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Apresentação

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, alinhado ao seu Planejamento Estratégico 2016-2020, 

em especial, ao objetivo estratégico 3, que visa induzir o aperfeiçoamento das políticas públicas, aderiu ao 

Acordo de Cooperação Técnica e Operacional n. 001/2016, que estabeleceu a Rede Nacional de Indicadores 

– REDE INDICON.

No período de março a abril de 2017, foi realizada a pesquisa do IEGM, com a participação de todos 

os 52 municípios rondonienses. 

Este relatório gerencial, intitulado Anuário 2017, é o instrumento de consolidação das informações 

gerenciais dos municípios, estruturando os resultados das 7 dimensões do IEGM por meio de gráicos, com-

parativos, análise de quesitos, painéis de indicadores, entre outras informações, as quais permitem ao gestor 

o diagnóstico do município em relação às boas práticas existentes, bem como aos atendimentos dos quesitos 

legais.

Assim, este produto do IEGM proporciona uma visão ampla dos resultados obtidos pelo planejamento 

da gestão municipal. Para alguns quesitos, é possível identiicar tendência de comportamento ou padrão de 
qualidade do serviço público de acordo com o conjunto de medidas adotadas no decorrer de cada ano de gestão 

pública.

Destinado aos gestores públicos e à sociedade em geral, este Anuário busca, a partir das consolida-

ções, levantar informações em nível gerencial, de maneira a orientar signiicativamente a atuação dos Municí-
pios, possibilitando a aferição de resultados, correção de rumos, reavaliação de prioridades e consolidação do 

planejamento; em suma, induzindo o aprimoramento das políticas públicas municipais. 
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1 .  I ç ã

1.1. Conceituação do IEGM

O IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal – surgiu do Acordo de Cooperação Técnica 

e Operacional n. 001/2016, que estabeleceu a Rede Nacional de Indicadores – REDE INDICON, à qual o 

Tribunal de Contas de Rondônia aderiu no exercício de 2016.

O Índice mede a qualidade dos gastos municipais e avalia as políticas e atividades públicas do gestor 

municipal. Assim, tem como foco o aperfeiçoamento das ações governamentais, mediante a divulgação dos 

níveis de desempenho de resultado, ou seja, dos indicadores inalísticos de eiciência, eicácia e efetividade 
das políticas adotadas para atendimento das necessidades da população.

Foram convencionados sete aspectos da gestão pública municipal componentes do 

IEGM, a saber: Educação (i-Educ), Saúde (i-Saúde), Planejamento (i-Planejamento), Fiscal  

(i-Fiscal), Ambiental (i-Amb), Cidade (i-Cidade) e Governança de TI (i-GovTI). Cada um deles contém uma 

série de quesitos (questões) a avaliar, totalizando 238 questões.

O IEGM possui cinco faixas de resultado, conforme quadro abaixo:

Nota Faixa Critério
A

Altamente efetiva
IEGM com pelo menos 90% da nota máxima e, no mínimo, 5 índices 

componentes com nota A

B+ Muito efetiva IEGM entre 75,0% e 89,99% da nota máxima

B Efetiva IEGM entre 60,0% e 74,99% da nota máxima

C+ Em fase de adequação IEGM entre 50,0% e 59,99% da nota máxima

C Baixo nível de adequação IEGM menor que 50%

Além dos critérios citados acima, outros dois serão observados na deinição das faixas de resultados:

•	 Realocação da nota do município no IEGM Brasil para a faixa imediatamente inferior, 

quando não ocorrer o atingimento da aplicação de 25% na Educação;

•	 Índice Componente - Realocação para a faixa de resultado C – Baixo Nível de 

Adequação: quando não observar o contido no artigo 29-A da Constituição Federal.

1.2. Da metodologia de apuração

O IEGM é apurado a partir de informações autodeclaradas pelos municípios. Neste exercício, o prazo 

de preenchimento das informações pelos municípios compreendeu o período de março a abril/2017. 

Neste ano, a exemplo da quase totalidade dos estados da Federação, o Tribunal de Contas de Rondônia 

realizou validação em parte dos municípios, a im de veriicar a correspondência entre as respostas apresentadas 
eletronicamente e a realidade encontrada in loco (tomando-se como referência o ano de 2016). 

A validação foi realizada em 24 municípios (46% do total) nos meses de maio e junho/2017, 

exclusivamente quanto às dimensões da Educação e da Saúde, sendo utilizados procedimentos e técnicas de 

observação direta e exame documental e eventualmente reuniões/entrevistas com a Administração, registrados 
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em papéis de trabalho padronizados. 

Com a inalização dos trabalhos, todas as informações foram consolidadas em arquivo deinido pelo 
Instituto Rui Barbosa – IRB e enviadas ao mesmo para consolidação nacional, no mês de julho/2017. O IRB 
inalizou a consolidação no mês de outubro/2017.

Este produto do IEGM, expedido na forma de Anuário, consolida as informações coletadas, organizando-

as em panorama comparativo, permitindo aos municípios identiicar as melhores práticas e à sociedade em 
geral exercer o controle social.



  9Anuário 2017

2. R a  C i a   IEGM

2.1. Resultados Gerais

O mapa abaixo apresenta as faixas de resultado correspondentes às notas gerais do IEGM em Rondônia, 

referente ao exercício de 2016.

IEGM dos Municípios de Rondônia - 2016

 A cor laranja, predominante no mapa, evidencia que, na consolidação dos 7 indicadores setoriais, a 
maioria dos municípios (38) situa-se na faixa “C”, ou seja, apresentam uma gestão pública com baixo nível 
de adequação. Dez municípios estão em fase de adequação (faixa C+) e apenas 4 possuem uma gestão pública 
considerada efetiva (faixa B). 

 

 Ressalta-se que nenhum município atingiu a faixa “muito efetiva” (B+) ou “altamente efetiva” (A), 
resultado que repetiu o exercício de 2015.
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2.2. Composição do IEGM em 2016

Quantidade de Municípios por indicador e faixa de resultado - 2016

O gráico demonstra, para cada um dos 7 indicadores componentes do IEGM, a quantidade de 
municípios que se encontra em cada faixa de avaliação.

Sobressaem-se negativamente: o i-Planejamento, em que 47 municípios  situam-

se no baixo nível de adequação (C), indicando que para a grande maioria há baixíssima 

correspondência entre as metas, programas e ações estabelecidas no PPA e o Orçamento;  
o i-Cidade, em que 45 municípios apresentaram baixo nível de adequação, merecendo medidas para melhorar 

seus graus de proteção dos cidadãos frente a sinistros e desastres; o i-Ambiental, visto que 42 municípios 

situam-se na faixa de baixo nível de adequação, e o i-Educação, com 38 municípios na última faixa de resultado.

Por outro lado, destaca-se o indicador do i-Fiscal, o qual, em suma, mede a capacidade do município 

gerir suas inanças em conformidade com as metas estabelecidas. A grande maioria dos municípios obteve nota 
B (Efetiva) ou B+ (Muito efetiva). Esse resultado revela que, a despeito do cenário de recessão econômica 

e da queda real da capacidade de investimento e da receita no último exercício, os municípios conseguiram 

fazer os ajustes iscais necessários. Essa realidade é resultado da intensa atuação iscalizatória do Tribunal de 
Contas de Rondônia, expressada na emissão de alertas e determinações aos gestores públicos, nos termos da 

Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outro indicador que teve avaliação relativamente adequada foi o i-Saúde, em que 28 municípios (54% 

do total) obtiveram nota B (efetiva), resultado esse que relete o cenário nacional do IEGM, em que o indicador 
da Saúde foi o melhor avaliado.
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2.3. Variação 2015-2016

Quantidade de Municípios por faixa – Variação 2015-2016

Observa-se um agravamento no resultado do IEGM, tendo em vista que em 2015 dezoito municípios 

tinham uma gestão avaliada na faixa C (35%) e vinte e quatro estavam na faixa C+ (46%); no exercício de 

2016, 38 municípios ou 73% concentram-se na faixa C e 10 (ou 19%) na faixa C+, sem que nenhum deles 

alcançasse uma gestão considerada efetiva ou muito efetiva. 

A concentração de municípios na última faixa de avaliação em 2016 pode ser explicada pela validação 

realizada no presente exercício, quando se veriicou que boa parte dos municípios não possuía os controles 
informados no momento da autoavaliação.

