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RESUMO 

Os Tribunais de Contas brasileiros têm evoluído no seu modo de atuação, saindo de 

auditorias meramente legais e normativas e indo em direção de agregar a análise de 

resultados finalísticos de ações públicas. O TCE paulista criou o IEG-M, índice que 

classifica os municípios paulistas jurisdicionados em faixas de efetividade da gestão, 

ferramenta que nos mais recentes levantamentos demonstra crescente número de 

municípios com baixa efetividade. Este estudo apresentará análise dos resultados 

do índice, possíveis patologias para os resultados apresentados, e a vinculação com 

os pareceres emitidos pelo TCE na análise das prestações de contas municipais até 

o exercício 2018, por ser o último já com todos os pareceres emitidos. A análise 

realizada demonstra um cenário que representa um novo desafio que necessitará de 

novas mudanças para garantir que o índice não perca relevância e possa 

impulsionar a gestão das prefeituras paulistas. 

 

Palavras-chave: Tribunal de Contas, Auditoria, Indicadores, Efetividade. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The Brazilian Courts of Auditors have evolved in their way of operating, moving away 

from merely legal and normative audits and moving towards aggregating the analysis 

of the final results of public actions. The São Paulo TCE created the IEG-M, an index 

that classifies São Paulo municipalities in terms of management effectiveness, a tool 

that, in the most recent surveys, demonstrates a growing number of municipalities 

with low effectiveness. This study will present an analysis of the results of the index, 

possible pathologies for the results presented, and the link with the opinions issued 

by the TCE in the analysis of municipal accounts rendered until 2018, as it is the last 

one with all the opinions issued. The analysis carried out demonstrates a scenario 

that represents a new challenge that will require new changes to ensure that the 

index does not lose its relevance and can boost the management of city halls in São 

Paulo. 

 

Keywords: Court of Auditors, Audit, Indicators, Effectiveness.
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Introdução 

 

O Estado, quaisquer que seja o status federativo, enfrenta muitos 

desafios. Conjugar a crescente exigência de mais qualidade de vida pela população 

com a limitação dos recursos públicos, exige da Administração que a gestão desses 

recursos seja feita de maneira eficiente e objetiva, com vistas à aplicação de 

ferramentas que possibilitem a avaliação da direção dos gastos públicos. 

Dentro do arcabouço federativo brasileiro a figura do controle externo é 

exercida pelo Poder Legislativo, com auxílio do respectivo Tribunal de Contas. Este 

último aprecia as contas dos chefes do executivo, bem como realiza inspeções e 

auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 

nas unidades administrativas, entre outras funções destacadas no Art. 71 da 

Constituição Federal. 

Em busca de modernização e mais efetividade dos trabalhos 

realizados, diversas iniciativas têm surgido nos diversos Tribunais de Contas do 

país. Neste artigo trataremos da criação, pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, do IEG-M1 (Índice de Efetividade da Gestão Municipal) e o confronto dessa 

ferramenta com os desafios da gestão pública (impactos em políticas públicas afetas 

ao cidadão). 

A elaboração desse índice inicia-se a partir de um questionário a ser 

respondido, anualmente, pelas 644 prefeituras fiscalizadas pelo TCE-SP (exceto a 

capital, que tem seu próprio Tribunal de Contas) e dados estatísticos de fontes 

oficiais, culminando em um índice que classifica a efetividade de ações do município 

perante diversos aspectos legais e de entrega à sociedade. 

As questões respondidas são validadas, por amostragem, pela equipe 

de fiscalização do TCE e, ao final desse processo, é gerada uma pontuação que 

classifica os municípios quando a gestão como: altamente efetiva (A); muito efetiva 

(B+), efetiva (B), em fase de adequação (C+) e baixo nível de adequação (C). 

O histórico desde sua implantação, em 2014, demonstra uma inversão 

de quantidade de municípios em cada nota. Nos anos iniciais mais municípios 

obtiveram notas altas de efetividade da gestão, cenário que se inverteu, chegando 

em 2021 a 552 municípios (86% do total fiscalizado pelo TCE) com notas C ou C+. 

 
1 Criado pelo TCE-SP, o IEG-M foi adotado por diversos outros tribunais de contas pelo país, numa ação de ampliação 
capitaneada pelo Instituto Rui Barbosa, entidade que congrega os Tribunais de Contas brasileiros. 
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Como esse cenário evoluiu e como tem se comportado os pareceres 

das contas municipais emitidos pelo TCE-SP? 

