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RESUMO 

Esta nota técnica apresenta os resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal 

(IEGM) e suas sete dimensões, para a cidade de São Luís, comparando dados das edições 

2016 a 2018. O IEGM é calculado pelos TRIBUNAIS DE CONTAS do país, que acompanham, 

anualmente, indicadores finalísticos de eficiência e eficácia das políticas adotadas para o 

atendimento das necessidades da população de todos os mais de 5 mil municípios 

brasileiros. Criado em 2016, tem como principal finalidade o aperfeiçoamento das ações 

governamentais e desde sua última edição, tornou-se peça fundamental à prestação de 

contas municipal, sendo essencial para o recebimento da mesma pelo TCE. 

1.  INTRODUÇÃO 

O IEGM é um índice anual que proporciona visões da gestão pública para 8 dimensões da 

execução do orçamento público: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio 

ambiente, cidades protegidas, governança em tecnologia da informação e o recém incluso, 

desenvolvimento social, de acordo com a Figura 1.  

 

Figura 1 Dimensões de avaliação do IEGM 
Fonte: IEGM 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Luís, Edivaldo de 

Holanda Braga Júnior, a responsabilidade pela prestação das informações sobre o IEGM 

ao TCE∕MA foi delegada a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 

(SEPLAN), através do Decreto nª 48.186, de 21 de junho de 2016. 

Em virtude da colaboração das secretarias acionadas segundo temáticas de suas 

competências (SEMED, SEMUS, SEMFAZ, SEMMAM, SEMUSC, SEMIT, SEMOSP, COMITÊ 

GESTOR DE LIMPEZA URBANA e CPL), a SEPLAN cumpriu, integralmente, os dispositivos 

legais citados, enviando o questionário respondido, dentro do prazo determinado. 
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A SEPLAN coletou, tratou e alimentou o sistema do TCE-MA com 257 quesitos, 

distribuídos nas 8 dimensões, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 Resumo das Dimensões do IEGM por Secretaria competente 
Fonte: Elaboração própria 

 

2. METODOLOGIA 

O Índice é sempre divulgado com uma defasagem de um ano. Portanto, em 2019, foram 

apresentados dados referentes ao ano 2018 e é calculado a seguinte forma, atribuindo-se 

os seguintes pesos para cada dimensão1: 

 

Os resultados de cada dimensão são totalizados pelo somatório de pontos obtidos em 

razão da resposta dada a cada quesito, caso seja um quesito pontuado, e, ao final, divide-

se por 100 (cem), exceto as dimensões Fiscal e Planejamento, que são decompostas em 

sub indicadores e cada um é dotado de memória de cálculo descrita no Manual IEGM2 

FISCAL 

A METODOLOGIA de CÁLCULO leva em consideração os seguintes itens descritos abaixo: 

• Análise da Receita (execução orçamentária); 

 
1 A oitava dimensão, Desenvolvimento Social, incluída na edição 2017, ainda não faz parte do cálculo e seus 
dados, portanto, são apenas informativos. 
2 Disponível em: https://www6.tce.ma.gov.br/portalIEGM/ 
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• Análise da Despesa (execução orçamentária); 

• Análise da execução orçamentária; 

• Análise dos Restos a Pagar; 

• Despesas com Pessoal; 

• Apuração do resultado financeiro (superávit/déficit); 

• Apuração da dívida fundada (aumento/redução); 

• Apuração dos pagamentos dos precatórios; 

• Repasse de duodécimos às Câmaras; 

Desta forma, as notas do i-FISCAL não podem ser atribuídas somente à gestão da SEMFAZ, 

pois refletem o distanciamento entre o PLANEJADO e o EXECUTADO de diversas 

secretarias e órgãos que compõem a gestão municipal. 

PLANEJAMENTO 

A METODOLOGIA de CÁLCULO leva em consideração: 

• Coerência entre os resultados dos indicadores dos programas e das metas das ações; 

• Confronto entre o resultado físico alcançado pelas metas das ações e os recursos       

financeiros utilizados; 

• Percentual de alteração do planejamento inicial; 

• Percentual da taxa de investimento estabelecida no planejamento. 

