
1



2



3

Índice de Efetividade 
da Gestão Municipal

Manual 2016



4

Composição
Junho de 2016

Presidente
Edilson de Sousa Silva

Vice-Presidente
José Euler Potyguara Pereira de Mello

Corregedor
Paulo Curi Neto

Conselheiros
Valdivino Crispim de Souza
Francisco Carvalho da Silva

Wilber Carlos dos Santos Coimbra
Benedito Antônio Alves

Conselheiros-Substitutos
Francisco Júnior Ferreira da Silva

Omar Pires Dias
Erivan Oliveira da Silva

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia
Adilson Moreira de Medeiros

Procuradores do Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia
Érika Patrícia Saldanha de Oliveira

Yvonete Fontinelle de Melo
Sérgio Ubiratã Marchiori de Moura

Ernesto Tavares Victória



5

IEGM

Coordenação
Conselheiro Presidente Edilson de Sousa Silva

Comissão de Implantação

Secretaria de Planejamento
Juscelino Vieira (Presidente)

Sérgio Mendes de Sá

Secretaria-Geral de Controle Externo
Francisco Barbosa Rodrigues

Bruno Botelho Piana

Secretaria de Tecnologia da Informação
Erica Pinheiro Dias

Colaboração

Secretaria de Gestão Estratégica da Presidência
Assessoria de Comunicação Social

Escola Superior de Contas
Assessoria de Cerimonial

Ouvidoria



6

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em con-
sonância com o Plano Estratégico 2016/2020,  espe-
cialmente com vistas ao alcance do objetivo estratégi-
co “Induzir o aperfeiçoamento das políticas públicas”, 
aderiu ao Acordo de Cooperação Técnica e Operacio-
nal nº 001/2016, celebrado entre o Instituto Rui Bar-
bosa, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O referido acordo estabeleceu a Rede Nacional de Indi-
cadores – REDE INDICON, cuja finalidade é a de com-
partilhar instrumentos de medição de desempenho, 
boas práticas da gestão pública brasileira e os conheci-
mentos deles advindos, bem como auxiliar e subsidiar 
a ação fiscalizatória exercida pelo Controle Externo.

Assim, surge o Índice de Efetividade da Gestão Munici-
pal – IEGM, que tem como foco o aperfeiçoamento das 
ações governamentais, mediante a divulgação dos níveis 
de desempenho de resultado, ou seja, dos indicadores 
finalísticos de eficiência e eficácia das políticas adota-
das para atendimento das necessidades da população.

O IEGM proporcionará visões da gestão pública 
em 7 dimensões: Educação, Saúde, Planejamen-
to, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Cidades Prote-
gidas e Governança em Tecnologia da Informação.

Será ainda instrumento de mensuração, com meto-
dologia única e aplicação anual, o qual permitirá a 
comparação dos resultados identificados em cada um 
dos municípios que responderão os questionários.

Por fim, e não menos importante, o IEGM será 
meio de consulta permanente para o exercí-
cio da cidadania e  relevante instrumento de 
melhoria das políticas públicas municipais.

Conselheiro Edilson de Sousa Silva
Presidente do Tribunal de Contas 

do Estado de Rondônia

Apresentação
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1.
CONTEXTO 
HISTÓRICO 
ATUAL

Os governos brasileiros têm enfrentado mudanças 
profundas na condução de suas políticas públi-

cas, tanto pela atual situação econômica quanto pelas 
crescentes reivindicações da população, gerando im-
pactos significativos na vida de todos.

As intervenções, ações e operações realizadas por au-
toridades públicas, independentemente de sua esfera 
e da sua natureza, têm impactado na forma como o 
Estado se torna parceiro ou não dos interesses sociais. 

O atual cenário indica a necessidade de uma gestão 
pública voltada para resultados, cuja análise das ne-
cessidades sociais revela forte enfoque na qualidade 
da prestação dos serviços públicos.

Os serviços públicos precisam ser continuamente mo-
dernizados, eficientes e efetivos, para acompanhar a 
evolução das necessidades sociais. É nesse contexto 
que o Tribunal de Contas promove o índice de efetivi-
dade da gestão municipal – IEGM. 