Para analisar essa questão adota-se como procedimento técnico-

metodológico a pesquisa bibliográfica e a documental, analisando os dados de 

resultados do IEG-M e dos pareceres das contas dos prefeitos paulistas. 

Os resultados estão expostos em três seções: a primeira expõe uma 

parte teórica, com um breve histórico da função de controle externo exercida pelos 

Tribunais de Contas no Brasil, seu poder em apreciar as contas dos prefeitos, a 

criação do IEG-M e sua aderência aos conceitos de indicadores de desempenho no 

setor público; na segunda seção é apresentado breve conceito de indicadores de 

desempenho e como o TCE-SP analisa os dados para gerar o IEG-M e, em uma 

terceira parte, a análise dos dados desde a criação do índice e sua relação com os 

pareceres da Corte de Contas, culminando na a conclusão, que apresenta um 

cenário de novos desafios. 

 

1. A função dos Tribunais de Contas e atuais desafios 

A história de órgãos de controle externo no Brasil remonta aos tempos 

da colonização e do Brasil imperial. No entanto, a constituição de uma primeira 

entidade com a nomenclatura de “Tribunal de Contas” remonta a 1890, quando, 

através do Decreto 966-A de 07 de novembro de 1890, Rui Barbosa, então Ministro 

da Fazenda, criou o Tribunal de Contas da União. 

Nos primeiros anos da República foram criados outros tribunais de 

contas de âmbito estadual ou municipal, a exemplo do TCE-SP, criado em 1921. 

Além disso, a Constituição Federal e as constituições estaduais alternavam na 

designação ou retirada de poderes das cortes de contas, e até a extinção 

temporária, como a ocorrida com o início do Estado Novo2 (era Getúlio Vargas). 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 a situação dos 

Tribunais de Contas foi então consolidada como órgão de apoio3 ao poder legislativo 

 

2 O Decreto 4793, de 12 de dezembro de 1930 extinguiu o Tribunal de Contas paulista. O TCU também foi extinto e seu 

reestabelecimento só ocorreu na Constituição Federal de 1934, mas o TCE paulista só foi reestabelecido em 1947 (Decreto-Lei 
16690, de 7 de janeiro de 1947). 

3 As Cortes de Contas não são submissas ao poder legislativo, pois são dotadas de independência funcional e de autonomias 
administrativa e financeira, para a garantia de um trabalho técnico e isento. 
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no exercício do controle externo (mantida até hoje), inclusive em suas funções, 

descritas nos artigos 70 a 75. As Cortes de Contas são, portanto, responsáveis pela 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos 

e entidades públicas da administração direta e indireta, apreciando a legalidade, 

legitimidade e economicidade. 

Dentre suas funções está a apreciação das contas do chefe do poder 

executivo municipal, o prefeito. De acordo com o Art. 71 da Constituição Federal, o 

controle externo emite parecer prévio em relação às contas, cabendo o julgamento 

para o poder legislativo, no caso a Câmara Municipal4. Caso poder legislativo siga o 

parecer emanado pelo Tribunal de contas e julgue irregular a prestação de contas do 

prefeito, este se torna inelegível (conforme previsto no Art. 1º, I, g, da LC no 64/1990 

- Lei das Inelegibilidades). 

Diversos são os motivos que podem levar a um parecer prévio 

desfavorável para as contas da prefeitura, destacam-se5: 

• Não aplicação do minimo constitucional na saúde; 

• Não aplicação do mínimo constitucional no ensino; 

• Falhas na contabilidade (receitas e/ou despesas) e restos a pagar; 

• Déficit elevado; 

• Desequilíbrio orçamentário-financeiro; 

• Despesa de pessoal excessiva (limites da LRF); 

• Falha na aplicação de recursos do Fundeb; 

• Falhas no cumprimento de depósitos e/ou pagamento de precatórios; 

• Falhas no regime previdenciário; 

• Falhas na remuneração de agentes políticos; entre outros. 

Esses motivos são todos atinentes a normas legais, a começar por 

ordenamentos estabelecidos na Constituição Federal, na lei de contabilidade pública 

 

4 Esse tema foi apaziguado há poucos anos, quando o Supremo Tribunal Federal – por ocasião do julgamento do RE nº 
132.747/DF, determinou que essa regra de competência se estende aos demais entes federativos. 