Tal qual no i-FISCAL, as notas do i-PLANEJAMENTO não podem ser atribuídas somente à 

gestão da SEMFAZ, pois refletem o distanciamento entre o PLANEJADO e o EXECUTADO 

de diversas secretarias e órgãos que compõem a gestão municipal. 

MÉTRICAS E RESULTADOS 

Após apuração, os resultados do IEGM serão classificados segundo cinco faixas, 

obedecendo os seguintes critérios: 

• NOTA A: ALTAMENTE EFETIVA; IEGM com pelo menos 90% da nota máxima e ao 

menos 5 (cinco) índices componentes com nota A 

• NOTA B+: MUITO EFETIVA; IEGM entre 75% e 89,99% da nota máxima 

• NOTA B: EFETIVA; IEGM entre 60% e 74,99% da nota máxima 

• NOTA C+: EM FASE DE ADEQUAÇÃO; IEGM entre 50%e 59,99% da nota máxima 

• NOTA C: BAIXO NÍVEL DE ADEQUAÇÃO; IEGM menor ou igual a 49,99%  

De posse dos dados dos 217 municípios maranhenses, o TCE divulga a colocação de cada 

um destes municípios. 
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3. RESULTADOS 

Em 2018, São Luís recebeu nota 73,14 e conceito B, colocando a gestão municipal no nível 

de “EFETIVA” (Tabela 1). Tal resultado deixou a capital na 1ª posição no ranking entre os 

215 municípios do estado que responderam ao TCE-MA. 

ANO 2016 2017 2018 

CONCEITO C B+ B 
NOTA 48,40 75,79 73,14 

EDUCAÇÃO 62 87 78 
SAÚDE 50 72 71 

PLANEJAMENTO 31 75,38 75,19 
FISCAL 32 63,56 60,50 

AMBIENTE 52 66 65 
CIDADE 87 100 100 
GOV-TI 89 92 94 

RANKING 30º 1° 1º 
Tabela 1 Série histórica dos resultados do IEGM entre 2016 a 2018 geral, por dimensão, 

conceitual e ranking geral 
Fonte: TCE/MA. Elaboração: DIIE  

Com o engajamento da equipe e do gestor municipal, os resultados em 2017 foram 

classificados como de “MUITO EFETIVA”, puxados por altas nas dimensões educação, 

fiscal e ambiente, alocando a capital na 1ª posição, dentre os 215 municípios do estado 

que responderam ao TCE-MA. 

Em 2018, uma queda generalizada nas dimensões de maior peso, educação, saúde e fiscal, 

levaram a capital maranhense a alcançar a nota 73,14, apensar disso a sua colocação não 

foi alterada, dentre os 215 municípios, além de diminuir o conceito da gestão para B, 

considerada como “EFETIVA”. 

De forma mais específica, de 2017 a 2018, São Luís apresentou as seguintes notas: (i)  

geral de 75,79 para 73,14; (ii) na dimensão Educação de 87 em 2017 para 78 em 2018; 

(iii) na dimensão Saúde de 72 para 71 em 2018; (iv) dimensão Planejamento caiu de 75,38 

para 75,19; (v) na dimensão Fiscal teve uma queda de 63,56 em 2017 para 60,50 em 2018; 

(vi) dimensão Ambiente de 66 para 65; (vii) dimensão Cidade: manteve os 100 pontos, 

continuando com NOTA MÁXIMA; e (viii) na dimensão GOV-Ti aumento de 92 em 2017 

para 94 em 2018.  

