
Secretaria de Governo



Cenários de arrecadação – ICMS (QPE)

abril maio junho

Atividade Econômica -6% cai + mantém

Inadimplência +5pp mantém mantém

Importações -30% pequena 
recuperação

mantém

+ conservador -2,3 -3,7 -3,7

+ otimistas -1,3 -2,2 -1,7

Previsão (LOA) 9,6 9,4 9,4

Revisão (COVID-19) 7,8

Perda (R$ bilhões) -1,8 -2,7 -2,7

impactos

sensibilidade

arrecadação



Cenários de despesas – pagamento 
financeiro

abril maio junho

Universidades + FAPESP 816 813 842

Precatórios + OPV 253 253 253

Serviço da Dívida 661 409 298

Demais:

Pessoal 5.332 5.188 4.961

Despesas Fonte FUNDEB 1.075 1.346 1.736

Custeio Saúde e IAMSPE 1.114 1.114 1.114

Custeio Demais 1.701 1.701 1.649

Investimentos – função Saúde 46 46 46

Investimentos - demais 572 572 572

Subtotal 11.570 11.442 11.471

Valores em R$ milhões

COVID-19 1.200 1.200 1.200

Despesas 12.770 12.642 12.671

Arrecadação 9.925 9.964 10.442

Impacto no Caixa -2.846 -2.679 -2.230



Saldos após salário (5º.dia útil)

Valores em R$ milhões
abril maio junho julho

Total 6.148 4.058 1.392 -801

Outros (vinculadas) 4.142 3.624 3.419 3.250

Tesouro + DREM 2.006 434 -2.027 -4.051

2.006

434

-2.027

-4.051

abril maio junho julho

Saldo de Caixa após pagamento de salários



Medida #1: 650 milhões de redução em 
custeio

Exceto para:

• Saúde
• Segurança Pública;
• Administração 

Penitenciária;
• Fundação CASA-SP;
• IAMSPE.

Regras Geral: 20% de redução *

Em especial, durante o período de 
calamidade:

• Contratos com OS Cultura – 50%;
• Poupatempo – 50%;
• Limpeza e Manutenção Predial – 40%;
• Transportes de alunos e funcionários – 70%;
• Locação de veículos – 50%;
• Portaria e recepção- 50%;
• Auxilio alimentação e transportes aos funcionários em 

teletrabalho – 100%;
• Diárias, passagens aéreas e terrestres – 100%

Utilizar, quando couber:

• Renegociação de preços e quantitativos, de comum acordo;
• Suspensão de contrato, unilateral;
• Supressão de quantitativos, unilateral, até 25%;
• Reavaliação de licitações em curso.

* Complementar ao contingenciamento de custeio.

Meta: 
R$ 650
milhões



Medida #2: Suspensão de novas despesas de 
custeio e investimento

Exceto para:

• Saúde
• IAMSPE

Em especial, não contratar:

I. novas locações de imóveis, veículos e 
equipamento

II. novos contratos de obras
III. aditivos que impliquem acréscimo de objeto
IV. aquisição de imóveis, veículos e 

equipamentos
V. publicidade e eventos que não estejam 

relacionados com o combate à epidemia do 
COVID-19 

VI. contratação ou prorrogação de contratos de 
serviços técnicos profissionais especializados

Meta: 
não pressionar gastos

Os casos excepcionais, devidamente justificados, serão analisados e 
deliberados pelo Comitê Gestor e submetidos à aprovação do Secretário de 
Governo.



Medida #3: Recursos Humanos

Todos:

• Suspenso pagamento antecipado de 13º
• 1/3 de férias será pago somente em dezembro

Todos exceto Saúde e IAMSPE, suspedem:

• Novos concursos e concursos em andamento
• Novos contratos de Estágio
• Designações de pessoal que gerem impacto econômico
• Venda de 1/3 de férias - celetistas
• Nomeações

Todos exceto Saúde, IAMSPE e SSP, suspende:

• Bonificação por resultados
Meta: 

R$ 1 bilhão
até dezembro



Medida #4: Demais medidas SEFAZ + PGE

• Suspensão de Serviços da Dívida

• Com a União (R$ 1,2 bi mensais)

• Multilaterais e bancos (em negociação)

• Suspensão de pagamento de PIS/PASEP (R$ 100 milhōes
mensais)

Potencial:
8,1 bilhōes em 2020, sendo

R$ 7,2 bilhōes já
considerados no fluxo de 

caixa.



OObrigado!