5 Último levantamento elaborado pelo TCE-SP disponível em https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/noticias/suplemento-2-
tcesp-2013.pdf 

https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/noticias/suplemento-2-tcesp-2013.pdf
https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/noticias/suplemento-2-tcesp-2013.pdf
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(4320/64) e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). Em outras palavras, a 

auditoria de conformidade legal ou normativa foi o enfoque das ações fiscalizatórias. 

A partir da Emenda Constitucional n° 19/1998, que incluiu a eficiência 

como princípio constitucional da Administração Pública, a transição de um Estado 

Burocrático para um Gerencial se aprofundou.  

Nesse sentido, a mera observância de preceitos legais já não 

demonstra efetividade da gestão e de ações públicas que impactem na vida do 

cidadão, levando os tribunais de contas a se modernizarem e tornarem-se mais 

relevantes e conhecidos da sociedade e, além de acompanhar a eficiência e eficácia 

na gestão de recursos públicos tem buscado também verificar a efetividade, isto é, 

se os gastos públicos realmente geram melhorias na vida do cidadão. 

Como diz Ferreira Júnior (2015, p. 128), “[...] é preciso que as Cortes 

de Contas assumam o bom controle das contas públicas [...]”, o que só é possível se 

adotarem formas de fiscalização que se coadunem com as novas práticas de gestão 

pública voltadas à obtenção de resultados. Tal característica está esculpida na 

missão do TCE-SP: "Fiscalizar e orientar para o bom e transparente uso dos 

recursos públicos em benefício da sociedade." 

Essa transformação das Cortes de Contas é aderente à conceitos de 

desenvolvimento institucional. Loureiro, Teixeira e Moraes (2009, p. 748/749 e 767) 

“Além da prerrogativa de elaborar parecer técnico sobre a tomada de contas 
do Executivo, eles também assumiram a função de realizar auditorias de 
desempenho das políticas públicas, superando assim a atividade de cunho 
estritamente legalista, que sempre os caracterizou. Isso significa verificar 
não apenas se o gasto foi realizado segundo as normas legais, mas 
também se ele produziu o resultado esperado.” 

Na conclusão do artigo ainda destacam que os tribunais de contas... 

“... passam a avaliar, também, os resultados das políticas públicas, 
desenvolvendo trabalho articulado com os gestores de tais políticas. 
Realizando o chamado controle concomitante e não apenas a posteriori, a 
ampliação funcional dos TCs tem efeitos para as políticas públicas ao 
permitir a correção de rota e consequente redução de eventuais prejuízos 
financeiros aos cofres públicos. 

A criação do IEG-M, pelo TCE-SP, foi ação neste sentido, pois com a 

análise de indicadores de resultado das principais áreas de atuação governamental, 

os Tribunais de Contas poderão atuar de maneira mais efetiva na fiscalização das 

políticas públicas, contribuindo para maior efetividade do gasto público. Isso 
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representa “[...] uma mudança significativa nas futuras fiscalizações do Tribunal” 

(SÃO PAULO, 2014, p. 12). 

 

2. A importância de indicadores de desempenho na gestão pública 

Segundo Ferreira, Cassiolato e Gonzalez (2009, p. 24), um indicador 

“[...] é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado 

particular e utilizada para organizar e captar informações relevantes dos elementos 

que compõem o objeto da observação”. 

Na gestão pública o uso de indicadores passou a ter mais importância 

a partir da Constituição Federal de 1988, que trouxe a ampliação dos direitos sociais 

e, portanto, maior atuação do Estado para com seus cidadãos, o que demanda 

informações e, especialmente, medidas adequadas para as mais diversas situações, 

algumas, inclusive, abstratas ou de difícil mensuração. 

Jannuzzi (2004), que já publicou diversos artigos abordando a temática 

de indicadores de desempenho no setor público, defende que o desenvolvimento de 

um indicador é uma sucessão de decisões metodológicas, resumidas nas seguintes 

etapas: 

a) “[...] a definição operacional do conceito abstrato ou temática a que 

se refere o sistema em questão, elaborada a partir do interesse teórico ou 

programático referido”; 

b) “[...] especificação das suas dimensões, das diferentes formas de 

interpretação ou abordagem do mesmo, tornando-o, de fato, um objeto específico, 

claro e passível de ser ‘indicado’ de forma quantitativa”; 

c) “[...] obtenção das estatísticas públicas pertinentes, provenientes de 

Censos Demográficos, pesquisas amostrais, cadastros públicos;” e, por fim, 

d) “[...] combinação orientada das estatísticas disponíveis [...] 

compondo um Sistema de Indicadores Sociais, que traduz em termos mais tangíveis 

o conceito abstrato inicialmente idealizado” (JANNUZZI, 2004, p. 17). 

