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Este, Senhor Presidente, é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam a proposta orçamentária para o próximo 
ano. Reafirmo que, em sua preparação, foram fielmente respeitados os preceitos e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, o que significa estrita observância ao princípio de austeridade fiscal. Disso resulta 
que as programações do Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública foram definidas com a 
observância das mesmas condições que nortearam as do Poder Executivo, encartando-se, rigorosamente, dentro das 
disponibilidades do Tesouro estadual. Sem embargo, transmito, para o conhecimento dos membros desse Parlamento, as propostas 
originais elaboradas pelo Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.

 Destaco, por derradeiro, que a preparação do projeto foi antecedida da realização de Audiência Pública, empreendida 
por meio eletrônico em razão da necessidade do distanciamento social, o que permitiu o recolhimento de ampla gama de 
sugestões e prioridades de cunho regional que, seguramente, concorrerão para qualificar o desenvolvimento econômico e 
social de nosso Estado.

Enunciados, assim, os motivos que embasam a propositura, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.
João Doria
GOVERNADOR
A Sua Excelência
Senhor Deputado Cauê Macris
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado.
PROJETO DE LEI Nº , DE 30 DE SETEMBRO DE 2020
Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2021.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º - Esta lei orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2021, compreendendo, nos termos do artigo 

174, § 4º, da Constituição Estadual:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, 

inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e 

indireta, bem como os fundos e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público;
III - o Orçamento de Investimentos das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social 

com direito a voto.
SEÇÃO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Artigo 2º - A receita total orçada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 246.330.596.108,00 (duzentos e 

quarenta e seis bilhões, trezentos e trinta milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e oito reais).
Parágrafo único - Estão incluídos no total referido no “caput” deste artigo, os recursos próprios das autarquias, fundações e 

empresas dependentes, conforme discriminação em quadro específico que integra esta lei.
Artigo 3º - A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes 

desta lei, observado o seguinte desdobramento:

 

RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORIGEM 

 
                    Valores em R$ 1,00 

  ESPECIFICAÇÃO TOTAL 

  
1 - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 224.746.899.999 

  1.1 - RECEITAS CORRENTES 218.323.146.116 

  
      IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 201.185.775.806 

  
      CONTRIBUIÇÕES 211.284.902 

  
      RECEITA PATRIMONIAL 5.000.591.498 

  
      RECEITA AGROPECUÁRIA 7.701.366 

  
      RECEITA INDUSTRIAL 9.275.796 

  
      RECEITA DE SERVIÇOS 1.003.350.836 

  
      TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.147.980.318 

  
      OUTRAS RECEITAS CORRENTES 757.185.594 

  1.2 - RECEITAS DE CAPITAL 6.423.753.883 

  
      OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.320.569.135 

  
      ALIENAÇÃO DE BENS 1.064.365.024 

  
      AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 270 

  
      TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 176.543.605 

  
      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.862.275.849 

  2 - RECEITAS DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 52.457.366.264 

  2.1 - RECEITAS CORRENTES 49.461.835.165 

  2.2 - RECEITAS DE CAPITAL 2.995.531.099 

  3 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (30.873.670.155) 

  3.1 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS (30.051.077.362) 

  3.2 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS (822.592.793) 

  RECEITA TOTAL 246.330.596.108 

 
  

Parágrafo único - Durante o exercício financeiro de 2021 a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de 
adequá-la à sua efetiva arrecadação.

Artigo 4º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social, no mesmo valor da receita total, é de R$ 
246.330.596.108,00 (duzentos e quarenta e seis bilhões, trezentos e trinta milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e oito 
reais), sendo:

I - no Orçamento Fiscal: R$ 207.971.795.718,00 (duzentos e sete bilhões, novecentos e setenta e um milhões, setecentos e 
noventa e cinco mil e setecentos e dezoito reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social: R$ 38.358.800.390,00 (trinta e oito bilhões, trezentos e cinquenta e oito milhões, 
oitocentos mil e trezentos e noventa reais).

Artigo 5º - A despesa total fixada, observada a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresenta a seguinte 
distribuição entre os órgãos orçamentários:

PROJETO DE LEI Nº 627, DE 2020
Mensagem A - nº 31/2020 do Senhor Governador do Estado
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
Senhor Presidente
Em cumprimento ao dever constitucional, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada 

consideração desse nobre Parlamento, o projeto de lei que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2021.
A propositura encontra-se fundamentada nos artigos 47, inciso XVII, e 174, inciso III, da Constituição Estadual. Observa, 

também, as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, aprovadas na forma da Lei nº 17.286, de 20 de agosto de 2020; a Lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964; a Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças 
públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal; os efeitos da Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016, que 
alterou o Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal para prorrogar a desvinculação das receitas da União e 
estabelecer a desvinculação das receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios; as disposições da Emenda Constitucional nº 45, 
de 18 de dezembro de 2017, que inseriu na Constituição estadual o regime para o atendimento de programações decorrentes de 
emendas parlamentares individuais de execução obrigatória; e, a Lei Complementar federal nº 173, de 27 de maio de 2020, que 
estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, contemplando, entre outras disposições, a introdução de 
alterações definitivas em dispositivos da citada Lei Complementar federal nº 101/2000.

