  21.907.886.747,11 15,60% 

  Trabalho  130.507.784,31 0,09% 

  Educação  31.579.205.074,34 22,49% 

  Cultura  691.426.873,30 0,49% 
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  Direitos da Cidadania  5.141.091.631,82 3,66% 

  Urbanismo  0,00 0,00% 

  Habitação  1.129.063.536,32 0,80% 

  Saneamento  578.762.914,36 0,41% 

  Gestão Ambiental  1.313.241.785,75 0,94% 

  Ciência e Tecnologia  1.556.618.489,15 1,11% 

  Agricultura  625.502.481,56 0,45% 

  Organização Agrária  66.336.434,89 0,05% 

  Indústria  0,00 0,00% 

  Comércio e Serviços  383.033.254,14 0,27% 

  Comunicações  96.283.424,16 0,07% 

  Energia  32.158.739,53 0,02% 

  Transporte  12.970.303.548,45 9,24% 

  Desporto e Lazer  107.647.922,39 0,08% 

  Encargos Especiais  52.931.252.816,22 37,69% 

Total 160.682.512.076,50 114,41% 

Receita corrente 
líquida 

140.443.287.171,02  

 

O Demonstrativo da Receita Corrente Líquida tem o objetivo de excluir, entre 

as receitas correntes, aquelas que forem referentes a duplicidades, como 

transferências intragovernamentais, transferências ao FUNDEB, contribuição de 

servidores municipais aos institutos de previdência e assistência social e de 

compensação financeira entre os institutos. A análise vertical acima demonstra o 

comprometimento da receita corrente líquida com as despesas classificadas por 

função de governo. Conforme os dados acima, os grupos de despesa por função, 

que comprometeram a maior parte da receita corrente líquida, foram os encargos 

especiais (37,69%), educação (22,49%) e saúde (15,60%). 

 

3.2.7 Cumprimento da Regra de Ouro 

 

RREO - Anexo 9 

 

Total receitas de operações de crédito 4.955.227.572,23 

(-) Total despesas de capital empenhadas 17.732.717.918,24 

(=) Saldo orçamentário -12.777.490.346,01 
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Observou-se o cumprimento da regra de ouro, visto que as receitas de 

operações de crédito foram gastas integralmente em investimentos (despesas de 

capital). Como as despesas de capital foram superiores às receitas de operações de 

crédito, isso significa que o restante das despesas de capital empenhadas por meio 

de outros recursos, que não operações de crédito. 

 

3.2.8 Aplicação de Recursos Oriundos da Alienação de Bens 

 

RREO - Anexo 11  

De acordo com a pesquisa realizada no RREO – 6º bimestre de 2016, não foi 

possível identificar as informações para o devido cumprimento do artigo 45, RLF. 

 

3.2.9 Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 

 

RREO – Anexo 8 (SIOPE) 

Receita líquida de impostos 112.629.975.223,18 

Impostos e transferências destinadas à MDE 
(25%) 

28.157.493.805,79 

Total das despesas para fins de limite 35.366.067.853,09 

 

Conforme os dados acima, retirados do SIOPE de 2016, as despesas, no 

valor de R$ 35.366.067.853,09, correspondem a 31,40% do total da receita líquida 

de impostos, superando o limite mínimo de destinação da receita de impostos ao 

MDE, sendo que uma parte é transferida para o FUNDEB.  

 

3.2.10 Demonstrativo do Resultado Primário 

 

RREO - Anexo 6 

 

Apuração das principais operações do estado, excluindo as operações 

financeiras: 

Receitas primárias correntes (a) 207.049.619.233,27 
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(-) Despesas primárias correntes (b) 195.148.810.676,96 

(=) Saldo primário corrente 11.900.808.556,31 

Receitas primárias de capital (c) 3.267.667.876,26 

(-) Despesas primárias de capital (d) 13.604.726.736,65 

(=) Saldo primário de capital -10.337.058.860,39 

Receita primária total = (a) + (c) 210.317.287.109,53 

(-) Despesa primária total = (b) + (d) 208.753.537.413,61 

(=) Saldo primário total 1.563.749.695,92 

 

O resultado primário expressa a situação das contas antes da apropriação 

dos gastos com os encargos da dívida pública e das receitas financeiras desta. 