Em outro artigo mais recente (2017) defendeu que a demanda por 

indicadores tem sido crescente no ciclo de políticas públicas, sendo importante 
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figura em diversas etapas, atuando positivamente no dimensionamento de todo o 

processo e no resultado finalístico da política pública. 

É por essa razão que a utilização de indicadores (e índices que 

sintetizam o resultado) tem se disseminado nos órgãos público, incluindo os órgãos 

de controle externo. No entanto, em que pese essa disseminação, o indicador deve 

se resguardar de propriedades para ser considerado válido como instrumento de 

medida e acompanhamento. 

As propriedades de indicadores de desempenho e sua aderência com 

o IEG-M já foram objeto de estudo em diversas pesquisas, que atestaram que o 

IEG-M tem as qualidades necessárias, como Silva Neto, Reis e Ribeiro (2020) e 

Passos e Amorim (2018, p. 255). Estes últimos assim resumem o estudo das 

propriedades do IEG-M: 

“... apresenta as propriedades essenciais a qualquer indicador, sendo 
dotado de utilidade, validade, confiabilidade e disponibilidade, bem como 
aquelas específicas dos indicadores de desempenho, tais como 
mensurabilidade, operacionalidade, inteligibilidade, homogeneidade, 
permissão para distinguir o que falta para melhorar e respeito às 
propriedades das escalas.” 

 

2.1. O IEG-M: resultados e relação com o trabalho do TCE-SP 

Como resultado dessa evolução, o TCE-SP, em sua missão legal de 

acompanhar a efetividade de políticas públicas, desenvolveu, em 2014, o IEG-M (o 

Índice de Efetividade da Gestão Municipal) uma importante ferramenta 

disponibilizada para que os administradores públicos tenham uma diretriz para o 

planejamento orçamentário e sua execução, medindo o resultado de efetividade 

das políticas públicas em benefício do cidadão. 

A metodologia adotada pelo IEGM na avaliação da efetividade da 

gestão municipal classifica os resultados em faixas, “[...] evitando-se assim a 

exposição numérica de ranking” (SÃO PAULO, 2014, p. 66), sem estimular a 

exclusiva atenção do gestor público para apenas uma ou algumas das dimensões 

analisadas ou a prática de gaming6. 

 
66 “Gaming é uma situação em que as pessoas envolvidas aprendem “a regra do jogo” e passam a “jogar” em busca do seu 
interesse, muitas vezes em práticas que geram resultados fictícios, ou seja, contrário aos objetivos do índice. Portanto, é uma 
prática não desejável. 
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Trata-se de um indicador que analisa informações de insumos e 

processos da administração, no intuito de atestar o preparo da gestão para a 

execução das políticas públicas.  

Cada faixa é representada por uma nota, conforme exposto na figura a 

seguir: 

Faixas do IEG-M – São Paulo (2014) - TCE 

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 89,9% da nota máxima 

B Efetiva IEGM entre 60,0% e 74,9% da nota máxima 

C+ Em fase de adequação IEGM entre 50,0% e 59,9% da nota máxima 

C 
Baixo nível de 

adequação 
IEGM menor que 50% 

Tabela 1  

No caso do indicador usado neste estudo temos uma ferramenta que 

percorre uma ampla gama de atividades e serviços públicos e cruza com os 

recursos mobilizados pelas Prefeituras para prestá-los, permitindo aferir a 

efetividade da gestão em áreas sensíveis de atendimento governamental. Essas 

áreas são identificadas nos 07 indicadores setoriais o IEG-M 

1. Educação – i-EDUC;  

2. Saúde – i-SAUDE;  

3. Planejamento – i-PLANEJAMENTO;  

4. Gestão Fiscal – i-FISCAL;  

5. Meio Ambiente – i-AMB;  

6. Proteção dos Cidadãos – i-CIDADES; e 

7. Governança de Tecnologia da Informação – i-GOV TI). 

Esse índice se constitui numa ferramenta de diagnóstico da gestão 

municipal, de objetivo mais amplo, pois além de identificar efetividade de 

determinadas políticas públicas, abarca o planejamento público e questões de cunho 

contábil, fiscal e financeiro, estando em aderência à função institucional do TCE de 

controle das contas públicas, motivo pela qual é uma ferramenta para ações de 

fiscalização, bem como de direcionamento ao gestor de ações necessárias para 
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uma gestão municipal mais efetiva. 

