
 

 

 

Nota Técnica nº 2 de 2021 de Orçamento e Finanças 

 

 

 

 

Os efeitos da Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021 

no município de São Paulo. 

 

 

 

Maio de 2021 

 

Liderança do PT na  

Câmara Municipal de São Paulo



 

2 
 

A limitação das despesas correntes pela Emenda Constitucional 109/2021. 

A Emenda Constitucional 109 de 2021 por meio do art. 167-A impôs restrições 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios ao limitar as despesas correntes em 

apenas 95% das receitas correntes. Para tanto, autorizou que os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e à Defensoria 

Pública do ente, que ultrapassem este percentual apliquem um mecanismo de austeridade 

fiscal que veda:  

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, 

aumento, reajuste ou adequação de remuneração de 

membros de Poder ou de órgão, de servidores e 

empregados públicos e de militares, exceto dos 

derivados de sentença judicial transitada em julgado 

ou de determinação legal anterior ao início da 

aplicação das medidas de que trata este artigo; 

II - criação de cargo, emprego ou função que implique 

aumento de despesa; 

III - alteração de estrutura de carreira que implique 

aumento de despesa; 

IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 

título, ressalvadas: 

a) as reposições de cargos de chefia e de direção que 

não acarretem aumento de despesa; 

b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos 

efetivos ou vitalícios; 

c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX 

do caput do art. 37 desta Constituição; e 

d) as reposições de temporários para prestação de 

serviço militar e de alunos de órgãos de formação de 

militares; 

V - realização de concurso público, exceto para as 

reposições de vacâncias previstas no inciso IV 

deste caput; 

VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, 

bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios 

de qualquer natureza, inclusive os de cunho 

indenizatório, em favor de membros de Poder, do 

Ministério Público ou da Defensoria Pública e de 

servidores e empregados públicos e de militares, ou 

ainda de seus dependentes, exceto quando derivados 

de sentença judicial transitada em julgado ou de 
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determinação legal anterior ao início da aplicação das 

medidas de que trata este artigo; 

VII - criação de despesa obrigatória; 

VIII - adoção de medida que implique reajuste de 

despesa obrigatória acima da variação da inflação, 

observada a preservação do poder aquisitivo referida 

no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição; 

IX - criação ou expansão de programas e linhas de 

financiamento, bem como remissão, renegociação ou 

refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação 

das despesas com subsídios e subvenções; 

X - concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 

de natureza tributária. 

Caso o município de São Paulo não implemente todas as medidas previstas por 

todos os Poderes e órgãos nele mencionados, a prefeitura e seus respectivos fundos, 

autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes fica impedida de realizar 

operações de crédito. O dispositivo tem um único e exclusivo propósito, controlar 

artificialmente o indicador da dívida pública do país em relação ao PIB. Tanto é que o 

descumprimento da regra não afeta as transferências voluntárias, as quais constam na lei 

de responsabilidade fiscal. 

Portanto, o efeito prático é a suspensão das operações de crédito dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, se tais empréstimos fossem realizados seriam 

contabilizados para efeito do indicador dívida sobre o PIB do país, com a suspensão o 

governo impede a realização de novas operações de crédito com a pretensão de melhorar 

o referido indicador. 

As operações de crédito no município de São Paulo  

A dívida do Município com a União deixou de ser um item para preocupação do 

paulistano, a renegociação da dívida promovida pela gestão Haddad em conjunto com a 

gestão Dilma Roussef em âmbito federal permitiu o avanço legal por meio da Lei 

Complementar n° 148, de 25 de novembro de 2014, alterada pela Lei complementar n° 

151, de 05 de agosto de 2015, regulamentada pelo Decreto Federal n° 8.616, de 29 de 

dezembro de 2015, as quais materializaram as condições para firmar o Terceiro Aditivo 

ao contrato de 03 de maio de 2000, o que possibilitou redução de R$ 46,45 bilhões do 

saldo devedor, posicionado em 01/01/2016, alteração da taxa de juros de 9% ao ano para 

4% ao ano e atualização monetária calculada mensalmente com base na variação do 

IPCA, apurado pelo IBGE, sendo que a aplicação dos juros e da correção monetária ficam 

limitados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para 

os títulos federais, de uma dívida impagável para uma dívida que será liquidada até 2030. 