10

2.
O QUE É
O IEGM 

O Índice de Efetividade da Gestão Municipal – 
IEGM mede a qualidade dos gastos municipais 

e avalia as políticas e atividades públicas do gestor 
municipal. Apresenta, ao longo do tempo, se a visão 
e objetivos estratégicos dos municípios estão sendo 
alcançados de forma efetiva. Ele pode ser utilizado 
como mais um instrumento técnico nas análises das 
contas públicas, sem perder o foco do planejamento 
em relação às necessidades da sociedade. 

O IEGM permite observar quais são os meios utili-
zados pelos municípios jurisdicionados no exercício 
de suas atividades que devem ser disponibilizadas em 
tempo útil, nas quantidades e qualidades adequadas 
e ao melhor preço (economia), de modo a entender 
a melhor relação entre os meios utilizados e os re-
sultados obtidos (eficiência), visando ao alcance dos 
objetivos específicos fixados no planejamento público 
(eficácia)1 .

Ele propicia também a formulação de relatórios obje-
tivos em áreas sensíveis do planejamento público para 
a alta administração da Corte de Contas e alimenta 
com dados técnicos o pessoal da fiscalização, em com-
plementação às ferramentas hoje disponíveis.

O IEGM é um índice perene que proporciona visões 
da gestão pública para 7 dimensões da execução do 
orçamento público: 

1 C f. Manual de Auditoria de Resultados do Tribunal de Contas Europeu 
(disponível em http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu-ments/PERF_AU-
DIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL/_PT. PDF).

•   Educação;
•   Saúde;
•   Planejamento;
•   Gestão Fiscal;
•   Meio Ambiente;
•   Cidades Protegidas;
•   Governança em Tecnologia da Informação.

Essas dimensões foram selecionadas a partir de sua 
posição estratégica no contexto das finanças públicas2. 

O índice é composto pela combinação dos seguintes 
itens:

•   Dados governamentais;
•   Dados de prestação de contas;
•  Informações levantadas a partir de questionários 
preenchidos pelas Prefeituras Municipais.

A abrangência geográfica do IEGM é todos os muni-
cípios do Estado.

Essa nova tecnologia de fiscalização implica uma di-
ferente repartição de atividades e responsabilidades 
em matéria de execução do orçamento, o que deve ser 
cuidadosamente tomado em consideração nas fases 
de planejamento e a realização da auditoria de resulta-
dos, bem como de elaboração de relatórios que serão 
fornecidos aos Exmos. Conselheiros e ao pessoal de 
controle externo.

Apresentar os resultados da aplicação dos recursos 
públicos é dever do Estado, não só por sua obrigação 
legal, mas também para atender ao princípio da mo-
ralidade no qual deve se pautar a gestão pública, dessa 
forma conquistando a legitimidade de suas ações para 
o bem comum da sociedade. Em uma visão direta e 
sintética, o IEGM apresenta produtos finais para a alta 
administração da Casa (Presidência e Conselheiros), 
para o pessoal da fiscalização e, principalmente, para 
a sociedade e outros órgãos de controle externo (in-
formações da gestão pública municipal).

2 A priorização considerou a jurisprudência do TCESP e as disposições norma-
tivas da Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal).
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3.
OS PRODUTOS 
DERIVADOS DO 
IEGM
 

Os dados do IEGM serão consolidados e apresen-
tados conforme as necessidades de cada público-

-alvo com o intuito de buscar novos caminhos para a 
fiscalização por resultado.

Esta busca também apresenta uma nova percepção de 
oportunidades operacionais. Uma delas é a moderni-
dade que passa pelos nomes dos documentos a serem 
produzidos e utilizados nos quatro principais produ-
tos derivados da implantação do IEGM.

3.1 RELATÓRIO INFORMAÇÕES GERENCIAIS 
(ANUÁRIO)

O Relatório de Informações Gerenciais – Anuário 
consolida o resultado das 7 dimensões do IEGM e 
abrange todos os municípios participantes. 

Os dados são apresentados graficamente e com análi-
ses de alguns quesitos para a alta administração. Além 
disso, são realizados comparativos com outros indica-
dores utilizados no Estado.

Esta abordagem gerencial permite uma visão ampla 
dos resultados obtidos pelo planejamento da gestão 
municipal. Para alguns quesitos é possível identificar 
até uma tendência de comportamento ou um padrão 
de qualidade do serviço público de acordo com o con-
junto de medidas adotadas no decorrer de cada ano 
de gestão pública.