Podemos verificar que o resultado primário total está positivo, apesar de termos um 

valor substancial negativo no saldo primário de capital e um grande valor positivo no 

saldo primário corrente. Com isso, concluímos que o cumprimento das metas fiscais 

foi alcançado, havendo, assim, menor necessidade do setor público de buscar 

recursos no mercado para financiar-se, ou seja, seu endividamento seria menor. 

 

3.2.11 Demonstrativo do Resultado Nominal 

 

RREO - Anexo 5 

Período Dívida Fiscal Líquida 

Em 31/12/2016 259.549.747.303,17 

(-) Em 31/12/2015 248.542.578.293,42 

(=) Resultado nominal 11.007.169.009,75 

 

Discriminação da meta fiscal: R$ 28.041.000,00 

O resultado nominal foi positivo, pois foi abaixo da meta. Entretanto, poderia 

ser melhor, já que o objetivo é sempre buscar diminuir a dívida líquida. 

 

3.2.12 Apuração do Cumprimento Legal dos Gastos com Pessoal 

 

RGF - Anexo 1 

Despesa com Pessoal 
Despesa Executada com 

Pessoal 
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Despesas Executadas - 

Últimos 12 Meses 

  DESPESAS LIQUIDADAS  

Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) :   

Despesa bruta com pessoal (I)  91.165.769.585,84  

Pessoal Ativo  47.690.700.983,97  

Pessoal Inativo e Pensionistas   43.475.068.601,87  

(-) Despesas não computadas (II)   25.995.796.950,55  

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão 
Voluntária  

 117.372.319,36  

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   25.878.424.631,19  

(=) Despesa líquida com pessoal (III) = (I - II)   65.169.972.635,29  

 

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal 

  
Valor 

% sobre a 
RCL 

Receita corrente liquida - RCL (IV) 140.443.287.171,02  

Despesa total com pessoal - DTP (V) 65.169.972.635,29 46,40% 

Limite máximo (VI) 68.817.210.713,80 49,00% 

Limite prudencial (VII) = (0,95 X VI) 
(parágrafo único do art. 22 da LRF) 

65.376.350.178,11 46,55% 

Limite de alerta (VIII) = (0,90 X VI) 61.935.489.642,42 44,10% 

 

No RGF consolidado de 2016, a despesa total com pessoal foi de R$ 

65.169.972.635,29, correspondendo a 46,40% sobre a receita líquida, ou seja, muito 

próximo do limite prudencial (46,40%, conforme o parágrafo único do art. 22 da 

LRF).  

 

3.2.13 Apuração do Cumprimento Legal dos Gastos com Ações de Saúde 

 

RREO - SIOPS 

Total das despesas com ações e serviços públicos 
de saúde 

 14.860.643.982,50 
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Percentual de aplicação em ações e serviços 
públicos de saúde sobre a receita de impostos 
líquida e transferências constitucionais e legais - 
limite constitucional 12% 

13,19% 

Valor referente à diferença entre o valor 
executado e o limite mínimo constitucional 

 1.345.046.955,72 

 

Conforme os dados acima, o Governo do Estado de São Paulo conseguiu, em 

2016, cumprir o limite mínimo constitucional de 12%, em despesas, na função 

Saúde. 

 

3.2.14 Suficiência da Disponibilidade de Caixa em Relação aos Restos a Pagar 

 

RGF - Anexo 5 

Disponibilidade de caixa bruta 23.897.559.171,59 

(-) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos  7.911.473.078,51 

(-) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de 
Exercícios Anteriores 

320.830.635,23 

(-) Demais Obrigações Financeiras 6.948.520.385,35 

(=) Disponibilidade De Caixa Líquida (antes da inscrição 
em Restos A Pagar Não Processados Do Exercício)  

8.716.735.072,50 

(-) Restos A Pagar Empenhados E Não Liquidados Do 
Exercício  

2.978.540.954,80 

(=) Disponibilidade De Caixa Líquida (após a inscrição em 
Restos A Pagar Não Processados) 

5.738.194.117,70 

 

De acordo com os dados apresentados no anexo 5 do RGF de 2016, o 

governo de São Paulo fechou o exercício com disponibilidade de caixa líquida 

correspondente a R$ 5.738.194.117,70 (após a inscrição em Restos a Pagar Não 

Processados). Sendo assim, o governo poderá honrar, em 2017, com os 

compromissos assumidos em 2016 (Restos a Pagar Não Processados) e ainda 

haverá uma sobra disponível para honrar com os compromissos assumidos no ano 

de 2017. 