A renegociação possibilitou ao município cumprir com o limite de endividamento 

previsto na Resolução do Senado Federal n° 40/2001 e permitiu realizar operações de 

crédito. Desde 2017 o município realiza operações de crédito, mas com valores bem 
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abaixo das possibilidades atuais. A maior operação foi autorizada pela Câmara Municipal 

por meio do PL 177 de 2021 para pagamento de precatórios no valor de R$ 2,5 bilhões.  

Para o triênio de 2022 a 2024 estão previstos R$ 4 bilhões em Operações de 

Crédito: Mobilidade Urbana (R$ 196 milhões); Sistema de Drenagem (R$ 86 milhões); 

Operação autorizada conforme Art. 1°, II, Lei 17.254/2019 (R$ 590 milhões); PNAFM 

(R$ 9,2 milhões); Segurança Urbana (R$ 71 milhões); Financiamento de Precatórios (R$ 

2,5 bilhões); Corredor Aricanduva (R$ 470 milhões) e; Avança Saúde (R$ 115 milhões). 

Percentual aplicado das Despesas Correntes em relação as Receitas Correntes 

 Nos últimos três anos o percentual aplicado das despesas correntes em relação às 

receitas correntes pela Prefeitura Municipal de São Paulo ficou abaixo do limite de 95% 

estabelecido pela EC 109/2021. Em 2018 o percentual foi de 94,71%, e nos anos 

subsequentes de 91,30% e 91,99%, respectivamente, em 2019 e 2020 (Tabela 1). 

 

Porém, este resultado está associado ao baixo volume de despesas empenhadas. 

Nos últimos quatro anos a taxa de crescimento acumulada da arrecadação foi de 40,3%, 

enquanto a taxa de crescimento das despenhas empenhadas foi de 31,3% de 2016 a 2020. 

Esta contração nas despesas afetou tanto as despesas correntes como o investimento.   

 

Este regime de exacerbada austeridade fiscal também pode ser verificado pela 

diferença entre a meta de resultado primário e o resultado primário verificado nos últimos 

8 anos. Até 2017 a diferença entre a meta fiscal e o resultado primário efetivo ficou abaixo 

2018 2019 2020

Receita Total (I) 54.338.012.265,24 62.716.982.200,34 66.661.210.627,92

Receitas Correntes (II) 52.404.540.035,88 58.699.481.857,78 63.911.412.391,83

Despesa Total (III) 54.157.141.735,67 59.389.424.273,77 64.915.337.413,99

Despesas Correntes (IV) 49.633.622.640,33 53.590.486.369,04 58.789.924.666,67

94,71% 91,30% 91,99%

Fonte: Balanço Orçamentário - RREO/Secretaria Municipal da Fazenda

Elaboração: Liderança do PT na Câmara Municipal de São Paulo

Percentual das Despesas Correntes sobre as Receitas Correntes

Tabela 1

Ano
Especificações

Relação da Despesa sobre 

a Receita (IV / II)

Receita Realizada e Despesa Empenhada

Prefeitura Municipal de São Paulo, 2018 - 2020

2017 2018 2019 2020

Receita Total 8,9% 14,3% 32,0% 40,3%

Despesa Total 4,0% 9,6% 20,2% 31,3%

Fonte: Balanço Orçamentário - RREO/Secretaria Municipal da Fazenda

Elaboração: Liderança do PT na Câmara Municipal de São Paulo

Tabela 2

Variação Acumulada da Receita Total e da Despesa Total

Receita Realizada e Despesa Empenhada

Prefeitura Municipal de São Paulo, 2018 - 2020

Ano
Especificação
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de R$ 3 bilhões. Em 2018 a diferença praticamente dobra (R$ 5,3 bilhões), registra novo 

crescimento em 2019 com uma diferença de R$ 6,4 bilhões, e em 2020, a diferença chega 

a R$ 12,3 bilhões. Isto é, nesses últimos três anos, a prefeitura deixou de aplicar tanto 

recursos orçamentários como recursos financeiros, aqueles que estão no caixa na 

prefeitura.  

