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SITUAÇÃO FISCAL DO ESTADO



SITUAÇÃO FISCAL DO ESTADO

Em R$ milhões

RECEITAS 2021 DESPESAS 2021 2021

RECEITAS CORRENTES 211.437 98% Pessoal 97.263    43%

ICMS 141.373 66% Transf. Municípios 45.131    20%

IPVA 16.186    8% Dívida 21.000    9%

ITCMD 2.949      1% Custeio 42.883    19%

IR 8.737      4%

Transferências Correntes

(Saúde, Educação, Convênios 

Federais e Outras)

10.601    5%

Investimentos

(Op. de Crédito, Fontes 

vinculadas / próprias)

4.471      2%

Demais Correntes 47.777    22%

RECEITAS DE CAPITAL

(Op. de Crédito, Convênios 

Federais, Dep.Judiciais)

3.560      2%

Demais Despesas

(Sentenças, Pensões Especiais, 

PASEP, FUNDEB)

14.652    7%

RECEITAS TOTAIS 214.997 100% DESPESAS TOTAIS 225.400 100%

Déficit 2021: -R$ 10.403 milhões

ORÇAMENTO 2021 - PROJEÇÕES



MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

ENXUGAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO

REALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

MELHORIA NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PRINCIPAIS MEDIDAS



EXTINÇÃO DE FUNDAÇÕES

• Fundação para o Remédio Popular – FURP
• Fundação Oncocentro de São Paulo – FOSP
• Fundação Parque Zoológico de São Paulo
• Fundação Instituto de Terras – ITESP

EXTINÇÃO DE AUTARQUIAS

Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN
Instituto de Medicina Social e de Criminologia – IMESC
Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – DAESP



EXTINÇÃO DE EMPRESAS

• Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU

• Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de 
São Paulo – EMTU

FUSÃO

Criar um único instituto para alocar os pesquisadores dos 
Institutos Florestal, de Botânica e Geológico para 
otimização de atividades e redução de custos

Ampliar as competências da ARTESP e ARSESP para que as 
agências absorvam as funções de regulação e fiscalização de outros 
serviços concedidos pelo Estado.



EXTINÇÃO DE 10 FUNDAÇÕES E ESTATAIS

O que muda?
Extinção de Furp, Fundação Oncocentro, Sucem, Imesc, Fundação Zoológico, Daesp, 
Itesp, CDHU, conclusão da extinção de Cosesp e Ipesp e fusão de três institutos.

Como defender?
O que está sendo extinto são diretorias, aluguéis e demais estruturas pagos pelos impostos e taxas 
pagas pelos cidadãos de São Paulo.

São 4.107 funcionários, e parte deles será absorvida pela administração estadual.

É uma mudança administrativa, e não operacional. Os técnicos serão preservados, o trabalho deles 
não muda. Apenas passarão a responder diretamente às Secretarias de Estado de cada área.

Hoje, no balanço de receitas e despesas destas dez instituições, chegamos a um déficit de R$ 377 
milhões em 2020. Isso sem considerar CDHU e EMTU, com prejuízos acumulados de R$ 5 bilhões e R$ 
1 bilhão, respectivamente.



POR QUE EXTINGUIR A FURP?

Reforma Administrativa

A Secretaria de Estado da Saúde possui um programa de sucesso. Na prática, o Dose Certa 
já assumiu parte da missão da Furp para entrega de medicamentos que a população de 
São Paulo precisa.

A Furp fornece hoje entre 20% e 25% dos medicamentos do Dose Certa, mas a custo 
superior ao do mercado.

A Furp tem um orçamento de R$ 90 milhões por ano. Mas só entrega, em medicamentos, 
o equivalente a R$ 30 milhões.

O seu custo real é ainda maior. Nos últimos cinco anos, acumulou um prejuízo operacional 
de R$ 136,7 milhões (R$ 27,34 milhões, em média, por ano).

Para cada medicamento entregue pela Furp, o cidadão de São Paulo paga outros três que 
não são fabricados pela instituição.