No entanto, conforme adiantado na introdução, os resultados 

alcançados desde a criação do índice demonstram um crescente números de 

municípios com baixo nível de adequação ou em fase de adequação, conforme o 

gráfico e respectiva tabela a seguir demonstram: 

 

Gráfico 1 – Quantidade de municípios por faixa do IEG-M em cada ano. Elaboração do autor, bom base na coleta de 
dados de classificação dos municípios, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Fonte: TCE, dados coletados ano a ano em https://iegm.tce.sp.gov.br/ 

Diante deste cenário é que os gestores do TCE paulista analisam 

alternativas para revigorar o índice e induzir os gestores municipais a buscarem 

melhora na gestão. 
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3. Estudo de dados: verificação de correlação entre a apuração do IEG-M e os 

pareceres das contas dos prefeitos paulistas 

Diante de todo o exposto de que os Tribunais de Contas são figuras 

com deveres legais, entre os quais apreciar as contas das Prefeituras, e que são 

órgãos em evolução, buscando aferir o resultado dos gastos públicos (efetividade 

das políticas públicas) e em conjunto com o IEG-M, que é um índice criado pelo 

TCE-SP que indica prefeituras que demonstram maior ou menor aderência a 

resultados esperados, veremos como o histórico criado nos últimos anos tem se 

apresentado. 

Para desenvolver esse histórico foram utilizados dados públicos 

disponibilizados pelo TCE-SP em sua página na internet: 

• Planilhas de resultados do IEG-M, ano a ano, desde 2015 até o último 

resultado apresentado, referente à 2021; 

• Planilhas de resultados dos pareceres emitidos para as contas dos 644 

municípios fiscalizados. Neste item, o último resultado completo para a 

análise refere-se às contas do exercício 20187. 

Como ambos as planilhas apresentam dados qualitativos, sendo as 

variáveis da primeira planilha (IEG-M) as 5 notas possíveis e, na segunda planilha, 

apenas duas variáveis (parecer favorável ou desfavorável), uma análise gráfica se 

torna plausível para compreensão e interpretação dos dados.  

Deste modo, na análise dos dados coletados, verifica-se que a relação 

entre o resultado do índice e o parecer emitido tem se descolado nos últimos 

exercícios, o que tende a se manter, uma vez que os resultados de 2020 e 2021 

classificou a maioria dos municípios nas faixas C/C+ (vide a tabela 2). 

Para elaboração do gráfico a seguir foram considerados os pareceres 

emitidos até as contas municipais do exercício 2018, pois para este exercício todas 

as 644 prefeituras já tiveram parecer emitido pelo TCE. As contas dos exercícios de 

2019 e 2020 ainda se encontram em prazo para emissão do parecer. 

 
7 Segundo o §1º do art. 195 do Regimento Interno do TCESP, o parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos deverá ser 
emitido até o último dia do ano seguinte ao do recebimento delas. Ou seja, as contas de 2019 das Prefeituras foram recebidas 
em 2020, podendo ter pareceres emitidos até o dia 31/12/2021, podendo ainda ter pedido de reexame, em caso de gestores 
que tiveram pareceres desfavoráveis, razão pela qual, ao tempo do presente estudo, somente as contas de 2018 
apresentavam pareceres emitidos para todos os 644 municípios paulistas. 
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Gráfico 2 – Evolução do IEG-M e o resultado dos pareceres emitidos. 

Essa situação é aderente ao apresentado no gráfico 1, quando vimos 

que a quantidade de municípios com conceitos C e C+ nos mais recentes índices 

divulgados aumentou consideravelmente, no entanto os pareces emitidos pelo TCE-

SP ainda não apresentaram aderência aos novos resultados do índice. 

Por sua vez, o TCE pretende mudar essa situação, o que é uma 

alternativa para que o índice sofra de patologias e perca relevância. 