A ausência de um planejamento para efetivação de políticas públicas e dos 

investimentos em obras e projetos estruturais, levou a prefeitura a registrar recursos 

recordes em caixa, mesmo com autorização legislativa que permitia registrar resultados 

primários negativos para que fossem aplicados os recursos necessários para atender as 

demandas urgentes decorrentes da pandemia.  

 

Faz parte da gestão das contas públicas que a prefeitura guarde uma parcela de 

recursos em caixa para honrar compromissos financeiros. Contudo, a elevação recente 

dos recursos em caixa não possui outra explicação do que a incompetência da atual gestão, 

os recursos foram de R$ 5,4 bilhões em dezembro de 2016 para R$ 22,8 bilhões, aumento 

de R$ 17,4 bilhões. Não existe justificativa técnica para retenção de um volume tão alto 

de recursos enquanto há demandas urgentes. 

 

 

 

 

 

 

Receita 

Primária

Despesa 

Primária

Meta do 

Resultado 

Primário

Resultado 

Primário

2013 37.874,5 35.812,7 1.271,4 2.061,7 790,3

2014 40.479,5 39.247,8 50,0 1.231,7 1.181,7

2015 46.242,1 43.803,9 100,0 2.438,2 2.338,2

2016 46.151,6 47.707,2 -1.929,4 -1.555,6 373,9

2017 50.907,4 48.188,3 11,7 2.719,1 2.707,4

2018 51.596,3 47.790,2 -1.564,4 3.806,1 5.370,4

2019 59.150,7 51.923,9 765,2 7.226,8 6.461,6

2020 62.677,5 57.041,4 -6.726,4 5.636,1 12.362,4

Fonte: Demonstrativos dos Resultados Primário e Nominal - RREO/Secretaria Municipal da Fazenda

Elaboração: Liderança do PT na Câmara Municipal de São Paulo

Informações Fiscais
Diferença 

entre Meta e 

Resultado

Em milhões R$

Ano

Tabela 3

Diferença entre Meta e Resultado Primário

Prefeitura Municipal de São Paulo, 2018 - 2020
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Gráfico 1 

Disponibilidade de Caixa Bruta 

Prefeitura de São Paulo, dezembro de 2016 – fevereiro de 2021 

Em milhões R$ 

 

Fonte: Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – RGF e SOF/Secretaria Municipal 

da Fazenda 

Elaboração: Liderança do PT na Câmara Municipal de São Paulo 

 

Isto não significa que os recursos em caixa estão disponíveis, podem estar 

vinculados à determinado fim (como 25% na educação e 15% na saúde) ou estão 

reservados para pagamento de contratos (empenhados). Contudo, R$ 4,9 bilhões não 

foram empenhados, não foram objeto de uso e não houve tentativa do governo de utilizar 

tal excedente em favor dos paulistanos. E fica ainda pior quando comparamos com 

dezembro de 2018, os recursos livres eram de R$ 586 milhões, de R$ 586 milhões para 

R$ 4,9 bilhões em dois anos, os recursos livres em caixa aumentaram 736%.  

Gráfico 2 

Recursos Livres em Caixa 

Prefeitura de São Paulo, dezembro de 2016 – 2020 
Em milhões R$

  
Fonte: Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – RGF e SOF/Secretaria 

Municipal da Fazenda 

Elaboração: Liderança do PT na Câmara Municipal de São Paulo 

5.457,6 
6.990,4 

8.096,4 

13.325,3 
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2.561,3 

4.899,4 
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Quais despesas seriam afetadas com a limitação das despesas correntes 

Vimos acima que a Prefeitura de São Paulo adotou uma regra de excessiva 

austeridade fiscal, sem justificativa técnica, orçamentária ou financeira. Supondo que no 

próximo período será retomada o patamar de despesas correntes e investimentos ao da 

variação da receita, nos interesse saber quais despesas seriam afetadas. 