A folha de pagamentos custa R$ 75 milhões por ano. Possui mais ações trabalhistas que o 
número atual de funcionários.

A atual produção seria mantida com menos da metade dos funcionários, quase todos 
concursados. Nenhum ganho de eficiência foi possível nos últimos anos porque a Justiça 
do Trabalho mandou reintegrar todos os trabalhadores demitidos em reestruturações 
anteriores.

Possui uma fábrica operando em Guarulhos e uma Parceria Público-Privada com o 
laboratório NC (antigo EMS), que está suspensa, na cidade de Américo Brasiliense.

A Furp é o caso típico de produção estatal que ficou obsoleta. Com portfólio antigo, 
responde por menos de 0,5% do mercado nacional. A iniciativa privada faz melhor, com 
menor preço, mais agilidade e melhor tecnologia.



É POSSÍVEL PRODUZIR HABITAÇÕES POPULARES SEM A CDHU?

Sim, a CDHU é apenas um veículo. Mas um veículo que ficou oneroso.

A Lei das Estatais (Lei 13.303), de 2016, sobrecarregou ainda mais a máquina da CDHU 
porque impôs novas obrigações de compliance e transparência, com aumento de custos.
Nem todos os governos possuem Secretarias de Habitação ou mesmo estatais para 
construir moradias populares. No entanto, entregam residências à população por meio de 
contratos com terceiros ou PPPs.

Na largada do Casa Paulista, São Paulo fez 100 mil contratos em apenas dois anos. O 
programa pode suprir várias das funções da CDHU, que também podem ser executadas 
por meio de convênios com as prefeituras.

Nenhum programa social de habitação será interrompido.

Um novo instrumento para canalizar orecursos da Regularização Fundiária, Obras de 
Urbanização em Favelas e Casa Própria pode ficar ligado diretamente à Secretaria de 
Habitação.



A CDHU possui hoje uma receita anual em torno de R$ 700 milhões, oriundos de 
prestações e obras já entregues.

Esses recursos garantem o funcionamento da CDHU, que ainda recebe repasses diretos do 
Governo de São Paulo. Só em 2019, o Tesouro do Estado repassou R$ 371,15 milhões à 
CDHU.

O Governo de São Paulo terá de manter a faixa orçamentária destinada à regularização 
fundiária e urbanização de favelas, que são recursos a fundo perdido.



FOSP – FUNDAÇÃO ONCOCENTRO

Todos os pacientes com câncer têm assistência gratuita e de qualidade no SUS. 
Criada na década de 1970, a Fosp está defasada ante a modernização da área de 
oncologia no SUS, com serviços que se sobrepuseram ao seu papel inicial. A 
baixa demanda atual será integralmente redirecionada a outros serviços mais 
estruturados, com plena garantia da assistência.

A análise de exames de papanicolau, por exemplo, já é realizada em laboratórios 
vinculados ao SUS. A demanda por próteses será absorvida por serviços que 
oferecem tecnologias mais modernas, enquanto o registro de base hospitalar e 
indicadores de saúde referente a Oncologia serão incorporados à Coordenadoria 
de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde.



FUNDAÇÃO ITESP

Os assentamentos consolidados no estado serão atendidos pela estrutura de 
assistência técnica da Secretaria de Agricultura, que já atua ao lado dos 
pequenos produtores rurais. Toda a regularização fundiária já é feita pela 
Secretaria da Habitação. A estrutura administrativa da fundação é inchada e 
suas funções podem ser absorvidas por outras áreas, que também manterão os 
servidores essenciais. Com a extinção, haverá período de transição para o 
completo fechamento da estrutura.



DAESP

A atual gestão do Daesp iniciou mandato em 2019 com o objetivo de modelar a 
desestatização da rede de 22 aeroportos estaduais, seguindo diretriz estratégica 
do Governo de São Paulo. Custos e despesas anuais somaram cerca de R$ 83 
milhões, ante faturamento de mais de R$ 63 milhões – o deficit financeiro é de 
R$ 20 milhões. Com as concessões dos aeroportos, o Daesp perde seu objetivo.