2.4. Nota Média Geral - Variação 2015-2016

Variação do IEGM 2015 vs. 2016
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O gráico mostra que os municípios de Rondônia, na média, elevaram discretamente a pontuação nos 
indicadores do i-Fiscal, i-Ambiental, i-Cidade e i-Governança de TI, o que não foi suiciente para elevar a faixa 
de resultado em relação a 2015. Todavia, o decréscimo veriicado nos indicadores do i-Saúde e principalmente 
do i-Educação foi suiciente para agravar o resultado geral do IEGM, que passou da faixa C+ em 2015 para 
C em 2016.

Este resultado conirma o julgamento de que o abaixamento da nota em 2016 deu-se sobretudo pela 
validação realizada neste exercício, tendo em vista que os indicadores da educação e saúde, que sofreram a 

maior queda, foram justamente os selecionados para validação. 
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3. R a  i a   Di ã

Apresentamos a seguir os resultados consolidados, em 2016, em cada uma das sete dimensões 

componentes do IEGM, seguidos de visualização gráica dos principais aspectos em cada uma delas. 
Tais aspectos foram selecionados não pelo peso avaliativo atribuído na metodologia do IEGM, mas por 

representarem as situações em que mais se identiicou uma preponderância positiva (a maioria dos municípios 
atende ao quesito avaliado) ou negativa (municípios em sua maioria não possuem o quesito avaliado). 

3.1. i-Educação – Índice Municipal da Educação

Nesta dimensão, observa-se que nenhum município atingiu o estágio “altamente efetivo” (faixa A) em 

2016. O Município de Porto Velho obteve a faixa B+ (muito efetiva); cinco atingiram a faixa B (efetiva), oito 

estão em fase de adequação (C+) e 38 estão em baixo nível de adequação (C).

Quanto à análise dos quesitos, o primeiro a se destacar é quanto à exigência de elaboração do Plano 

Municipal de Educação, prevista nos termos do artigo 8º da Lei 13.005/14. Em relação a este aspecto, de 

acordo com as respostas encaminhadas, os 52 municípios do Estado possuem Planos Municipais de Educação, 

ou seja, todos atenderam a determinação legal.



14 Anuário 2017

Ressalte-se que a avaliação realizada não analisou o mérito, mas se restringiu apenas à veriicação da 
existência   do Plano  de  Educação     Municipal. Não  obstante, é  de   se   mencionar que    o Tribunal realizou, neste exercício, 
auditoria com o objetivo de avaliar a evolução dos indicadores e o cumprimento e risco de descumprimento das 

metas 1 e 3 do PNE dos 52 municípios do Estado em 2015 e 2016, cujos resultados consolidados constam do processo  

n. 3148/17.

A seguir apresentamos os demais quesitos selecionados:

Quesito 39: A Prefeitura/Secretaria da Educação Municipal possui Plano de Cargos e 

Salários para seus professores?

Quarenta e oito municípios (92%) informaram que estabeleceram plano de cargos e salários aos 

proissionais da educação. Contudo, salienta-se que, na validação efetuada em 24 municípios, apesar de ter 
sido conirmada a existência da lei instituidora, constatou-se em alguns casos que ela se encontra defasada, 
sem observância das normas recentes, a exemplo da lei instituidora do Fundeb (Lei n. 11.494/07).

Quesito 9: Todas as escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

possuem laboratórios ou sala de informática?

Nesse quesito, apenas 4 municípios possuem laboratórios/salas de informática em todas as escolas 

da rede pública de ensino com anos iniciais do ensino fundamental. A validação do TCE/RO constatou que 

alguns municípios responderam incorretamente a questão, airmando possuírem laboratórios/salas em todas as 
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escolas; nesses casos, a iscalização veriicou que algumas salas que estavam em funcionamento em 2015/2016 
foram fechadas neste ano de 2017 por razões diversas, tais como a necessidade da sala para uso de turmas 

regulares; a deterioração de condições estruturais (instalações elétricas e/ou lógicas daniicadas; ambiente 
insalubre provocado por iniltração de água da chuva e/ou infestação de pombos, etc.) e a falta de segurança 
provocada por furtos nas escolas, exigindo que os computadores fossem desmontados e levados para uma sala 

segura.

Quesito 19: Todos os professores da Educação Básica possuem formação especíica de nível superior?

Em 20 municípios (38%), todos os professores na educação básica possuíam em 2016 formação de nível 

superior. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina a formação mínima de nível médio, modalidade 

normal para os docentes da educação básica1; não obstante, o  Plano Nacional de Educação deine em sua meta 
15 a necessidade de que os entes assegurem tal formação a todos os docentes.

Um aspecto a ser ressaltado é que as equipes que efetuaram a validação identiicaram que em geral 
os municípios não possuem controles atualizados, íntegros e/ou tempestivos a respeito da situação funcional 

dos seus proissionais de educação. Em boa parte dos municípios validados, as informações a respeito da 
lotação, formação e cargo dos professores tiveram de ser coletadas em listagens em meio físico e não estavam 

disponíveis prontamente; em um dado município, a informação da formação dos docentes sequer estava 

sistematizada. Tais constatações indicam a necessidade de os municípios aperfeiçoarem seus controles, sob 

risco de prejudicar o monitoramento do cumprimento das metas pactuadas nos Planos Municipais de Educação.

1 Lei Federal n. 9394/96, art. 62.
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3.2. i-Saúde – Índice Municipal da Saúde

Na dimensão da saúde, melhor avaliada que a da Educação, um município apresentou resultado 

considerado altamente efetivo: Ji-Paraná. Três municípios atingiram resultado “muito efetivo” (B+); vinte e 
oito, resultado “efetivo”, dez estão em fase de adequação e outros 10 em baixo nível de adequação.

Quesito 34: O município possui Plano Municipal da Saúde com período correspondente 

ao PPA vigente?

Quarenta e sete municípios (90%) elaboraram o Plano Municipal de Saúde com período correspondente 

ao PPA em vigor (quadriênio 2018-2021).
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Quesito 4: Os locais de atendimento médico-hospitalar e as unidades de saúde de atenção 

básica municipais estão regulares perante o Corpo de Bombeiros?

Quesito 5: Os locais municipais de atendimento médico-hospitalar e UBSs possuem 

alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária?

Nota-se um quadro crítico: em 37 municípios do Estado (71%), nenhuma das UBS ou dos locais de 

atendimento médico-hospitalar estão regulares perante o Corpo de Bombeiros, fato que foi constatado in loco 

pelas equipes de validação. Em 26 municípios, nenhuma das UBS/locais de atendimento médico-hospitalar 

possui alvará de funcionamento da vigilância sanitária.
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3.3. i-Planejamento – Índice Municipal do Planejamento

Oito municípios informaram que não estruturam seus planejamentos no exercício em programas, 

indicadores, metas e ações: Alta Floresta do Oeste, Buritis, Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Mirante da 

Serra, Nova Mamoré, Nova União e Rio Crespo. No mapa, tais municípios estão sem cor. O município de 

Porto Velho atingiu a nota B+ (gestão muito efetiva), o que destoa signiicativamente das notas dos demais 
municípios, a maioria na faixa C (baixo nível de adequação).

Quesito 9: Existe equipe estruturada para 

realização do planejamento municipal (PPA, 

LDO e LOA)?

Quesito 13: Há estrutura administrativa voltada 

para planejamento?

Os gráicos acima demonstram que, apesar de mais de 50% dos municípios terem uma estrutura 
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administrativa regulamentada para planejamento (gráico à direita), apenas 14 (27%) possuem uma equipe 
nomeada e responsável pelos planos orçamentários.

Quesito 21: Há levantamentos dos problemas, 
necessidades, deiciências do Município 

antecedentes ao planejamento?

Quesito 23. Os diagnósticos serviram para 
as soluções e estão materializados nas peças 

orçamentárias?

 Os gráicos são reveladores da gestão pública municipal. Trinta municípios (58%) informaram que 
não preparam diagnósticos com o im de elaborar seus planos orçamentários, o que é uma falha grave de 
gestão. Para piorar o quadro, dos 22 municípios que elaboram esses diagnósticos, apenas 8 informaram que 

eles serviram para as soluções e se materializaram nas peças orçamentárias, demonstrando baixo grau de 

efetividade.