Uma dessas patologias é denominada “quantofrenia”, conceito que foi 

apresentado pelo sociólogo russo Pitirim Sorokin (1889-1968)8 ao se referir ao 

modelo então em voga de os cientistas sociais analisarem fenômenos sociais e 

humanos por modelos matemáticos e estatísticos, sem conter a compreensão por 

trás dos dados. A identificação dessa patologia em relação ao IEG-M já foi citada 

anteriormente Silva Neto et Al (2020), em cujo artigo9 citam que esse há problemas 

que precisam ser solucionados para evitar o risco de “quantofrenia aguda”, na qual 

os indicadores por vezes sofrem dessa doença, que em vez de medir para melhor 

compreender, querem compreender aquilo que é mensurável.  

 
8 Como parte de sua teoria da mobilidade social, Sorokin apresentou a proposição de que a sociedade tem uma estrutura 
complexa e é estratificada por muitos critérios. Grupos sociais individuais estão constantemente mudando seu status social, 
mostrando mobilidade "vertical" e "horizontal". Numa sociedade fechada, a dinâmica da vida social é quase invisível. 
9 O artigo analisou a implantação do IEG-M pelo Tribunal de Contas do Pará. 
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Outra é denominada “patologia do declínio”, onde gestores deixam de 

dar relevância ao índice. O nome é aqui usado em virtude do que se identifica com o 

IEG-M em seu histórico construído até o momento, conforme apresentado no gráfico 

1, onde nos últimos anos é crescente o declínio nas notas dos municípios paulistas, 

culminando com o recente resultado de 85% dos municípios em faixa C ou C+.  

Esse tipo de patologia não encontra, até o momento, citação em 

literatura acadêmica. Algo com alguma similaridade foi citado por Smith (1995), 

quando traz o conceito de “fossilização”, que relacionada quando um indicador perde 

relevância e não se encontra forma ou interesse em revê-lo. Aqui no caso o IEG-M 

ainda guarda relevância institucional, a hipótese é de os gestores municipais não o 

tratarem com a relevância devida, gerando resultados em declínio e sem qualquer 

indício de que o cenário possa mudar. 

Em relação a essa patologia do declínio, a hipótese dela existir guarda 

relação com a dificuldade de compreensão da construção do índice (como as 

respostas das questões se entrelaçam matematicamente para gerar o resultado, o 

que é proposital para evitar o “gaming”); a falta de motivação em efetuar melhor 

trabalho para sair da zona de classificação; dificuldade de comparabilidade com 

outros municípios e identificação de boas práticas que reflitam num melhor 

resultado; e a falta de efetivo reflexo entre o resultado e o parecer das contas (e, 

ainda que esse último tivesse relação, o julgamento final ainda recai sobre a Câmara 

Municipal, onde a nota do IEG-M pode ser irrelevante visto o forte peso político nos 

julgamentos). Essa patologia pode ser objeto de melhor estudo com pesquisa que 

investigue essas hipóteses aqui apresentadas. 

Em recente participação no II Congresso Internacional dos Tribunais de 

Contas, realizado em João Pessoa (PB), o Conselheiro Sidney Beraldo, idealizador 

do IEG-M, defendeu que cidades com as classificações mais baixas por quatro anos 

consecutivos passem a receber parecer prévio desfavorável a partir de 2022. Essa é 

a alternativa aventada para que os municípios se atentem mais ao índice. 

Tendo em vista essa ideia defendida pelo Conselheiro, considerando 

os dados do IEG-M de 2016 a 201910, temos 124 municípios que apresentaram 

conceitos C e/ou C+ nestas apurações, sendo que 21 deles tiveram as contas com 

parecer favorável nos últimos 4 anos, o que mudaria o cenário apresentado no 

 
10 Ressalta-se que o IEG-M de 2016 é resultado de dados coletados no ano anterior, e assim sucessivamente. Portanto, o IEG-
M de 2019 representa os dados levados a análise das contas municipais de 2018. 
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gráfico 2 bem como a mera emissão de pareceres com base em falhas atinentes a 

normas legais, conforme anteriormente apresentado. Deste modo, o TCE-SP 

avançaria no sentido de basear a emissão de seus pareceres também quanto à 

efetividade das políticas públicas desenvolvidas pelos municípios paulistas. 

Mas, não se pode olvidar de analisar as patologias que podem estar 

permeando os mais recentes resultados apresentados no IEG-M. 