EMTU

Os transportes metropolitanos vão ficar em uma estrutura menos onerosa ao 
Estado. A EMTU tem prejuízos acumulados de R$ 1 bilhão e estrutura 
administrativa de quase 500 funcionários. Ela não faz mais a operação dos 
serviços de transportes metropolitanos, e sim apenas a gestão e fiscalização de 
concessões. Os projetos específicos de mobilidade urbana são desenvolvidos 
pela Secretaria de Transportes Metropolitanos ou pela administração estadual 
em geral. A extinção da EMTU será gradual e garantirá que todos os serviços 
sejam mantidos com eficiência.



SUCEN

Desde a criação do SUS, o controle de vetores já é atribuição das prefeituras. 
São cerca de 30 mil agentes municipais, mas apenas 500 servidores da Sucen 
para atender a 645 municípios. O papel do Governo do Estado é dar apoio 
técnico às cidades por meio da Coordenadoria de Controle de Doenças, que 
reúne os setores de Vigilância Sanitária e Epidemiológica e pode fortalecer o 
suporte aos municípios no controle de vetores e endemias.



PROGRAMA DE DEMISSÃO INCENTIVADA (VOLUNTÁRIA) – PDI

Como vai funcionar este PDI?
O Governo do Estado lança o Programa de Demissão Incentivada para servidores 
estáveis admitidos antes de 1983. São 5.610 servidores, a maioria já 
aposentada. Do total, 2.900 funcionários têm entre 36 e 45 anos de tempo de 
serviço. 

O que estabelece o PDI?
São dois tipos:
• 65% do salário para cada ano de trabalho, pago em até 3 meses
• 80% do salário para cada ano de trabalho, pago em até 36 meses



IAMSPE AUMENTA CONTRIBUIÇÃO DE 2% PARA 3% A PARTIR DE 
59 ANOS E COBRANÇA DE 0,5% POR DEPENDENTE, COM 

CONTRIBUIÇÃO ANUAL

O que muda?
Afeta cerca de 1,3 milhão de servidores contribuintes e dependentes em 173 municípios.
Aumenta a contribuição individual de 2% para 3%, além de 0,5% por dependente.

Como defender?
O Iamspe é deficitário. O custeio do Hospital do Servidor e da rede credenciada ficam em torno de R$ 
1,6 bilhão por ano,  enquanto os servidores  contribuem com pouco menos de R$ 1 bilhão. Os recursos 
aportados pelo Tesouro do Estado pertencem a todos os contribuinetes, e é justo que a contribuição 
para cobrir o rombo seja feita por usuários do serviço.

Hoje, o servidor contribuinte pode inserir quantos dependentes tiver sem pagar a mais, o que também 
torna o sistema injusto e desiquilibrado financeiramente. O Governo do Estado pretende melhorar o 
sistema de atendimento do Iamspe com equilíbrio no orçamento e mais investimentos, mas sem que a 
população subsidie o plano de saúde dos servidores estaduais.



REALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

• Estabelecer que os superavits financeiros de fundações e autarquias, inclusive 
especiais, apurados ao final de cada exercício, devam ser recolhidos ao Tesouro 
Estadual para pagamento de aposentadorias e pensões

• Revisão do modelo de alienação de bens imóveis e autorização para alienação de novo 
bloco de imóveis

• Adequação da legislação referente à securitização de recebíveis tributários e não 
tributários

• Celebração de parceria para desoneração de despesas de manutenção de parques, 
ginásios, museus e ativos em geral

• Reversão, em caráter permanente, ao Tesouro Estadual do superavit financeiro de 
todos os fundos do Poder Executivo, exceto aqueles com restrição prevista em 
legislação federal

• Possibilitar o pagamento de despesas de qualquer natureza, inclusive pessoal, pelos 
fundos, exceto aqueles com restrição prevista em legislação federal

• Transferência ao Tesouro Estadual do saldo financeiro de duodécimos dos Poderes, 
MP, Defensoria e TCE ou permitir compensação com parcelas do exercício seguinte



O PROJETO DE LEI AFETARÁ O ANDAMENTO DAS PESQUISAS OU 
VAI FERIR A AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES E DA FAPESP?