3.4. i-Fiscal – Índice Municipal da Gestão Fiscal

O mapa evidencia claramente que o i-Fiscal foi um dos indicadores melhor avaliados, sendo que um 
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único município atingiu a faixa considerada de baixo nível de adequação: Vilhena. Já o município de São 

Felipe do Oeste foi o único que atingiu nessa dimensão a faixa “Faixa A - altamente efetiva”, e a grande 

maioria dos municípios atingiu uma gestão considerada “B+ - muito efetiva”.

O índice i-Fiscal é calculado a partir da análise de uma série de indicadores (comportamento da receita, 

despesa, restos a pagar, despesa com pessoal, resultado inanceiro, precatórios etc.), com base nos números da 
gestão iscal. Se todos os indicadores alcançarem pontuação máxima (100 pontos cada), o valor pontuado do 
índice é 100.

Nos gráicos adiante, foram selecionados três desses indicadores: execução da despesa, restos a pagar 
e pagamento dos precatórios.

3.4.1. Análise da Execução da Despesa

Segundo a metodologia de apuração do IEGM, a execução da despesa é pontuada na medida em que o 

município consegue equilibrar a despesa executada e a prevista. Assim, tem-se uma situação “ideal” em que 

a despesa executada é igual à prevista ou há uma economia de no máximo 10%, caso em que a nota atribuída 

é 100. 

Se a economia de despesa é superior a 10%, a pontuação é proporcional à economia alcançada (de 

2,5 pontos a 97,5 pontos), desde que a economia represente no máximo 50% da despesa prevista, pois não é 

desejável nem esperado que os entes deixem de executar as políticas públicas deinidas no orçamento. 

Por último, se o município executou despesas sem previsão no Orçamento, irá pontuar até 90 pontos, 

desde que a despesa executada além do orçamento represente no máximo 10% da despesa prevista, uma vez 

que não é desejável que o ente aumente seu endividamento.

O quadro adiante resume as faixas de pontuação desse indicador.

Quociente: Despesa executada / 

Despesa Prevista
Pontuação

Maior ou igual a 1,1 0

Entre 1,01 e 1,09 Graduação entre 90 e 10

Entre 0,9 e 1,0 100

Entre 0,51 e 0,89 Graduação entre 2,5 e 97,5

Menor ou igual a 0,5 0
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Quesito 01: Quociente de Execução da Despesa

Vê-se que a maioria dos municípios (48) apresenta uma situação de economia de dotação, sendo que 
destes, 17 apresentam uma situação considerada ideal no que tange à execução da despesa, segundo o IEGM. 

3.4.2. Análise da Execução dos Restos a pagar

A avaliação do IEGM quanto a esse aspecto é realizada mediante o quociente entre o valor de pagamento 

de restos a pagar e o saldo inicial do exercício: se esse quociente é menor ou igual a 0,75, o município não 

pontua; se acima de 0,75 e menor que 0,95, a pontuação varia proporcionalmente entre 5 e 95 pontos; e se 

acima de 0,95, recebe pontuação 100.

Quesito 03: Quociente de Pagamento de Restos a Pagar

Nesse quesito, diferentemente do anterior, poucos municípios atingiram a situação ideal conforme a 

metodologia do IEGM. Segundo os dados declaratórios, apenas 7 municípios conseguiram efetuar o pagamento 

de mais de 95% do estoque inicial; a grande maioria (28) reduziu o estoque em no máximo 75%.
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3.4.3. Análise da Execução dos Precatórios

Esse aspecto é medido pelo quociente entre o estoque inal e o estoque inicial de precatórios. Se o 
estoque inal for maior ou igual ao inicial, o município não recebe pontuação pelo quesito; se o quociente se 
situar entre 0,91 e 0,99, a pontuação é calculada proporcionalmente entre 90 e 10; e se o quociente for menor 

ou igual a 0,9, a pontuação é cheia: 100 pontos.

Quesito 05: Quociente de Pagamento de Precatórios

Em 2016, conforme dados declarados, 36 municípios inalizaram o exercício com estoque de precatórios 
inferior ao inicial e 15 viram o estoque de precatórios elevar-se.

3.5. i-Ambiental – Índice Municipal do Meio Ambiente
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A dimensão do i-Ambiental é uma das que tiveram pior avaliação no IEGM 2016, como se nota na 

predominância da cor laranja no quadro (baixo nível de adequação). Destacam-se os municípios de Vilhena e 

Cacoal, na faixa “muito efetiva”, seguidos de Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Campo Novo de Rondônia e Rolim 

de Moura, esses quatro com gestão considerada “efetiva”.

Quesito 09: O município possui seu Plano Municipal de Saneamento Básico?

A grande maioria dos municípios ainda não elaborou seu Plano Municipal de Saneamento Básico. A 

Lei n. 11.445, de 05.01.2017, estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, determinando 

aos municípios a elaboração dos referidos Planos. De acordo com o Decreto Federal n. 8.629, de 30.12.2015, 

os municípios têm até a data de 31.12.2017 para conclusão dos Planos de Saneamento, como condição para 
acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de inanciamentos geridos ou administrados por órgão 
ou entidade da Administração Pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.

Quesito 07: A prefeitura possui alguma estrutura organizacional para tratar de assuntos 

ligados ao Meio Ambiente Municipal?

O gráico evidencia uma situação inversa à anterior: 77% dos municípios possuem algum tipo de 
estrutura organizacional ligada ao Meio Ambiente.

Quesito 01: Sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) – Lei n. 12.305/2010 –, informe:

Observa-se que quinze municípios já têm seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
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Sólidos inalizado e devidamente publicado; 26 ou 50% dos municípios já confeccionou o referido Plano, 

sendo que destes, 4 já o haviam submetido, no momento da autoavaliação do IEGM, à Câmara de Vereadores 

para aprovação. Por im, 11 municípios informaram que ainda não elaboraram o Plano.

Destaca-se que o prazo para elaboração do PMGIRS, componente da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos criada pela Lei Federal n. 12.305/10, foi estabelecido de maneira escalonada: capitais e municípios 

de região metropolitana, até 31 de julho de 2018 para implementar os aterros sanitários; os municípios de 

fronteira e os que contam com mais de 100 mil habitantes, até 31 de julho de 2019; cidades entre 50 e 100 mil 

habitantes, até 31 de julho de 2020, e municípios com menos de 50 mil habitantes até 31 de julho de 20212.

3.6. i-Cidade – Índice Municipal de Proteção ao Cidadão

O índice do i-Cidade teve a pior avaliação do IEGM (pelo segundo ano consecutivo de avaliação), 

com nota média inal em 2016 de 0,15 (baixo nível de adequação). O mapa revela, contudo, a existência em 
especial de quatro municípios com resultados muito acima do desvio padrão: Jaru (gestão efetiva), Guajará-

Mirim, Pimenta Bueno (gestão muito efetiva) e Porto Velho (altamente efetiva). Considerando que a dimensão 

do i-Cidade não foi validada pelo Tribunal, a existência dessas disparidades corrobora a necessidade de 
publicação e ampla divulgação dos resultados do presente trabalho, para ins do exercício do controle social.

2 PLS 425/2014, disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/119536>. Acesso em 25.10.2017.
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Quesito 01: O município possui a Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil estruturado 

(a) (Lei n. 12.608/2012)?

Quesito 05: O município possui Plano de 

Contingência de Proteção e Defesa Civil?

 A Lei Federal n. 12.608/12 instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, 

disciplinando em âmbito nacional a prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas 

à proteção e defesa civil (proteção a tragédias decorrentes de chuvas, inundações, desastres ambientais, 

deslizamentos e outros).

Nota-se que a grande maioria dos municípios (40 ou 77%) ainda não designou a equipe responsável 

pela coordenação do sistema; quatro informaram que estão em fase de estruturação.

A PNPDEC determina aos municípios, sem estabelecer prazos, a elaboração de um Plano de 

Contingência de Proteção e Defesa Civil. Cinco municípios informaram que já o elaboraram: Guajará-Mirim, 
Jaru, Ji-Paraná, Pimenta Bueno e Porto Velho, e quatro estão em fase de formalização: Ariquemes, Cacoal, 

Castanheiras e Nova Brasilândia do Oeste.

Quesito 07: Se o município possui mais de 20.000 habitantes, foi elaborado seu Plano de 

Mobilidade Urbana?

O Plano de Mobilidade Urbana é instrumento de política de desenvolvimento urbano que objetiva a 

integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e 

cargas no território do Município. 

No gráico acima, observa-se que a metade dos municípios rondonienses não estão obrigados por lei ao 
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cumprimento da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, visto que possuem menos de 20.000 habitantes. 