3.2 RELATÓRIO INFORMAÇÕES GERENCIAIS E 
ESTRATÉGICAS (PRISMA)

O Relatório Informações Gerenciais e Estratégicas 
apresenta a posição da gestão municipal das prefeitu-
ras nas 7 dimensões analisadas, proporcionando me-
lhor diagnóstico quanto às realizações e/ou resultados 
das ações dos agentes políticos. Procura-se evidenciar 
uma análise quanto ao alcance dos objetivos operacio-
nais municipais.

3.3 MATRIZ DE RISCO (SMART3)1

A Matriz de Risco apresenta a composição das ati-
vidades das prefeituras nas 7 dimensões analisadas, 
proporcionando uma visão mais clara quanto às con-
tratações, licitações e planejamento dos resultados das 
ações dos agentes políticos. Dessa forma, qualificamos 
ainda mais o tempo desprendido no planejamento das 
ações de controle, haja vista o diagnóstico dos pontos 
sensíveis a serem apresentados à fiscalização.

Essa matriz de risco apresenta uma abordagem trans-
parente e clara para o órgão fiscalizado, mitiga os 
possíveis erros de auditoria, pois apresenta os pontos 
relevantes e pertinentes suscetíveis de fiscalização, 
permitindo a criação de uma atmosfera de diálogo 
construtivo nas fases de fiscalização.

3.4 SITE INFOGRÁFICO

O site infográfico é o relatório eletrônico publicado 
no Portal WEB do Tribunal de Contas, que, apoiado 
pela tecnologia, organiza e disponibiliza informações 
à sociedade e aos demais órgãos de controle por meio 
do monitoramento dos planejamentos e gestões dos 
agentes públicos nas 7 (sete) dimensões monitoradas.

Os dados apresentados novo portal do IEGM contri-
buem para o aprimoramento dos controles externo e 
interno, permitindo-lhes funcionar como ferramenta 
de apoio à gestão pública.

Esse site agrega os novos conceitos de utilização das 
informações (forma fácil de compreender os dados) 

3 O termo SMART é uma correspondência ao termo utilizado pelo Tribunal de 
Contas Europeu. O manual de auditoria de resultado da Corte de Contas euro-
peia define que SMART permite “identificar e analisar riscos internos e externos 
para a realização dos objectivos da Comissão. No sistema de controlo interno da 
Comissão, ‘resultados e gestão do risco’ inclui, por um lado, a definição de objec-
tivos a nível estratégico, operacional e táctico segundo o método ABM, devendo 
todas as actividades ter objectivos específicos, mensuráveis, realizáveis, relevan-
tes e delimitados no tempo - specific, measurable, achievable, relevant and timely 
(SMART) - e, por outro, a análise e a gestão do risco das principais atividades.” 
(disponível em http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ PERF_AU-
DIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_PT.PDF).
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postas à disposição da sociedade por meio de info-
gráficos.

As informações no site apontam aos agentes e gestores 
públicos os indicadores finalísticos quanto à realiza-
ção de gastos, de modo a permitir análises comparati-
vas, subsidiando a tomada de decisões para melhoria 
da aplicação dos recursos públicos nos seus processos.

3.5 RELATÓRIO DE DESEMPENHO

Este relatório tem como finalidade fornecer ao gestor 
municipal a possibilidade de comparar o desempenho 
de seu município com outros similares, possibilitando 
identificar as melhores práticas e consequentemente, 
contribuir para uma melhora no desempenho da Ad-
ministração Pública Municipal. O artefato é baseado 
exclusivamente em informações prestadas pelos pró-
prios Municípios, as quais são validadas por amos-
tragem pelas equipes de fiscalização deste Tribunal. 
Desse modo, variáveis como o gasto na educação, por 
exemplo, somente são consideradas definitivas após o 
trânsito em julgado do Parecer emitido pelo Relator 
das respectivas contas.