Foram também consideradas, na sua elaboração, as estratégias que inicialmente nortearam a preparação do Plano Plurianual 
do Estado de São Paulo - PPA, relativo ao período compreendido entre os anos de 2020 a 2023, que contou com o valioso 
aperfeiçoamento dessa Casa, mediante a sua aprovação nos termos da Lei nº 17.262, de 09 de abril de 2020.

O projeto compreende o Orçamento Fiscal, o Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimentos das Empresas 
em que o Estado detém a maioria do capital social, abrangendo, por conseguinte, todos os órgãos dos Poderes do Estado e os 
órgãos e entidades da Administração centralizada e descentralizada.

É imprescindível sublinhar, desde logo, que a preparação desta proposta orçamentária ocorre em um contexto extraordinário, 
diretamente influenciado pelos severos efeitos sanitários, sociais e econômicos da crise de escala internacional provocada pela 
pandemia do novo coronavírus.

Nossa resposta à gravidade da situação tem sido, e seguirá sendo, a adoção de iniciativas para proteger a vida de nossos 
concidadãos. Nesse intento, nosso empenho se desdobra na mobilização dos melhores esforços governamentais, que se traduzem, 
entre outras políticas públicas, em ações prioritárias que objetivam: atenuar a transmissão da doença; preservar a capacidade 
ampliada de resposta do sistema público de saúde; compartilhar esforços com organismos internacionais para a produção de 
vacinas; fortalecer a rede paulista de proteção social; e, com o mesmo empenho, garantir o regular funcionamento das cadeias de 
produção, emprego e abastecimento de bens e serviços, como requisitos essenciais para proporcionar condições seguras ao pleno 
desenvolvimento do Plano São Paulo como estratégia consciente, ponderada pela ciência e pela saúde, que orienta a paulatina 
retomada protegida e regionalizada das relações econômicas e sociais em nosso Estado.

O impacto econômico decorrente da COVID-19 não tem precedentes no passado recente e a magnitude de seus múltiplos e 
interligados efeitos ainda não é passível de ser quantificada de forma satisfatória.

 Com o cenário macroeconômico subjacente, onde sobressai a abrupta retração do PIB (superior a 5% em 2020) e a 
desarticulação das cadeias produtivas, os canais de transmissão desse choque para todos os níveis de governo atuaram de forma 
rápida, fazendo-se sentir, simultaneamente, na repentina queda da arrecadação tributária e na imediata pressão pela expansão dos 
gastos estatais, particularmente reclamados, entre outras prioridades, para o atendimento impostergável em defesa da saúde, do 
emprego e dos segmentos da população mais vulnerável.

 No plano das contas públicas paulistas, as dificuldades experimentadas são visíveis, por exemplo, quando contrastamos o 
desempenho da arrecadação do ICMS. No atual exercício, o recolhimento deste tributo deve atingir R$ 140,2 bilhões, valor inferior 
ao arrecadado em 2019 (R$ 143, 7 bilhões) e cerca de R$ 12,0 bilhões inferior ao previsto na lei orçamentária de 2020. Apesar 
dessa expressiva frustração na arrecadação do principal tributo estadual, as finanças paulistas deverão encerrar este exercício com 
relativo equilíbrio. Isso, graças às medidas de ajuste fiscal, prontamente postas em marcha nos primeiros sinais da emergência 
sanitária, ao contínuo empenho para a contenção das despesas não essenciais, à compensação temporária da União aos Estados 
pela queda do recolhimento do ICMS e à suspensão, também transitória, do pagamento das obrigações com os serviços da dívida 
junto à União.

 No entanto, para 2021, as informações disponíveis apontam para um quadro ainda restritivo. O recolhimento esperado para 
o ICMS somará R$ 149,1 bilhões, para fazer frente ao atendimento de necessidades de financiamento em patamar acrescido, por 
força do elevado aumento das despesas públicas exigida neste ano. Além disso, estarão ausentes os ingressos não recorrentes, 
oriundos dos citados apoios da União aos entes federados, sendo que a recuperação da atividade econômica deverá ocorrer, ainda 
que de forma sustentada, com velocidade ainda lenta, insuficiente para propiciar ganhos reais para as rendas estaduais. A 
conjunção de todos esses fatores indica um descompasso entre receitas e despesas, projetando um potencial déficit orçamentário 
da ordem de R$ 8,2 bilhões para o exercício de 2021.