Porém, dos que estão obrigados, apenas cinco informaram que possuem, são eles: Ariquemes, Cacoal, 

Pimenta Bueno, Porto Velho e Vilhena. Não obstante, 23 municípios, que representam 44% aproximadamente, 

declararam que ainda não possuem o referido instrumento.

3.7. i-GovTI – Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação

As pontuações dos municípios no i-Governança de TI – o qual mensura o conhecimento e uso de 

recursos de Tecnologia da Informação em favor da sociedade – tiveram a distribuição mais heterogênea dentre 
as sete dimensões, haja vista que não se identiicou uma concentração signiicativa de municípios em uma 
ou outra faixa. Ressalte-se que não houve nenhum município que atingiu uma gestão considerada altamente 

efetiva (Faixa A).

Quesito 01: A prefeitura municipal possui PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação – que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro?
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Os municípios de Rondônia, na quase sua totalidade, ainda não utilizam o PDTI como instrumento 

orientador do seu planejamento de TI. Chupinguaia informou que elaborou o Plano com horizonte de 

planejamento superior a 2018, e Castanheiras tem o PDTI com metas até 2018.

Quesito 08: Os dados e documentos relativos a editais dos processos licitatórios são 

divulgados na Internet?

Todos os 52 municípios divulgam na internet os dados e documentos relativos a editais dos seus processos 

licitatórios. A esse respeito, nos últimos anos o Tribunal de Contas de Rondônia intensiicou a iscalização e 
fomentou a transparência dos entes públicos na esfera estadual e municipal. Pode-se seguramente creditar a 
essa atuação o fato de o Estado igurar nas primeiras posições no Ranking Nacional da Transparência 2016 do 
Ministério Público Federal, sendo o quarto nacional no quesito “Governos Municipais” e o terceiro no quesito 

“Governos Estaduais”3.

Quesito 10: Sobre compras públicas (licitações) que tenham por objetivo 

desenvolvimento, melhoria ou manutenção, qual métrica é utilizada para determinar o 

tamanho do software?

A Análise de Pontos de Função é uma técnica para medição de projetos de desenvolvimento de software, 

que tem como objetivo determinar o seu tamanho funcional, expresso em número de Pontos de Função (PF). 

O uso da técnica para contratações de serviços de software tem sido objeto de recomendação do TCE-RO e 

dos demais Tribunais de Contas, por ela propiciar segurança e objetividade e permitir o pagamento com base 

nos resultados mensurados. 

Cinco municípios do Estado informaram já utilizar a métrica de pontos de função. Nove utilizam outra 

métrica, e uma parcela considerável de 20 municípios (38%) informaram que não usam nenhuma métrica para 

determinar o tamanho dos softwares a serem contratados.

3  Disponível no site < http://www.rankingdatransparencia.mpf.mp.br/>. Acesso em 24.10.2017.
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4. R a   i í i

4.1. Alta Floresta do Oeste

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), igualando-se à média dos 

municípios rondonienses. Destaca-se o resultado obtido no indicador do i-Saúde, em que o Município obteve 

nota B+. O Município não apresentou as respostas referentes ao indicador do i-Cidade, bem como, em face de 

não estruturar seu planejamento para 2016 em programas, indicadores, metas e ações, não possui nota relativa 

ao i-Planejamento.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se uma evolução signiicativa 
no resultado do indicador i-Saúde, acompanhada também da melhora do indicador da educação, iscal e 
Governança de TI, suicientes para o incremento da nota inal entre os dois exercícios.
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4.2. Alto Alegre dos Parecis

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. 

Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C+ (em fase de adequação), acima da média dos municípios 

rondonienses. Destacam-se os indicadores da Saúde e do Planejamento, com pontuação acima da média 

(porém, ainda dentro da mesma faixa de resultado). Por outro lado, destaca-se negativamente a nota obtida no 

i-Ambiental, bem abaixo da média dos municípios. O Município obteve pontuação 0 (zero) para o indicador 

do i-Cidade. 

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se que a nota inal no 
IEGM não sofreu alteração. Examinando-se a composição do índice, destaca-se positivamente 

a elevação da nota do i-Saúde (passando da gestão “em fase de adequação” para “efetiva”). 

No entanto, merece atenção pelo Município a queda signiicativa da avaliação do i-Fiscal e do  
i-Ambiental.
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4.3 Alto Paraíso

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos 

municípios rondonienses. Examinando-se a composição do índice, veriica-se que icaram aquém da média 
dos municípios os indicadores da Saúde (bastante abaixo), do Planejamento e do Fiscal. O Município obteve 

pontuação 0 (zero) para o indicador do i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se que, apesar de o Município 

manter-se dentro da mesma faixa, a nota geral do IEGM diminuiu, o que foi provocado principalmente pela 

queda acentuada dos resultados do i-Educação e do i-Saúde. Por outro lado, destaca-se a evolução proeminente 

do indicador do i-Fiscal, que saiu da gestão em baixo nível de adequação para efetiva.
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4.4 Alvorada do Oeste

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos 

municípios rondonienses. Examinando-se a composição do índice, destacam-se negativamente os indicadores 

do i-Educação, i-Saúde, i-Planejamento e i-Governança de TI, que icaram muito aquém da média do Estado, 
bem como o indicador do i-Cidade, que obteve pontuação 0 (zero).

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um decréscimo do resultado geral do IEGM municipal em 2016, que saiu 

da faixa de pontuação “C+” (em fase de adequação) em 2015 para “C” (baixo nível de 

adequação), que pode ser atribuído, sobretudo, à queda dos indicadores do i-Educação, i-Saúde e  

i-Planejamento. Já a melhoria do indicador do i-Fiscal foi suiciente para elevar a faixa de “C+” para “B” 
(gestão efetiva).
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4.5 Ariquemes

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C+ (em fase de adequação), acima da média dos municípios 

rondonienses (faixa C). Examinando-se a composição do índice, nota-se que apenas os indicadores do 

Planejamento e (especialmente) do i-Fiscal tiveram desempenho aquém da média. 

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, veriica-se um decréscimo no resultado 
geral do IEGM (apesar de ter sido mantida a mesma faixa de avaliação), o que é um relexo da queda ocorrida 
em quase todos os indicadores, com exceção do i-Planejamento e do i-Cidade.
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4.6 Buritis

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), igualando-se à média dos 

municípios rondonienses. Destaca-se o resultado obtido no i-Saúde, em que o Município obteve nota B, acima 

da média. O Município obteve pontuação 0 (zero) para o indicador do i-Planejamento, tendo em vista que não 

estruturou seu planejamento para 2016 em programas, indicadores, metas e ações.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se uma piora no resultado geral 

do IEGM, sendo mais percebido o decréscimo no indicador da Saúde, duas faixas abaixo em relação ao ano 

anterior.
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4.7 Cabixi

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro 

da média dos municípios rondonienses, destacando-se positivamente os indicadores do  

i-Educação, i-Saúde e i-Fiscal. Por sua vez, merece atenção pelo Município o baixo 

desempenho, comparando-se à média dos municípios, dos indicadores do i-Planejamento e  

i-Ambiental, bem como o indicador do i-cidade, que obteve pontuação 0 (zero).

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, houve um incremento 

discreto do resultado geral do IEGM municipal em 2016, ainda não suiciente para elevar 
a faixa de avaliação. Destaca-se positivamente o crescimento dos indicadores do i-Saúde e  

i-Fiscal, e negativamente o decréscimo acentuado da nota do i-Educação.
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4.8 Cacaulândia

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses, destacando-se os indicadores do i-Educação e do i-Planejamento, com pontuação acima da 

média (porém ainda dentro da mesma faixa de resultado). Por sua vez, merece atenção pelo Município o baixo 

desempenho, comparando-se à média dos municípios, dos indicadores do i-Saúde, i-Ambiental e i-Governança 

de TI. O Município obteve pontuação 0 (zero) para o indicador do i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

 Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, houve um incremento discreto do resultado 

geral do IEGM municipal em 2016, ainda não suiciente para elevar a faixa de avaliação, que permaneceu 
em baixo nível de adequação. Destaca-se o decréscimo acentuado da nota do i-Saúde, que passou da gestão 

efetiva para baixo nível de adequação.
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4.9 Cacoal

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi B (gestão efetiva), acima da média dos municípios 

rondonienses (faixa C), destacando-se os indicadores da Educação, Fiscal e Ambiental, também acima da 

média. 