3.6 APLICATIVO IEGM MOBILE 

O IEGM Mobile permite a visualização dos índices 
em dispositivos móveis que utilizam o sistema An-
droid. Sendo assim, os cidadãos têm uma poderosa 
ferramenta de fiscalização e participação social, pois 
com ele o munícipe pode tomar conhecimento da si-
tuação em seu município, bem como interagir, fiscali-
zar, e até mesmo apresentar denúncias diretamente ao 
Tribunal de Contas, podendo inclusive anexar fotos 
captadas com seu smartfone.
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4.
AS DIMENSÕES 
DO IEGM 
 

O IEGM é fruto de diversos eventos e reuniões com 
agentes políticos, técnicos de outros órgãos es-

taduais (Secretarias da Educação, da Saúde, do Meio 
Ambiente, da Defesa Civil), órgãos da sociedade civil 
e, principalmente, baseado nas atividades de controle 
externo, além de conversas técnicas com Agentes de 
Fiscalização.

Essas atividades permitiram entender e apresentar os 
7 índices componentes do IEGM, cada um baseado 
na respectiva dimensão da gestão pública apresentada 
anteriormente:

•   i-EDUC: Índice Municipal da Educação; 
•   i-SAÚDE: Índice Municipal da Saúde;
•  i-PLANEJAMENTO: Índice Municipal do  Plane-
jamento;
•   i-FISCAL: Índice Municipal da Gestão Fiscal;
•   i-AMB: Índice Municipal do Meio Ambiente;
•  i-CIDADE: Índice Municipal de Cidades Protegi-
das;
•  i-GOV TI: Índice Municipal de Governança de Tec-
nologia da Informação.

4.1  i-EDUC

Objetivo

Apresentar a lista com o posicionamento de municí-
pios jurisdicionados com indicadores que estabeleçam 
uma métrica das ações sobre a gestão da Educação 
Pública Municipal na sua esfera de responsabilidade, 
que impactam a qualidade dos serviços e a vida das 
pessoas.

Metodologia Aplicada

É fornecida a cada órgão jurisdicionado uma série 
de quesitos específicos de gestão municipal relativos 
à educação infantil, creches e pré-escolas e Ensino 
Fundamental I que devem ser respondidos eletroni-
camente.

4.2  i-SAÚDE

Objetivo

Apresentar a lista com o posicionamento de municí-
pios jurisdicionados a partir de indicadores que esta-
beleçam uma métrica das ações sobre a gestão da Saú-
de Pública Municipal, na esfera de responsabilidade 
municipal, que impactam a qualidade dos serviços e a 
vida das pessoas. 

Esta versão traz quesitos com o objetivo de avaliar o 
cumprimento de alguns indicadores previstos na no 
Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicado-
res para os Anos de 2013-2015 do Ministério da Saú-
de.

Metodologia Aplicada

É fornecida a cada órgão jurisdicionado uma série de 
quesitos específicos de gestão municipal da Saúde vol-
tados à Atenção Básica, que devem ser respondidos 
eletronicamente.

Alguns indicadores da Secretaria da Saúde são estu-
dados para entendimento dos processos realizados 
pelas prefeituras e elaboração do questionário de ati-
vidades finalísticas, porém tais fatores não são consi-
derados para o cálculo do resultado final do i-SAÚDE. 

4.3  i-PLANEJAMENTO

Objetivo

O índice do planejamento permite ordenar os muni-
cípios quanto ao que foi planejado e realizado em ma-
téria de programas e ações, possibilitando ao usuário 
da informação entender, de maneira ampla, como se 
deu esse processo, apontando para os possíveis resul-
tados.
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Para isso, analisamos os percentuais gerados em re-
lação à execução, comparando essa com o que foi 
estabelecido no planejamento da entidade. Por meio 
desse comparativo, é possível visualizar os reflexos na 
qualidade de vida dos munícipes (sejam diretos ou in-
diretos).

Além dos aspectos relacionados ao cumprimento do 
que foi planejado, também é possível identificar a 
existência de coerência entre as metas físicas alcan-
çadas e os recursos empregados, bem como entre os 
resultados alcançados pelas ações e seus reflexos nos 
indicadores dos programas. 

Nesta segunda versão do i-Planejamento acrescen-
tamos quesitos destinados avaliar todas as etapas do 
planejamento, com a finalidade avaliar os processos 
ligados a esta dimensão do IEGM.

Metodologia Aplicada 

Pesquisando outros índices desenvolvidos por reno-
mados órgãos, sejam nacionais ou internacionais, ob-
servamos que o índice é um valor agregador de outros 
valores, que procura expressar em um número o re-
sultado de várias análises realizadas, a fim de propor-
cionar, de maneira precisa e rápida, uma conclusão 
sobre o tópico analisado.