 Em tempos em que a maioria das pastas sociais são penalizadas com cortes e 

congelamentos é necessário compreender a rigidez de algumas despesas, ou seja, 

compreender quais despesas possuem pouca margem ou nenhuma para serem reduzidas, 

feito isto identificaremos o percentual de receitas correntes que estarão em tese 

disponíveis para aplicação em outros programas e áreas. 

A Tabela 4 identifica que 94,8% das despesas correntes possuem baixa capacidade 

de redução ou nenhuma, as despesas das funções previdência social, educação e saúde 

representam 68,1% das despesas correntes, e os contratos com transporte, resíduos 

sólidos, assistência social e zeladoria ocupam mais 16,2% das despesas correntes. Ainda 

precisariam ser contabilizados os valores pagos aos servidores públicos que não estão 

alocados na saúde e educação, os valores dispendidos com o pagamento de precatórios, 

juros, encargos da dívida e a vinculação de recursos ao Poder Legislativo, os quais juntos 

consomem 10,5% das despesas correntes. 

Deste modo, temos um rol grande de órgãos e programas que estão nos 5,2% restantes, 

podemos citar a pasta da Cultura, Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente, Esporte 

e Lazer, Habitação e Segurança. Todas estas pastas podem ter severas restrições com a 

aplicação da limitação prevista no art. 167-A da EC nº 109/2021.    

Tabela 4 

 

R$ %

Previdência Social 12.758.492.411,89 24,9%

Educação 11.616.636.078,84 22,6%

Saúde 10.570.508.670,64 20,6%

Contratos 8.320.015.079,26   16,2%

Transporte
1

4.299.386.531,48   8,4%

Resíduos Sólidos
2

2.046.220.969,37   4,0%

Assistência Social
3

1.180.104.553,99   2,3%

Zeladoria
4

794.303.024,42      1,5%

Pessoal e Encargos Sociais
5

1.888.575.955,66   3,7%

Precatórios
6

1.601.081.445,23   3,1%

Juros e Encargos da Dívida
7

1.135.081.115,00   2,2%

Legislativa 785.220.917,09      1,5%

Subtotal 48.675.611.673,61 94,8%

Demais Despesas Correntes 2.648.617.140,62   5,2%

Total 51.324.228.814,23 100,0%

Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda

Elaboração: Liderança do PT

Especificações da Despesa

Prefeitura Municipal de São Paulo, 2019

Despesas Correntes Liquidadas 

Rigidez da Despesa Corrente Orçamentária
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Manifestação da Prefeitura de São Paulo 

 O Poder Executivo manifestou a sua interpretação sobre a limitação das despesas 

correntes no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2022, 

conforme o trecho abaixo: 

“de grande importância que o ciclo de planejamento 

orçamentário avalie, com base nas receitas e despesas 

previstas, qual o percentual da receita corrente se 

direcionará ao custeio das despesas correntes. Para os 

exercícios de 2022 a 2024, o quadro abaixo demonstra os 

valores previstos na atual proposta de LDO.” 

 

 A proposta do Poder Executivo é de continuidade do cenário de austeridade fiscal, 

com definição de índices inferiores ao aprovado no plano federal, impondo maiores 

restrições as despesas correntes, de 93,7% em 2023 e de 91,9% em 2024. 

Como sabemos e verificamos a receita corrente cresceu em velocidade superior a 

prevista pelo Executivo e deve continuar crescendo, o que pode abrir espaço 

orçamentário, porém é relevante esta proposição com índices mais restritivos, uma vez 

que, o Poder Executivo aplicou uma série de cortes e congelamentos nas pastas sociais 

nos anos anteriores em que registrava recorde de recursos em caixa. 

O que se vislumbra é de que usará retoricamente o dispositivo de restrição das 

despesas correntes para seguir na agenda de excessiva austeridade sem qualquer 

justificativa técnica, orçamentária e financeira para apoiar tais decisões.  
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