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um incremento do resultado geral do IEGM municipal em 2016, que saiu da faixa de pontuação 

“C+” em 2015 para “B”. Destaca-se positivamente o crescimento dos indicadores do i-Ambiental, i-Fiscal e 

i-Educação, e negativamente o decréscimo acentuado da nota do i-Planejamento.
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4.10 Campo Novo de Rondônia

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses. Examinando-se a composição do índice, observa-se que os resultados dos indicadores do 

i-Fiscal, i-Ambiental e i-Governança de TI superaram as médias, ao contrário dos indicadores do i-Educação, 

i-Saúde e i-Planejamento. O Município obteve pontuação 0 (zero) para o indicador do i-Cidade. 

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, vê-se que IEGM teve uma queda (da 
faixa C+, em 2015, para a C), o que se viu em quase todas as dimensões do índice, com exceção do indicador 

do i-Ambiental, cuja faixa de resultado elevou-se para gestão efetiva.
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4.11 Candeias do Jamari

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos 

municípios rondonienses. Examinando-se a composição do índice, destacam-se negativamente os indicadores 

do i-Educação, i-Saúde e i-Fiscal, que icaram aquém da média do Estado. O Município obteve pontuação 0 
(zero) para o indicador do i-Planejamento, tendo em vista que não estruturou seu planejamento para 2016 em 

programas, indicadores, metas e ações, assim como teve pontuação 0 (zero) para o indicador do i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se uma piora no IEGM (da faixa 

C+, em 2015, para a C), o que pode ser atribuído, sobretudo, à deterioração do resultado dos indicadores do 

i-Educação, do i-Planejamento e do i-Cidade. Destaca-se positivamente o crescimento da nota do i-Saúde e 

do i-Governança de TI.
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4.12 Castanheiras

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C+ (em fase de adequação), acima da média dos municípios 

rondonienses. O Município conseguiu atingir resultados acima da média para quase todas as dimensões do 

índice, com exceção do indicador i-Ambiental.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, houve um incremento discreto do 

resultado geral do IEGM municipal em 2016, ainda não suiciente para elevar a faixa de avaliação. Destaca-
se positivamente o crescimento dos indicadores do i-Planejamento e i-Governança de TI, e negativamente o 

decréscimo da nota do i-Educação (da faixa B, em 2015, para a C+).
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4.13 Cerejeiras

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi B (efetiva), acima da média dos municípios rondonienses 

(faixa C). A propósito, apenas quanto aos indicadores do i-Cidade e do i-Governança de TI o Município obteve 

resultado abaixo da média.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um incremento do resultado geral do IEGM municipal em 2016, que saiu da faixa de 

pontuação “C+” em 2015 para “B”. Destaca-se positivamente o crescimento dos indicadores do i-Educação e 

i-Planejamento, os quais foram responsáveis pelo incremento geral. 
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4.14 Chupinguaia

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos 

municípios rondonienses, destacando-se positivamente o indicador do i-Fiscal. Por sua vez, merece atenção 

pelo Município o baixo desempenho, comparando-se à média dos municípios, do indicador do i-Educação, 

bem como o indicador do i-cidade, que obteve pontuação 0 (zero).

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um decréscimo do resultado geral do IEGM municipal em 2016, que saiu da faixa de pontuação 

“C+” em 2015 para “C”, que pode ser atribuído, sobretudo, à queda dos indicadores do i-Educação e i-Saúde.
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4.15 Colorado do Oeste

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses. Examinando-se a composição do índice, observa-se que em geral os indicadores situaram-se 

dentro da média, com exceção dos indicadores do Planejamento (pontuação acima da média, porém dentro 

da mesma faixa) e o i-Governança de TI (resultado acima da média). O Município obteve pontuação 0 (zero) 

para o indicador do i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um incremento discreto do resultado geral do IEGM municipal em 2016, ainda não suiciente 
para elevar a faixa de pontuação. Destaca-se negativamente o indicador do i-Educação, que saiu da faixa de 

pontuação “B” (gestão efetiva) em 2015 para “C” (baixo nível de adequação), sendo o único indicador com 

queda em 2016. Merece destaque positivo o indicador do i-Saúde, que saiu da faixa de pontuação “C+” em 

2015 para “B”.
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4.16 Corumbiara

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C+ (em fase de adequação), acima da média dos municípios 

rondonienses (faixa C), destacando-se positivamente os indicadores do i-Governança de TI e i-Planejamento. 

Por outro lado, merecem atenção os indicadores do i-Educação, com pontuação signiicativamente abaixo da 
média e o i-Cidade, em que o Município obteve pontuação 0 (zero).

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um incremento discreto do resultado geral do IEGM municipal em 2016, ainda não suiciente 
para elevar a faixa de pontuação de 2015, “C+”. Destaca-se positivamente o crescimento dos indicadores do 

i-Ambiental e i-Planejamento, e negativamente o decréscimo acentuado da nota do i-Educação.
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4.17 Costa Marques

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

Embora a pontuação geral do IEGM em 2016 esteja abaixo da média estadual, veriica-se que a 
faixa de avaliação atingida foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios rondonienses. 

Examinando-se a composição do índice, destacam-se negativamente os indicadores do i-Educação e 

i-Ambiental, que icaram bastante aquém da média do Estado, bem como o indicador do i-cidade, que obteve 
pontuação 0 (zero).

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um decréscimo do resultado geral do IEGM municipal em 2016, que saiu da faixa de pontuação 

“C+” (em fase de adequação) em 2015 para “C” (baixo nível de adequação), o que pode ser atribuído, sobretudo, 

à queda acentuada dos indicadores do i-Educação e i-Planejamento. Já a melhoria do indicador do i-Fiscal foi 

suiciente para elevar a faixa de “C+” para “B” (gestão efetiva).
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4.18 Cujubim

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses. Examinando-se a composição do índice, observa-se que os indicadores do i-Planejamento e 

i-Governança de TI tiveram desempenho bem aquém da média. Por outro lado, destaca-se positivamente a 

nota alcançada no i-Educação, que se encontra em fase de adequação, portanto, acima da média. O Município 

obteve pontuação 0 (zero)  para o indicador do i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se uma piora no resultado geral do 

IEGM (da faixa C+, em 2015, para a C), o que aliás se observa em cada um dos sete indicadores, com exceção 

do resultado do i-Fiscal, que obteve um incremento suiciente para elevar a faixa de B (efetiva) para B+ (muito 
efetiva).
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4.19 Espigão do Oeste

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos 

municípios rondonienses. Merecem atenção pelo Município os indicadores do i-Educação e i-Planejamento, 

com resultado abaixo da média.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve uma piora do resultado geral do IEGM municipal em 2016, que saiu da faixa de pontuação 

“C+” em 2015 para a “C”. Veriica-se que contribuiu fortemente para a queda o indicador do i-Educação, que 
desceu duas faixas, da B para a C. Apenas os indicadores do i-Saúde e do i-Governança de TI tiveram um 

incremento, ainda que discreto.
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4.20 Governador Jorge Teixeira

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses. Destaca-se negativamente a nota obtida no i-Educação, bem aquém da média dos municípios. O 

Município obteve pontuação 0 (zero) para o indicador do i-Cidade. 

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, veriica-se que praticamente não houve 
alteração da nota inal do IEGM municipal, o que também ocorreu tomando-se os indicadores individualmente.
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4.21 Guajará-Mirim

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

Embora a pontuação geral do IEGM em 2016 esteja abaixo da média estadual, veriica-se que a 
faixa de avaliação atingida foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios rondonienses. 

Examinando-se a composição do índice, observa-se que, com exceção do resultado do i-cidade, todos os 

demais indicadores icaram aquém da média do Estado. O Município obteve pontuação 0 (zero)  para o 
indicador do i-Planejamento, tendo em vista que não estruturou seu planejamento para 2016 em programas, 

indicadores, metas e ações. 