O índice é formado por indicadores, que são situações 
avaliadas de um determinado fato. Um exemplo é o 
índice de inflação, no qual a variação de cada um dos 
produtos que constam da cesta gera um indicador. 
Ao agregá-los (por soma, diferença ou outro método) 
apura-se o resultado do índice desejado.

No presente caso, em que desejamos apurar o índice 
do planejamento, consideramos os seguintes indica-
dores, detalhados com a sua apuração:

•   Coerência entre os resultados dos indicadores dos 
programas e das metas das ações;
•   Confronto entre o resultado físico alcançado pelas 
metas das ações e os recursos financeiros utilizados;
•   Percentual de alteração do planejamento inicial;
•   Percentual da taxa de investimento estabelecida no 
planejamento inicial e a executada.

4.4  i-FISCAL

Objetivo

O índice da gestão fiscal permite ordenar os municí-
pios quanto à política fiscal estabelecida e executada 
(direta ou indiretamente), habilitando o usuário da 
informação a entender, de maneira ampla, o compor-
tamento das decisões tomadas pelos responsáveis na 
administração municipal no que diz respeito à parte 
fiscal. 

Para isso, são analisadas a execução financeira e or-
çamentária, a manutenção dos limites legais estabele-
cidos, as decisões em relação à aplicação de recursos 
vinculados e a transparência da administração muni-
cipal.

Além dos aspectos relacionados à obediência aos limi-
tes estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 
é possível acompanhar se questões como endivida-
mento, planejamento e metas são conduzidos segun-
do uma gestão adequada, a fim de não comprometer 
as receitas futuras e a prestação de serviços públicos à 
população local.

Por fim, importante destacar que os tópicos conside-
rados pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
como fundamentais para a emissão de Parecer sobre a 
gestão municipal, como resultado do Ensino, da Saú-
de, pagamentos de Precatórios, entre outros, são con-
siderados na apuração do i-Fiscal.

Metodologia Aplicada

Conforme exposto anteriormente, o i-Fiscal é tam-
bém um índice que reflete o valor agregado de outros 
valores, que procura expressar em um número o re-
sultado de várias análises realizadas. No presente caso, 
em que desejamos apurar o índice da Gestão Fiscal, 
consideramos os seguintes indicadores, detalhados 
com a sua apuração:

•   Análise da Receita (execução orçamentária);
•   Análise da Despesa (execução orçamentária);
•   Análise da execução orçamentária;
•   Análise dos Restos a Pagar – até o bimestre (dívida 
flutuante);
•   Despesas com Pessoal – Poder Executivo;
•   Despesa com Pessoal - Poder Legislativo;
•  Apuração do resultado financeiro (superávit/défi-
cit);
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•   Apuração da dívida fundada (aumento/redução);
•   Apuração dos pagamentos dos precatórios;
•   Repasse de duodécimos às Câmaras;
•   Transparência: atas de elaboração, avaliação e apro-
vação, pareceres e publicações realizadas.

4.5  i-AMB

Objetivo

Apresentar a lista com o posicionamento de municí-
pios jurisdicionados com indicadores que estabeleçam 
uma métrica das ações sobre o meio ambiente que im-
pactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas, 
como exemplo: resíduos sólidos, educação ambiental, 
estrutura ambiental, conselho ambiental etc.

Metodologia Aplicada

É fornecida a cada órgão jurisdicionado uma série de 
quesitos específicos de Meio Ambiente que devem ser 
respondidos eletronicamente.

4.6  i-CIDADE

Objetivo

Apresentar a lista com o posicionamento de municí-
pios jurisdicionados com indicadores que estabeleçam 
o grau de envolvimento no planejamento municipal 
para proteção dos cidadãos frente a possíveis eventos 
de sinistros e desastres.

Metodologia Aplicada

É fornecida a cada órgão jurisdicionado uma série de 
quesitos específicos sobre a proteção realizada em suas 
cidades que devem ser respondidos eletronicamente.
As métricas matemáticas deste índice componente 
permitem a visualização da gestão municipal quanto 
ao grau de inter-relacionamento com outros órgãos 
de suporte e a sua gestão quanto à preparação e reação 
em situações de emergência. 