Não procede que o ajuste fiscal vá paralisar pesquisas sobre a COVID-19. Também não é 
verdade que há falta de recursos para pesquisas financiadas pela Fapesp. O Estado 
destinou R$ 1,3 bilhão para a Fapesp no ano passado, maior repasse desde 2013, e 
apenas 30% foram comprometidos até julho. Ou seja, a Fapesp ainda tem em caixa cerca 
de R$ 1 bilhão.

A proposta tampouco atenta contra a autonomia das universidades e institutos de 
pesquisa e nçao altera orçamento e autonomia garantida pela vinculação entre recursos 
do ICMS e as entidades. A proposta é que recursos superavitários, isto é, aqueles no caixa 
das instituições e sem vinculação a projetos de pesquisa ou despesas, sejam utilizados 
para pagar professores, pesquisadores e servidores inclusive os das próprias entidades.

Não é justo que a população mais carente fique desassistida em medicamentos ou 
atendimento em saúde enquanto as universidades e a Fapesp podem ficar com sobra de 
recursos em caixa.



REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DO ITCMD

O que muda?
Muda o valor da base de cálculo para imóveis, que não poderá ser inferior ao valor venal de 
referência utilizado pela administração tributária municipal do local do bem – ITBI . No caso de 
imóvel rural, valerá o valor venal indicado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
Também será cobrado ITCMD das previdências privadas.

Como defender?
Não haverá mudança na alíquota de 4%, e sim na base de cálculo. A exemplo de outros estados, 
haverá cobrança de ITCMD na Previdência privada. No caso da participação societária, a cobrança era 
sobre o patrimônio liquido das empresas. Isto deve ser ajustado, assim como para valores de imóveis e 
propriedades rurais.
Em caso de doação com usufruto, a regra atual permite o pagamento de 2/3 do ITCMD no ato e 1/3 
quando da extinção do usufruto. Pela proposta, haverá pagamento de 100% no momento da doação.



MUDANÇAS NO IPVA

Como defender?
Não haverá aumento da alíquota de IPVA, tampouco fim da isenção para pessoas com deficiência. A 
proposta não aumenta impostos, mas reduz alguns benefícios fiscais concedidos ao longo dos anos, 
unificando-os na alíquota de 4%. Isso afeta algumas categorias como veículos movidos 
exclusivamente a álcool ou gás e veículos de locadoras que hoje, segundo decisão do STF, devem ser 
emplacados no estado em que transitam.

A diferenciação para veículos a gás ou etanol também não faz mais sentido, considerando que a 
frota de São Paulo é, em sua na maioria, flexível. A unificação da alíquota em 4% para todos os 
veículos é, portanto, mais justa para todos.



COMBATES A FRAUDES X RENÚNCIA FISCAL



REDUÇÃO EM 20% DE TODOS OS
BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS DE ICMS

Como defender?
É uma medida de isonomia. O projeto reduz vantagens e privilégios de todos 
os setores para permitir a recuperação econômica, gerar empregos e garantir 
proteção social a toda a população de São Paulo. Como os setores irão 
manter 80% dos atuais benefícios, o crescimento da economia estadual em 
2021 se converterá em elevação nominal das transferências sobre esse 
percentual. Para os setores produtivos, o mais provável é que não haja perda 
em relação a 2020. Pouco vale o benefício do ICMS se o volume de 
mercadorias cai drasticamente, como na recessão atual. Já os 80% 
preservados serão valiosos ante um crescimento econômico superior a 3%, 
como previsto até o momento.



MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL | RESUMO

Valores em R$ milhões

MEDIDAS
 VALOR 

ESTIMADO 

Enxugamento da estrutura administrativa 585,7              

Realocação de recursos financeiros 3.718,0           

Melhoria da administração tributária 4.480,8           

TOTAL 8.784,5           

CONSOLIDAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO DAS 

MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL - 2021 - LEI ORDINÁRIA

RECURSOS LIVRES



OBRIGADO