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se uma piora signiicativa no 
resultado geral do IEGM (da faixa B, em 2015, para a C), o que pode ser atribuído, sobretudo, à deterioração do 

resultado dos indicadores da Educação, do Planejamento e da Saúde. Destaca-se positivamente o crescimento 

da nota do i-Cidade, que se elevou duas faixas de avaliação.
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4.22 Itapuã do Oeste

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi “C” (baixo nível de adequação), dentro da média dos 

municípios rondonienses. Examinando-se a composição do índice, destacam-se os indicadores do i-Educação 

e i-Fiscal, signiicativamente abaixo da média, ao contrário dos indicadores do i-Saúde e especialmente do 
i-Cidade, que obtiveram pontuação um pouco acima da média.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um incremento discreto do resultado geral do IEGM municipal em 2016, o que não foi suiciente 
para elevar a faixa de avaliação. Destaca-se positivamente a melhoria dos indicadores do i-Fiscal e do i-Saúde, 

os quais passaram à faixa “B” (gestão efetiva).
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4.23 Jaru

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C+ (em fase de adequação), acima da média dos municípios 

rondonienses. Destaca-se positivamente a nota obtida no i-Educação e no i-Cidade; por sua vez, a pontuação 

do i-Ambiental demonstra que o Município está aquém da média.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um incremento do resultado geral do IEGM municipal em 2016, que saiu da faixa de pontuação 

“C” em 2015 para “C+”, resultado que pode ser atribuído especialmente à melhoria dos indicadores do 

i-Cidade, i-Educação e i-Saúde.
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4.24 Ji-Paraná

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi B (efetiva), acima da média dos municípios rondonienses 

(C). Destaca-se também a composição do índice, evidenciando que o Município teve resultados acima da 

média para todos os indicadores, excetuando-se o i-Planejamento, cujo resultado aproxima-se da média dos 

municípios, dentro da mesma faixa. 

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se uma piora signiicativa no 
resultado do indicador i-Ambiental, não se notando variação signiicativa quanto aos demais indicadores. A 
nota geral do IEGM manteve-se na mesma faixa de 2015.



52 Anuário 2017

4.25 Machadinho do Oeste

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses. Examinando-se a composição do índice, destacam-se negativamente os indicadores do i-Saúde, 

i-Planejamento e i-Fiscal, que icaram aquém da média do Estado, bem como o indicador do i-cidade, que 
obteve pontuação 0 (zero).

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um decréscimo do resultado geral do IEGM municipal em 2016, que saiu da faixa de pontuação 

“C+” (em fase de adequação) em 2015 para “C” (baixo nível de adequação), que pode ser atribuído, sobretudo, 

à queda dos indicadores do i-Educação, i-Saúde e i-Planejamento. Já a melhoria do indicador do i-Governança 

de TI que foi suiciente para elevar a faixa de “C+” para “B” (gestão efetiva).
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4.26 Ministro Andreazza

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C+ (em fase de adequação), acima da média dos municípios 

rondonienses. Os indicadores da Educação, Saúde e especialmente do Planejamento tiveram resultado superior 

à média dos municípios. Por outro lado, merece atenção o i-Ambiental, cujo resultado foi signiicativamente 
abaixo da média. O Município obteve pontuação 0 (zero) para a dimensão do i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

O Município saiu da faixa de pontuação “B” (gestão efetiva) em 2015 para “C+” (em fase de adequação), 

queda igualmente observada em seis dos sete indicadores. Apenas no indicador do i-Fiscal houve incremento 

no interstício, saindo da faixa “C” para a “B”.
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4.27 Mirante da Serra

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses. Examinando-se a composição do índice, observa-se que em geral os indicadores situaram-se 

dentro da média, com exceção dos indicadores do i-Cidade e i-Planejamento, em que obteve pontuação 0 

(zero), este último por não ter estruturado seu planejamento para 2016 em programas, indicadores, metas e 

ações.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um incremento do resultado geral do IEGM municipal em 2016, ainda não suiciente para 
elevar a faixa de pontuação, sendo incrementados os indicadores do i-Educação e i-Saúde, este último que saiu 

da faixa de pontuação “C” em 2015 para “B”.
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4.28 Monte Negro

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi “C” (baixo nível de adequação), dentro da média dos 

municípios rondonienses. Examinando-se sua composição, destaca-se positivamente a pontuação obtida no 

i-Ambiental, em que o Município se situou bem acima da média dos municípios, e deve ser objeto de atenção 

o resultado do i-Educação.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um decréscimo do resultado geral do IEGM municipal em 2016, que saiu da faixa de pontuação 

“C+” em 2015 para “C”, resultado que pode ser atribuído à queda, em especial, dos indicadores do i-Educação, 

i-Planejamento e i-Governança de TI. Destaca-se positivamente o crescimento do indicador do i-Saúde, cuja 

nota elevou-se de “C+” em 2015, para “B” no ano seguinte.
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4.29 Nova Brasilândia do Oeste

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses. Destaca-se o indicador do i-Cidade, em que o Município obteve resultado acima da média, 

porém ainda dentro da mesma faixa média de avaliação.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um incremento discreto do resultado geral do IEGM municipal em 2016, o que não foi 

suiciente para elevar a faixa de avaliação. Destaca-se positivamente a melhoria dos indicadores do i-Cidade 
e do i-Governança de TI.
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4.30 Nova Mamoré

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

Embora a pontuação geral do IEGM em 2016 esteja abaixo da média estadual, veriica-se que a 
faixa de avaliação atingida foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios rondonienses. 

Examinando-se a composição do índice, destacam-se negativamente os indicadores do i-Educação, i-Saúde e 

i-Fiscal, que icaram aquém da média do Estado. O Município obteve pontuação 0 (zero) para o indicador do 
i-Planejamento, tendo em vista que não estruturou seu planejamento para 2016 em programas, indicadores, 

metas e ações.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se uma piora no resultado dos 

indicadores do Planejamento (que obteve nota zero), da Educação e do i-Cidade, o que foi suiciente para 
diminuir a nota geral, porém ainda dentro da mesma faixa de resultado. Por outro lado, destaca-se a evolução 

dos indicadores do i-Saúde, i-Ambiental e i-Governança de Tecnologia da Informação.
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4.31 Nova União

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi “C” (baixo nível de adequação), dentro da média dos 

municípios rondonienses. Examinando-se a composição do índice, observa-se que em geral os indicadores 

situaram-se aquém da média, com exceção dos indicadores do i-Saúde e i-Fiscal que obtiveram pontuação um 

pouco acima da média. O Município obteve pontuação 0 (zero) para o indicador do i-Planejamento, tendo em 

vista que não estruturou seu planejamento para 2016 em programas, indicadores, metas e ações.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um decréscimo do resultado geral do IEGM municipal em 2016, que saiu da faixa de pontuação 

“C+” (em fase de adequação) em 2015 para “C” (baixo nível de adequação), que pode ser atribuído, sobretudo, 

à queda dos indicadores do i-Educação, i-Planejamento e i-Ambiental.
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4.32 Novo Horizonte do Oeste

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação). Em que pese a faixa igualar-se 

à média, nota-se que o município obteve pontuações bem abaixo da média dos municípios rondonienses, com 

exceção do resultado obtido no i-Saúde. O Município obteve pontuação 0 (zero) para o indicador do i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se uma piora generalizada no 

resultado do IEGM, sendo mais percebido o decréscimo no indicador do i-Fiscal, com resultado duas faixas 

abaixo em relação ao ano anterior.
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4.33 Ouro Preto do Oeste

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses, destacando-se positivamente a nota do i-Saúde, discretamente acima da média.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um decréscimo, ainda que pequeno, do resultado geral do IEGM municipal em 2016, porém, 

ainda se mantendo dentro da mesma faixa de avaliação (C). Destaca-se positivamente o crescimento dos 

indicadores do i-Saúde, i-Ambiental e i-Fiscal, e negativamente o decréscimo acentuado da nota do i-Educação.
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4.34 Parecis

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação) dentro da média dos municípios 

rondonienses, destacando-se os indicadores do i-Saúde, i-Planejamento e i-Fiscal. Por outro lado, destaca-se 

negativamente a nota obtida no i-Educação, bem abaixo da média. O Município obteve pontuação 0 (zero) 

para o indicador do i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um incremento discreto do resultado geral do IEGM municipal em 2016, o que não foi suiciente 
para elevar a faixa de avaliação. Destaca-se a melhoria signiicativa do indicador do i-Planejamento (ainda, 
porém, dentro da faixa “C”), e negativamente o indicador do i-Educação, que apesar de se manter na mesma 

faixa de avaliação, sofreu um decréscimo.
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4.35 Pimenta Bueno

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C+ (em fase de adequação), acima da média dos municípios 

rondonienses. Examinando-se a composição do índice, observa-se que em geral os indicadores situaram-se 

acima da média, com exceção dos indicadores do i-Planejamento e do i-Educação, com pontuação um pouco 

abaixo da média. 