4.7  i-GOV TI

Objetivo

Apresentar a relação com o posicionamento de mu-
nicípios jurisdicionados com indicadores que estabe-
leçam uma métrica que mensure o conhecimento e 
o uso dos recursos de Tecnologia da Informação em 
favor da sociedade.

Metodologia Aplicada

É fornecida a cada órgão jurisdicionado uma série de 
quesitos específicos de TI que devem ser respondidos 
eletronicamente.

Os cálculos matemáticos são realizados por meio de 
algoritmos e rotinas computacionais utilizando os pe-
sos atribuídos a cada quesito.
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5.
DOS PESOS DOS 
ÍNDICES QUE 
COMPÕEM A 
ELABORAÇÃO 
FINAL DO IEGM 

O IEGM é  o índice final que reúne os índices apu-
rados nas 7 dimensões apresentadas. Para com-

preender a gestão municipal nessas dimensões, utili-
zamos a métrica de ponderação que melhor reflete o 
grau de relevância das apurações.

A distribuição das ponderações foi baseada no vo-
lume de despesas realizadas nos exercícios de 2011, 
2012 e 2013, por função de governo (“Ensino”, “Saú-
de”, “Administração” etc.4), apurado pelo TCESP jun-
to a todos os municípios paulistanos, exceto o Mu-
nicípio de São Paulo. Nos casos em que o índice não 
possui uma função de governo diretamente atrelada, 
ela foi relacionada com a função que apresenta maior 
semelhança (por exemplo: o I-GOV TI toma por base 
a função “Administração”).

Os dados das despesas utilizados para a apuração das 
ponderações foram extraídos da execução orçamen-
tária dos municípios, de acordo com a obrigação de 
prestação de contas estabelecida na legislação.

Apresentamos a seguir os valores ponderados dos ín-
dices componentes do IEGM: 

4   Conforme Portaria nº 42/99 do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.
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6.
DAS SÍNTESES DAS METODOLO-
GIAS UTILIZADAS NA CONSTRU-
ÇÃO DOS 7 ÍNDICES TEMÁTICOS 
– IEGM
Os procedimentos empregados na construção dos 
índices e indicadores, com seus quesitos, posiciona-
mento e critérios finalísticos, resultam do apoio de 
servidores de Tribunais de Contas, especialistas de 
outros órgãos e sociedade civil em diversas reuniões 
de trabalho.

Esse processo insere-se em um contexto de diálogos e 
discussões teórico-metodológicos que se aprofundou 
com a perspectiva de buscar novas tecnologias de fis-
calização concomitante e de auditoria de resultados.

Nesse aspecto, esse processo amplamente participa-
tivo adotado na construção do IEGM promove tam-
bém o envolvimento de seus usuários imediatos e 
potenciais, conferindo-lhe credibilidade e validação 
político-institucional, possibilitando alcançarmos sua 
efetiva utilização nos relatórios (PRISMA e SMART) 
e disponibilização de informações na Internet.

No que tange à composição temática – 7 dimensões – 
e às fontes de informação, o IEGM articula uma gran-
de variedade dos aspectos geridos pelo gestor munici-
pal – Educação, Saúde, Meio Ambiente, Proteção das 
Cidades etc. – que muito influenciam a qualidade de 
serviços e o cotidiano de seus munícipes. 
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6.1 SÍNTESE: i-EDUC

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DA EDUCAÇÃO
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6.2 SÍNTESE: i-SAÙDE

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DA SAÚDE



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39

6.3 SÍNTESE: i-PLANEJAMENTO

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DO PLANEJAMENTO
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6.4 SÍNTESE: i-FISCAL

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DOS ASPECTOS FISCAIS
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6.5 SÍNTESE: i-AMB

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DO MEIO AMBIENTE
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6.6 SÍNTESE: i-CIDADE

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DA PROTEÇÃO DA CIDADE
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6.7  SÍNTESE: i-GOV TI

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DA GOVERNANÇA DE TI
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7.
COMPOSIÇÃO 
FINAL DO IEGM

P or ser um projeto de âmbito nacional, envolven-
do todos os municípios brasileiros, o Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia, na condição de órgão 
de controle externo, esclarece que a participação de 
todas as prefeituras  é obrigatória.

A responsabilidade pelo preenchimento e envio dos 
questionários eletrônicos é atribuída ao Chefe do 
Controle Interno. Nos casos de impedimento deste, a 
responsabilidade deverá ser do Chefe da Contabilida-
de, sendo devidamente justificado.