 

3.2.15 Resultado financeiro 
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Ativo financeiro 35.157.942.082,55 

(-) Passivo financeiro  27.143.428.951,69 

(=) Superávit 8.014.513.130,86 

 

Conforme os dados acima, o resultado financeiro foi um superávit, ou seja, o 

ativo financeiro (composto pelos créditos e valores realizáveis independentemente 

de autorização orçamentária e os valores numerários) foi superior ao passivo 

financeiro (que compreende dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa 

de autorização orçamentária). 

 

3.2.16 Resultado permanente 

 

Ativo permanente  347.119.054.992,46 

(-) Passivo permanente  950.340.160.597,54 

(=) Déficit -603.221.105.605,08 

 

Conforme os dados acima, o resultado permanente foi um déficit, ou seja, o 

ativo permanente (composto por bens, créditos e valores, cuja mobilização ou 

alienação dependa de autorização legislativa) foi superior ao passivo permanente 

(compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa 

para amortização ou resgate). 

 

3.2.17 Apuração Patrimônio Líquido 

 

Ativo total 382.276.997.075,01 

(-) Passivo total 973.789.702.264,44 

(=) PL -591.512.705.189,43 

 

Conforme os dados acima, foi apurado um patrimônio líquido negativo, pois o 

superávit financeiro não foi o suficiente para compensar o déficit permanente. 

 

3.2.18 Resultado das Variações Patrimoniais 
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Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA’s) 299.527.582.654,38 

(-) Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD’s) 295.427.153.529,26 

(=) Superávit Patrimonial 4.100.429.125,12 

 

Conforme resultado acima o Estado de São Paulo obteve um superávit 

patrimonial no ano de 2016, logo as VPA’s superaram em aproximadamente 1,39% 

as VPD’s. Destacam-se as receitas de impostos, no valor de R$ 

175.679.070.948,94, representando 58,65% das VPA’s, observando-se claramente 

uma política fiscal expansionista. Quanto às VPD’s, destacam-se as despesas com 

pessoal e encargos, no valor de R$ 76.835.057.372,01, compondo 26,01% das 

VPD’s.
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CONCLUSÃO 

 

Foram levantados os principais resultados da gestão orçamentária e 

financeira de São Paulo em 2016 e o desempenho dos órgãos de governo quanto à 

execução de seus programas. O ano foi marcado pela crise econômica e por 

mudanças institucionais com fortes reflexos na economia. A crise produziu efeitos 

negativos sobre as receitas, tornando mais desafiadora a tarefa de manutenção do 

equilíbrio fiscal. Apesar desse cenário, o Estado de São Paulo conseguiu cumprir 

com todas as transferências de recursos obrigatórias da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), e aplicou, prioritariamente, os recursos necessários para a manutenção 

da máquina administrativa e manteve um baixo nível de investimentos. 

O déficit orçamentário no resultado gerencial de 0,29% foi compensado pelo 

superávit orçamentário no contraste entre receitas realizadas e despesas liquidadas 

de 1,23%, sendo possível pagar todas elas no mesmo exercício. Além disso, o 

resultado de caixa superavitário em cerca de 7,98%, disponibilizou caixa para quitar 

despesas liquidadas e não pagas. O resultado nominal foi positivo, pois foi abaixo da 

meta. Entretanto, poderia ser melhor, já que o objetivo é sempre buscar diminuir a 

dívida líquida. O resultado primário total também foi positivo, tendo como fator 

determinante o resultado primário corrente, e, havendo, assim, menor necessidade 

do setor público de buscar recursos no mercado para financiar-se, ou seja, seu 

endividamento seria menor, principalmente para a manutenção dos equipamentos e 

promover o funcionamento dos órgãos e de suas atividades básicas (despesas 

correntes). 

Finalmente, com a disponibilidade de caixa líquida, o governo poderá honrar, 

em 2017, com os compromissos assumidos em 2016 (Restos a Pagar Não 

Processados) e ainda haverá uma economia para honrar com os compromissos 

assumidos no ano subsequente. 
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