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se uma piora no resultado dos 

indicadores da Educação (particularmente acentuada), da Saúde e do Planejamento, o que foi suiciente para 
diminuir a nota geral, que caiu da faixa B, em 2015, para C+ no exercício de 2016. Por outro lado, destaca-se 

a evolução signiicativa nos resultados dos indicadores do i-Ambiental e i-Cidade.
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4.36 Pimenteiras do Oeste

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C+ (em fase de adequação), acima da média dos municípios 

rondonienses. Destaca-se o indicador do i-Fiscal, com gestão considerada efetiva, bem como o i-Planejamento, 

com resultado acima da média. Por outro lado, destaca-se negativamente a nota obtida no i-Educação e o 

i-Ambiental, signiicativamente inferior à média.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um incremento discreto do resultado geral do IEGM municipal em 2016, ainda não suiciente 
para elevar a faixa de avaliação. Destaca-se positivamente o crescimento dos indicadores do i-Planejamento 

e i-Fiscal, e negativamente o decréscimo acentuado da nota do i-Educação, que passou da faixa “B” (gestão 

efetiva) para “C” (baixo nível de adequação).
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4.37 Porto Velho

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi B (efetiva), acima da média dos municípios rondonienses. 

Examinando-se a composição do índice, observa-se que apenas o indicador do i-Saúde teve resultado inferior 

à média, com gestão considerada em fase de adequação.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um incremento do resultado geral do IEGM municipal em 2016, ainda não suiciente para elevar 
a faixa de pontuação, o que foi seguramente inluenciado pela evolução dos indicadores do i-Planejamento e 
i-Fiscal, os quais atingiram a faixa B+ em 2016.
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4.38 Presidente Médici

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

Embora a pontuação geral do IEGM em 2016 esteja abaixo da média estadual, veriica-se que a 
faixa de avaliação atingida foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios rondonienses. 

Examinando-se a composição do índice, destaca-se o indicador de i-Governança de Tecnologia da Informação, 

na faixa de gestão efetiva. Por outro lado, as dimensões da Educação e Fiscal estão aquém da média.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se uma piora no resultado geral do 

IEGM (da faixa C+, em 2015, para a C), reletindo a deterioração do resultado dos indicadores do i-Educação, 
do i-Saúde, i-Planejamento e i-Fiscal.
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4.39 Primavera de Rondônia

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses. Examinando-se a composição do índice, observa-se que os indicadores do i-Educação, 

i-Saúde e i-Planejamento situam-se abaixo da média. Destacam-se positivamente os indicadores do i-Fiscal 

e i-Governança de TI, respectivamente na faixa de gestão “muito efetiva” e efetiva”. O município obteve 

pontuação 0 (zero) no i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, veriica-se um decréscimo no resultado 
geral do IEGM (apesar de ter sido mantida a mesma faixa de avaliação), o que é um relexo da queda ocorrida 
em quase todos os indicadores, com exceção do i-Fiscal, cuja nota elevou-se duas faixas, da C+ para B+.
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4.40 Rio Crespo

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

Embora a pontuação geral do IEGM em 2016 esteja abaixo da média estadual, veriica-se que a 
faixa de avaliação atingida foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios rondonienses. 

Examinando-se a composição do índice, observa-se que, com exceção dos indicadores do i-Educação e 

i-Fiscal, os demais situaram-se abaixo da média. O Município obteve pontuação 0 (zero) para o indicador do 

i-Planejamento, tendo em vista que não estruturou seu planejamento para 2016 em programas, indicadores, 

metas e ações.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

  O Município de Rio Crespo é um dos dois únicos do Estado que não possuem nota do IEGM referente ao 

exercício 2015, em virtude de não ter respondido o questionário ao Tribunal, motivo pelo qual ica prejudicado 
o exame comparativo dos exercícios. 
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4.41 Rolim de Moura

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), na média dos municípios 

rondonienses. Destaca-se positivamente o indicador do i-Ambiental, com pontuação bastante acima da média; 

por outro lado, merece atenção o indicador do i-Fiscal, na faixa inferior à média.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se uma piora no resultado dos 

indicadores da Educação (particularmente acentuada), da Saúde e do Planejamento, o que foi suiciente para 
diminuir levemente a nota geral, porém ainda dentro da mesma faixa de resultado. Por outro lado, destaca-se a 

evolução proeminente dos indicadores do i-Ambiental, i-Cidade e i-Governança de Tecnologia da Informação.
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4.42 Santa Luzia do Oeste

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C+ (em fase de adequação), acima da média dos municípios 

rondonienses. Examinando-se a composição do índice, observa-se que em geral os indicadores situaram-se 

acima da média, com exceção do indicador do i-Fiscal com pontuação um pouco abaixo da média, porém 

ainda dentro da faixa. O Município obteve pontuação 0 (zero) para o i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, veriica-se um decréscimo no resultado 
geral do IEGM (apesar de ter sido mantida a mesma faixa de avaliação). Nota-se uma piora signiicativa 
do resultado dos indicadores da Educação (que saiu da faixa de pontuação “B+” em 2015 para “C”). Por 

outro lado, destaca-se a evolução, ainda que pequena, nos resultados dos indicadores do i-Planejamento e 

i-Ambiental.
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4.43 São Felipe do Oeste

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

  A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses. Examinando-se a composição do índice, destaca-se o indicador do i-Fiscal, cuja nota obtida foi 

“A” (gestão altamente efetiva). 

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

 

Houve um incremento do resultado geral do IEGM municipal em 2016, ainda não suiciente para 
elevar a faixa de pontuação. Os indicadores do i-Saúde e i-Fiscal foram os principais responsáveis por esse 

crescimento, sendo que o i-Fiscal saiu da faixa de pontuação “B+” em 2015 para “A”.
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4.44 São Francisco do Guaporé

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

 

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C+ (em fase de adequação), acima da média dos municípios 

rondonienses. Examinando-se a composição do índice, sobressaem-se os indicadores da Educação e Saúde, 

com resultado acima da média. O Município obteve pontuação 0 (zero) para o indicador do i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

  Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se que houve uma melhoria no 

resultado dos indicadores da saúde e do i-Governança de TI, suicientes para elevar a faixa de avaliação; 
contudo, não foi suiciente para elevar a nota geral do IEGM, a qual teve um leve declínio em face do 
decréscimo das notas do i- Educação, i-Planejamento, i-Fiscal e i-Ambiental.
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4.45 São Miguel do Guaporé

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação) dentro da média dos municípios 

rondonienses, destacando-se o indicador do i-Educação. Por outro lado, a nota obtida no i-Planejamento icou 
bem aquém da média. O Município obteve pontuação 0 (zero) para o indicador do i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

O Município de São Miguel do Guaporé é um dos dois únicos do Estado que não possuem nota do 

IEGM referente ao exercício 2015, em virtude de não ter respondido o questionário ao Tribunal, motivo pelo 

qual ica prejudicado o exame comparativo dos exercícios.



  73Anuário 2017

4.46 Seringueiras

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses, destacando-se positivamente os indicadores do i-Fiscal e do i-Educação. Por sua vez, merece 

atenção pelo Município o baixo desempenho, comparando-se à média dos municípios, dos indicadores do 

i-Planejamento e i-Ambiental, bem como o indicador do i-cidade, que obteve pontuação 0.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um decréscimo do resultado geral do IEGM municipal em 2016, que saiu da faixa de pontuação 

“C+” em 2015 para “C”, que pode ser atribuído, sobretudo, à queda dos indicadores do i-Educação, i-Saúde e 

i-Ambiental. Já a melhoria do indicador do i-Fiscal foi suiciente para elevar a faixa, de “B+” para “A”.



74 Anuário 2017

4.47 Teixeirópolis

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses, destacando-se positivamente os indicadores do i-Fiscal e do i-Ambiental. Por sua vez, merece 

atenção pelo Município o baixo desempenho, comparando-se à média dos municípios, dos indicadores do 

i-Educação, i-Saúde e i-Planejamento, bem como o indicador do i-cidade, que obteve pontuação 0 (zero).