O IEGM é um indicador perene e visa contribuir com 
aperfeiçoamento das políticas públicas. Assim, será 
aplicado anualmente e os resultados, serão apresen-
tados em 05 faixas, evitando-se assim a exposição nu-
mérica de ranking.
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8.
FAIXAS DE 
RESULTADOS

As faixas de resultado são a representação por 
notas (A, B+, B, C+ e C) e de forma gráfica dos 

enquadramentos das prefeituras frente às dimensões 
auditadas pelo resultado final do IEGM.

Cada faixa é caracterizada da seguinte forma:

NOTA A: ALTAMENTE EFETIVA;

NOTA B+: MUITO EFETIVA;

NOTA B: EFETIVA;

NOTA C+: EM FASE DE ADEQUAÇÃO;

NOTA C: BAIXO NÍVEL DE ADEQUAÇÃO

OBSERVAÇÃO: a proposta do IEGM é avaliar a efe-
tividade da gestão municipal como um todo, sem esti-
mular a exclusiva atenção do gestor público para ape-
nas uma ou algumas das dimensões analisadas. Seu 
objetivo é demonstrar, naturalmente, as áreas 

que demandam maior qualidade nos gastos públicos, 
porém a gestão municipal altamente efetiva é aque-
la que considera todos os aspectos do bem-estar so-
cial. Considerando que 3 (três) dos índices compo-
nentes possuem peso ponderado menos relevante 
na composição do IEGM (i-Amb, i-Cidade e i-GOV 
TI), resultados menos expressivos nessas esferas não 
implicariam uma redução significativa do Índice Fi-
nal, porém denotariam uma gestão municipal menos 
ampla. Diante disso, a faixa “A – Altamente Efetiva” é 
reservada para os municípios que apresentarem regu-
laridade em seus resultados além de IEGM acima de 
90% da nota máxima, verificada pela existência de ao 
menos 5 (cinco) índices componentes na faixa “A – 
Altamente Efetiva”.
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9.
REGRAS DAS FAIXAS DE 
RESULTADO

Com o objetivo de permitir maior controle da efetividade do município, ajustado pelos modelos ma-
temáticos aplicados, e considerando a necessidade de implemento de controles constitucionais e 

legais no IEGM, ficam observadas as seguintes regras para aplicação das faixas de resultado:

I)   IEGM: NOTA A – FAIXA ALTAMENTE EFETIVA - o município deve possuir pelo menos 05 (cin-
co) notas A;

II)  DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO IEGM: quando não ocorrer o atingi-
mento da aplicação de 25% na Educação;

III)  ÍNDICE COMPONENTE - REALOCAÇÃO PARA A FAI-XA DE RESULTADO DE NOTA C 
– BAIXO NÍVEL DE ADEQUAÇÃO: quando não observar o contido do artigo 29-A da Constituição 
Federal.
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10.
CONSIDERAÇÕES
FINAIS

A iniciativa do Instituto Rui Barbosa, em conjunto com os demais Tribunais de Contas, é de grande 

importância à sociedade, pois possibilita estabelecer um retrato da gestão municipal, por meio do 

qual é exposta a atuação da Administração Pública, e sob a ótica dos vários segmentos de análise.

Com a utilização do IEGM, os gestores públicos podem promover melhorias nas suas políticas públicas, 

buscando parâmetros de boas práticas realizadas por outros municípios, bem como acompanhar, de 

forma mais efetiva, a evolução dos seus indicadores.

Além disso, a sociedade também pode acompanhar e avaliar a performance do seu município nos seg-

mentos desejados, comparar o seu município a outros, bem como analisar a efetividade das políticas 

planejadas pelos gestores públicos municipais.

Nesse aspecto, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia espera contribuir ainda mais com a so-

ciedade, visto que o IEGM, tendo amplitude nacional, é adequado ao cenário econômico enfrentado 

na atualidade, sendo, portanto, primordial para o desenvolvimento do país e também para uma gestão 

pública eficiente, eficaz e efetiva. 
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Nota: “O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia reserva para si o direito 
de substituir informações fornecidas pelos jurisdicionados por dados por estes 
declarados a fontes oficiais de informação, tanto para o cálculo do Índice, quanto 
para a formulação de análises estatísticas a este ligadas.”
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