 As circunstâncias são excepcionais e exigem respostas contundentes. Daí por que, o governo paulista, com o intento de 
enfrentar essa delicada situação, ofereceu ao escrutínio legislativo o Projeto de Lei nº 529, de 2020, ora em tramitação nessa Casa 
e cuja aprovação permitirá atravessar o ano de 2021 com as finanças públicas equilibradas. Referido Projeto de Lei busca viabilizar 
a reforma e modernização da administração, passo essencial para enfrentar o grave quadro fiscal que experimentamos. São 
medidas que congregam variadas iniciativas de ajuste, que perpassam diferentes dimensões da ação governamental e que 
contribuem para reformar a máquina pública, minorar o mencionado déficit, recuperar parte da capacidade de investimento público 
e assegurar as condições mínimas de solvência para que o aparato estatal continue a funcionar e o Erário possa dar cumprimento 
das obrigações a cargo do conjunto de órgãos dos Poderes do Estado. A aprovação de tal Projeto de Lei demonstrará o 
comprometimento inequívoco dos parlamentares com a saúde financeira de nosso Estado, como se percebe na própria proposta de 
Lei Orçamentária encaminhada por meio da presente mensagem, a qual prevê, receitas e despesas condicionadas à aprovação do 
referido Projeto de Lei (e regulamentações posteriores), no valor de R$ 12,2 bilhões, correspondente a uma parcela estadual da 
ordem de R$ 9,2 bilhões que, por força das vinculações constitucionais, gera uma alocação de quase R$ 3,9 bilhões em educação e 
saúde.

 Para contribuir com a consecução desses propósitos, esta proposta orçamentária agrega programações que espelham um 
esforço de qualificação de prioridades, compatíveis com os meios financeiros disponíveis, o que levou ao reposicionamento do rol 
de programas e ações amoldado à nova realidade orçamentária. Isso, de modo a enfrentar um duplo desafio. De um lado, 
prosseguir com o esforço incessante para o controle da emergência sanitária; e, concomitantemente, avançar com a execução de 
políticas que possam contribuir para reverter o desmedido custo social e econômico resultante da calamidade. E, de outro, relançar 
as bases do desenvolvimento de São Paulo para, a partir desta crise pandêmica, corrigir vulnerabilidades, em especial da renda e do 
emprego, amparar aqueles que mais necessitam da proteção do Estado e revitalizar o robusto tecido empresarial paulista, de modo 
a prosseguirmos na construção de uma sociedade ainda mais próspera e solidária.

 Nesse sentido, a presente proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) traz, em seu bojo, o montante de R$ 15,2 bilhões, para 
custeio e investimentos das iniciativas integrantes do Programa de Metas 2020 a 2022, de modo a conferir transparência e articular 
a visão estratégica dessa administração.

 Nesse esforço sobressaem neste projeto as ações governamentais mais diretamente comprometidas com o desenvolvimento 
social e humano da nossa população. Dotações equivalentes a quase três quartos da receita disponível do Poder Executivo estão 
compromissadas com programações orçamentárias cujos gastos se revestem de forte conteúdo social. O que permite que um amplo 
elenco de políticas públicas concretas seja posto a serviço da educação, da saúde, da segurança pública, do emprego, da cultura, da 
habitação de interesse social, da mobilidade urbana e da preservação ambiental, com os propósitos de nivelar assimetrias sociais, 
suprir carências, atender aos justos reclamos da cidadania pela melhoria dos serviços públicos e favorecer a participação efetiva 
daqueles que aqui vivem nos benefícios econômicos e sociais do desenvolvimento de São Paulo.

 Além das intervenções na área social, também se destaca nesta propositura o conjunto de dotações compromissadas no 
orçamento fiscal, agregando verbas do Tesouro e recursos suplementares provenientes de operações de financiamento com 
organismos de crédito de âmbito nacional e internacional, com a finalidade de sustentar a capacidade dos investimentos estatais e 
dar continuidade às diferentes intervenções direcionadas a robustecer os vários campos de nossa infraestrutura.

 Neste aspecto, incluem-se, entre outros, empreendimentos dirigidos à ampliação e melhoria dos meios e das redes de 
transporte de massas de média e alta capacidade, à modernização da extensa malha rodoviária paulista e de sua logística; 
investimentos operados para a garantia da segurança hídrica, ao combate a enchentes e despoluição ambiental; a construção de 
moradias populares, o fortalecimento do complexo de equipamentos de atenção à saúde da população e o imprescindível 
reequipamento das forças públicas de segurança.

 Paralelamente, para reforçar e racionalizar a ação estatal, mostram-se adequadas e necessárias, em especial em face da atual 
restrição de recursos fiscais, iniciativas destinadas a criar e ampliar novos espaços de interação com o setor privado, por meio da 
concessão de serviços e das parcerias público-privadas, que, orientadas pelo interesse público, permitem acrescentar ganhos de 
eficiência, novos conhecimentos e recursos privados aos investimentos estatais, com o intento de tornar a prestação de serviços, o 
avanço dos empreendimentos de infraestrutura e a provisão adequada de utilidades públicas mais ágeis, eficazes e de melhor 
qualidade. Para tanto, estão atualmente estruturados mais de vinte projetos estratégicos disponíveis para operação sob os regimes 
de concessão e de Parcerias Público-Privada, voltados ao atendimento aos cidadãos na melhoria da oferta e do acesso aos bens e 
serviços públicos essenciais.
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