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um incremento discreto do resultado geral do IEGM municipal em 2016, insuiciente para 
elevar a faixa de pontuação. Destacaram-se negativamente os indicadores do i-Educação e i-Saúde, com 

queda acentuada, este último que saiu da faixa de pontuação “B” em 2015 para “C”; por outro lado, tiveram 

incremento substancial em 2016 o resultado do i-Ambiental e i-Governança de TI. 
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4.48 Theobroma

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos 

municípios rondonienses, destacando-se os indicadores do i-Fiscal e i-Ambiental. Por outro lado, destaca-se 

negativamente a nota obtida no i-Governança de TI, bem abaixo da média. O Município obteve pontuação 0 

(zero) para o indicador do i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se uma piora no resultado geral do 

IEGM (da faixa C+, em 2015, para a C), o que pode ser atribuído, sobretudo, à deterioração do resultado dos 

indicadores do i-Educação e do i-Saúde. Apenas a dimensão do i-Fiscal obteve incremento, suiciente para 
elevar a faixa de B (efetiva) para B+ (muito efetiva).
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4.49 Urupá

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

  A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses. Examinando-se a composição do índice, destacam-se os indicadores do i-Fiscal e i-Governança 

de TI, com resultado acima da faixa média. Por outro lado, merece atenção o indicador do i-Cidade, que teve 

pontuação 0 (zero).

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um decréscimo do resultado geral do IEGM municipal em 2016, que saiu da faixa de pontuação 

“B” (efetiva) em 2015 para “C” (baixo nível de adequação), que pode ser atribuído, sobretudo, à queda dos 

indicadores do i-Educação, i-Planejamento e i-Ambiental. 
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4.50 Vale do Anari

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

  A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses. Examinando-se a composição do índice, observa-se que, com exceção do indicador do i-Fiscal, 

os demais atingiram pontuação aquém da média. O Município obteve pontuação 0 (zero) no indicador do 

i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

  Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, veriica-se que houve uma leve diminuição 
da nota inal do IEGM municipal, o que também ocorreu tomando-se os indicadores individualmente, com 
exceção do i-Fiscal. Destaca-se negativamente o i-Saúde, que saiu da faixa de pontuação “C+” em 2015 para 

“C”.
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4.51 Vale do Paraíso

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação) dentro da mesma faixa média 

dos municípios rondonienses, porém com signiicativo declínio. Destacam-se os indicadores do i-Fiscal e 
i-Governança de TI, com resultado signiicativamente acima da média; por outro lado, observa-se que os 
indicadores do i-Educação, i-Saúde e i-Ambiental tiveram pontuação bem abaixo da média. O Município 

obteve pontuação 0 (zero) para o indicador do i-Cidade.

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Houve um decréscimo signiicativo do resultado geral do IEGM municipal em 2016, que saiu do 
estágio “em fase de adequação” (C+) em 2015 para “em baixo nível de adequação” (C), resultado que pode 

ser atribuído, especialmente, à acentuada queda dos indicadores do i-Educação, i-Saúde e i-Ambiental. Já a 

melhoria dos indicadores do i-Fiscal e i-Governança de TI foi suiciente para elevar a faixa, respectivamente 
de “B” para “B+” e “C” para “B+”.



  79Anuário 2017

4.52 Vilhena

Gráico - Indicadores do IEGM 2016 - Município vs. Média dos Municípios

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da média dos municípios 

rondonienses. Destacam-se positivamente os indicadores do i-Ambiental e i-Governança de TI, em que o 

Município obteve nota B+. 

Gráico - Indicadores do IEGM - Variação do Município - 2015-2016

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se um decréscimo no resultado em 

quase todos os índices que compõem o IEGM, o que reletiu na nota geral, que caiu de B, em 2015, para C no 
exercício de 2016. A exceção corresponde ao índice do i-Governança de TI, que teve um leve crescimento, 

porém ainda na mesma faixa de resultado.
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2015 2016 Var. 2015 2016 Var. 2015 2016 Var. 2015 2016 Var. 2015 2016 Var. 2015 2016 Var. 2015 2016 Var. 2015 2016 Var.

Alta  Floresta  do Oeste C C C C C+ B+ C - B B+ C C C C C+ B

Alto Alegre dos  Parecis C+ C+ C+ C C+ B C C B+ B C C C C B B

Alto Para íso C C B C B C C C C C+ C C C C B C+

Alvorada do Oeste C+ C C+ C B C C+ C C+ B C C C C C C

Ariquemes C+ C+ C+ C+ A B+ C C B C+ B+ C+ C C+ B+ B

Buri tis B C B+ B B+ C C - B+ B C C C+ C B B

Cabixi C C B C C+ B C C B B+ C C C C C C

Cacaulândia C C C C B C C C B B C C C C C C

Cacoal C+ B B B C+ C+ C C B B+ C B+ C C B B

Campo Novo de Rondônia C+ C C C B C+ C C B+ B+ C B C C B B

Candeias  do Jamari C+ C B C C C+ C+ - B+ C+ C C C C C B

Castanheiras C+ C+ B C+ B B C C+ B+ B C C C C C B

Cerejei ras C+ B C B B+ B C C A B+ C C C C C+ C

Chupinguaia C+ C C C B+ B C C B+ B+ C C C C C+ C+

Colorado do Oeste C C B C C+ B C C B B C C C C C C

Corumbiara C+ C+ C+ C C+ B C B B+ C+ C C C C B+ B+

Costa Marques C+ C B C C+ B C C C+ B C C C C C C

Cujubim C+ C C+ C+ B C+ C C B B+ C C C C C+ C

Espigão do Oeste C+ C B C B B C C B+ B+ C+ C C C C C+

Governador Jorge Teixeira C C C C B B C C B+ B+ C C C C C C+

Guajará-Mirim B C B+ C B+ C C+ - C+ C+ C C C B+ B C

Itapuã do Oeste C C C C C+ B C C C+ C+ C C C C+ C+ C+

Jaru C C+ C+ B C+ B C C B B C C C B B C+

Ji -Paraná B B B B B+ A C C B+ B+ A B B C+ B B

Machadinho do Oeste C+ C C+ C B+ C C C B C+ C C C C C+ B

Minis tro Andreazza B C+ B C+ B+ B B+ B C B C C C C B C+

Mirante da Serra C C C+ C+ C B C - B B C C C C C C

Monte Negro C+ C C C C+ B C C B B C+ C+ C C B C

Município
i-AMB i-CIDADE i-GOV TIIEGM i-EDUC i-SAUDE i-PLANEJAMENTO i-FISCAL

 

5. Q a  g a   açõ  - 2015  2016
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Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var.
Nova Bras i l dia  do Oeste C C C C B B C C B B C C C C C+ B
Nova Ma oré C C C C C C+ C - B B C C C C C C+
Nova U i o C+ C C+ C B B C - B+ B+ C C C C C C+
Novo Horizo te do Oeste C+ C C C B+ B C C B+ C+ C C C C C C
Ouro Preto do Oeste C C B+ C C+ B C C B B C C C C B B
Pare is C C C C B B C C B+ B+ C C C C C C
Pi e ta  Bue o B C+ B C B+ C+ C C B+ B+ C B C+ B+ B B
Pi e teira s  do Oeste C+ C+ B C B B C C+ B B+ C C C C B B
Porto Velho B B B+ B+ B+ C+ C B+ C+ B+ C+ C+ á á B+ B+
Pres ide te Médi i C+ C C+ C B+ B C C B C+ C C C C B B
Pri a vera  de Ro d ia C C C C B C+ C C C+ B+ C C C C B B
Rio Crespo C C C+ - B C C C
Rol i  de Moura C C C+ C B C+ C C C+ C+ C B C C C B
Sa ta  Luzia  do Oeste C+ C+ B+ C B B C C B B C C C C B+ B+
S o Fel i pe do Oeste C C C C C+ B C C B+ á C+ C C C C C
S o Fra is o do Guaporé C+ C+ B C+ B B+ C C B+ B C C C C C C+
S o Miguel  do Guaporé C C+ B C B C C C+
Seri gueira s C+ C B+ C+ B+ B C C B+ B+ C C C C C C
Teixeir pol is C C C C B C C C B+ B+ C C+ C C C C+
Theo ro a C+ C B C B+ B C C B B+ C C C C C C
Urup B C C+ C B B B C á B+ C+ C C C C B
Val e do á ari C C C C C+ C C C B B+ C C C C C C
Val e do Para íso C+ C B C B C C C B B+ C C C C C B+
Vi l he a B C B C B+ C C+ C C C á B+ C C B+ B+

Município i-AMB i-CIDADE i-GOV TIIEGM i-EDUC i-SAUDE i-PLANEJAMENTO i-FISCAL
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