Em uma segunda análise vejamos um comparativo de resultados no 

IEG-M dos municípios de Mauá e Taiúva, ambos com emissão de parecer 

desfavorável para as contas do exercício 2018, mas com resultados no IEG-M 

diferentes. 

Mauá, ao ver o que se apresenta no IEG-M é possível entender as 

razões para a emissão de parecer desfavorável, conforme o gráfico. 

 

Gráfico 2 – Resultado do IEG-M 2019 (ano base 2018) do município de Mauá. 

Ao observarmos o gráfico identificamos duas áreas críticas: o 

planejamento e resultados fiscais, seguido por outras duas áreas críticas de 

resultado finalístico perceptíveis pela população: saúde e educação. 

No parecer emitido nos autos do processo TC 004663.989.1811, vemos 

que as razões foram: déficit orçamentário e financeiro, irregularidades nos 

pagamentos de precatórios, não aplicação do mínimo constitucional no ensino (25% 

das receitas próprias, mas aplicou 23,12%), entre outras falhas de cunho legal e 

administrativo. 

O pequeno município de Taiúva, com cerca de 5.500 habitantes, em 

que pese a boa classificação obtida no IEG-M 2019, teve parecer desfavorável para 

suas contas (processo TC 004493.989.1812). 

 

 
11 Disponível em < http://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/784731.pdf>. Acesso em 04 dez 2021. 
12 Disponível em < http://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/774986.pdf>. Acesso em 04 dez 2021. 

http://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/784731.pdf
http://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/774986.pdf
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Gráfico 3 - Resultado do IEG-M 2019 (ano base 2018) do município de Taiuva 

No relatório do parecer identificamos que o motivo foi em virtude de 

excessivo gasto com pessoal (realizou 54,47% enquanto a Lei de Responsabilidade 

Fiscal limita em 54%), decorrentes de horas extras e excesso de cargos 

comissionados. Ou seja, o parecer desfavorável decorreu por descumprimento de 

norma legal, enquanto o município, pelo IEG-M então apresentado, demonstra que 

as políticas públicas são executadas de bom modo. 

 

Conclusão 

Como apresentado, a existência de um índice como o IEG-M constitui-

se de uma ferramenta válida para auxiliar a gestão pública, além de direcionar as 

ações do controle externo exercido pelo TCE-SP. Trata-se de mais uma ação de 

mudança (ou modernização) da Corte de Contas, que tem buscado exercer sua 

auditoria com foco em resultados finalísticos das políticas públicas, indo além da 

mera verificação de cumprimento de metas e preceitos legais. 

Por outro lado, esse índice tem apresentado cenário em que aumenta 

ano a ano a quantidade de municípios classificados em baixo nível de efetividade, o 

que pode ser uma constatação de fato ou a existência de alguma patologia que tem 

afetado a coleta de dados e os resultados apresentados. 

Independente de eventual patologia, o que de fato ocorre é que esse 

crescente número de municípios de baixa efetividade não apresenta relação de igual 

modo com os pareceres emitidos para as contas do poder executivo. 

Numa hipótese aventada recentemente por Conselheiro do TCE-SP, 

pretende-se evoluir na utilização do IEG-M como balizador para emissão dos 

pareceres. Conforme dados apresentados, isso levaria a uma mudança importante 

de postura, levando em conta o acompanhamento de resultados finalísticos, em 
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acréscimo ao atual modelo de acompanhamento legal, pois aumentaria a quantidade 

de municípios com pareceres desfavoráveis. 

Mas essa prática pode levar a um outro questionamento: municípios 

que apresentam boa efetividade continuariam a ter parecer desfavorável por mero 

descumprimento de limite de despesa de pessoal, como o caso de Taiúva? 

De certo, essa questão foge do arbítrio dos Tribunais de Contas e deve 

ser pensada por nossos legisladores, visto que com o aumento da demanda por 

serviços públicos, que necessitam de vasta mão de obra, por óbvio obriga os 

gestores a gastarem mais com pessoal para atender ao cidadão, dando efetividade 

a determinada política pública. 

Portanto, dentro do que foi inicialmente proposto, os resultados 

apresentados pelo IEG-M nas recentes apurações não demonstram aderência de 

igual tamanho com os pareceres emitidos, necessitando, de fato, de um novo modo 

de pensar da Corte de Contas para garantir a validade e perpetuação do índice. 
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