RANKING POR DIMENSÃO 

ANO 2016 2017 2018 

EDUCAÇÃO 15ª 1ª 6ª 

SAÚDE 96ª 58ª 99ª 

PLANEJAMENTO 99ª 5ª 6ª 

FISCAL 161ª 41ª 64ª 

AMBIENTE 18ª 6ª 15ª 
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CIDADE 1ª 1ª 2ª 

GOV-TI 1ª 1ª 1ª 

GERAL 30ª 1ª 1ª 

Qtde. Municipios avaliados 201 (217) 
TODOS 

215 

Tabela 2 Série histórica do ranking do IEGM (2016-2018), Geral e por dimensão. 
Fonte: TCE-MA. Elaboração: DIIE 

Na Tabela 2, analisando apenas a dimensão Educação, São Luís saiu da 1ª posição, em 

2017, para o 6º lugar em 2018.  A dimensão Saúde caiu 41 posições de 2017 a 2018, saindo 

da 58ª para a 99ª colocação dentre os 215 municípios. A dimensão Planejamento, caiu 

uma posição, saindo de 5ª em 2017 para 6ª em 2018.  A Fiscal também teve uma queda 

de 23 posições, saindo de 41ª para 64ª. A dimensão Ambiente registrou queda de 9 

posições, saindo da 6ª posição em 2017 para a 15ª posição em 2018. A dimensão Cidade 

caiu para a 2ª posição e a Dimensão GOV-TI se manteve na 1ª posição em 2018 

SÃO LUIS NO RANKING NACIONAL POR DIMENSÃO 

ANO 2017 2018 

EDUCAÇÃO       24ª      411ª 
SAÚDE 2153ª 2351ª 

PLANEJAMENTO 106ª 176ª 
FISCAL 2309ª 2863ª 

AMBIENTE 731ª 841ª 
CIDADE 2920ª 2961ª 
GOV-TI 17ª 9ª 
GERAL 39ª 163ª 

Qtde. Municipios avaliados 3831 3692 

Tabela 3 Posição de São Luís no ranking nacional por dimensão em 2017 e 2018  
Fonte: TCE-MA. Elaboração: DIIE 

Levando em consideração a comparação do ano de 2017 para o ano de 2018, registra-se 

uma queda de posições em relação ao ranking nacional em quase todas as dimensões, 

apenas a dimensão GOV-TI subiu de posição, saindo da 17ª posição para a 9ª posição no 

ranking nacional.  A dimensão Educação teve uma queda de 387 posições, saindo da 24ª 

posição em 2017 para a 411ª posição em 2018.  

A dimensão Saúde saiu da 2153ª posição em 2017 para a 2351ª posição em 2018. A 

dimensão Planejamento teve uma queda de 70 posições, saindo da 106ª posição em 2017 

para a 176ª posição em 2018; A dimensão Fiscal registrou queda, saindo da posição 2309ª 

para a posição 2863ª. A dimensão Ambiente saiu da 731ª posição para a 841ª posição. A 

dimensão Cidade caiu 41 posições de 2017 para 2018, saindo da 2920ª posição para a 

2961ª posição. No ano de 2017, São Luís ficou na 39ª posição na dimensão geral do 

ranking nacional, já em 2018, São Luís ficou na 163ª posição, registrando uma queda de 

124 posições no ranking. 
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4. CONCLUSÃO 

O IEGM é um importante instrumento de orientação do planejamento. A partir da análise 

de seus resultados, nos últimos 3 anos, a gestão municipal já vem realizando intervenções 

nos programas sensíveis aos achados revelados pelos indicadores acompanhados. 

O caso mais emblemático é a da pertinente revisão anual das metas do Plano Plurianual, 

revelada através das baixas notas na dimensão Planejamento, assim como a da 

necessidade de previsão de receitas e fixação de despesas menos descoladas das 

realizadas, de redução dos restos a pagar, de equilíbrio das despesas de pessoal, latentes 

nos resultados da dimensão Fiscal.  

Outrossim, as outras 5 dimensões, exceto pela Cidadania que já alcançou nota máxima, 

necessitam de um contínuo olhar preocupado dos gestores de cada uma das pastas 

responsáveis, para a busca da excelência da Gestão Pública e do consequente aumento de 

nota no IEGM, e do conceito nota “A” (ALTAMENTE EFETIVO). Finalmente, assim que os 

TCEs publicarem o ranking IEGM Brasil, faz-se necessária a inclusão de uma seção própria 

para a análise comparativa. 
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