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RESUMO 

Esta nota técnica apresenta os resultados do Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) e 

seus 4 indicadores, para a cidade de São Luís, comparando dados de 2013 a 2018. O 

IFGF é calculado pelo SISTEMA FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro), que acompanha anualmente a situação fiscal de mais de 5 mil municípios 

brasileiros, a fim de contribuir com uma gestão pública eficiente e democrática. O IFGF 

traz o debate sobre um tema de grande importância para o país: a forma como os 

tributos (pagos pela sociedade) são administrados pelos gestores municipais.  

 

1.  INTRODUÇÃO 

O Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) é uma ferramenta simples, disponível para 

consulta pública, com o objetivo de estimular a cultura da responsabilidade 

administrativa, possibilitando maior aprimoramento da gestão fiscal dos municípios, 

bem como o aperfeiçoamento das decisões dos gestores públicos quanto à alocação dos 

recursos. Composto por quatro indicadores – Autonomia, Gastos com Pessoal, 

Investimento e Liquidez –, o IFGF tem uma metodologia que “permite tanto 

comparação relativa quanto absoluta, isto é, o índice não se restringe a uma fotografia 

anual, podendo ser comparado ao longo dos anos” (FIRJAN, 2016, p. 8). Assim, o IFGF de 

um município consolida em um único número o nível de desenvolvimento 

socioeconômico local, através dos resultados obtidos em cada um dos seus indicadores.  

O índice IFGF varia entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, melhor a gestão fiscal do 

município (Quadro 1 - Categorias de classificação do IFGF 

Fonte: FIRJAN, 2019b. 

 

).  

 
Quadro 1 - Categorias de classificação do IFGF 

Fonte: FIRJAN, 2019b. 
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Em outubro de 2019 foi publicado o IFGF do ano-base 2018, que examinou as contas de 

5.337 municípios brasileiros1. É importante destacar que o índice IFGF é formado a 

partir dos resultados fiscais das prefeituras, os quais “são disponibilizados anualmente 

pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, por meio do Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI” (FIRJAN, 2019, p. 8). 

 

2. METODOLOGIA 

Em 2018 o índice IFGF passou por reformulação metodologia, a gora ele é tem apenas 4 

indicadores em sua composição, são eles: Autonomia (que é um novo indicador), Gastos 

com pessoal, Liquidez e Investimento, esses três foram mantidos da composição 

anterior. Além disso, em sua composição inicial o IFGF tinha mais dois indicadores: 

Receita própria e Custo da dívida. A outra mudança é que todos os indicadores passaram 

a ter o mesmo peso no cálculo do IFGF (Quadro 2).   

 
O estudo do Índice Firjan de Gestão Fiscal, exibe os desafios da gestão municipal e o 

indicador Autonomia revela que um dos problemas mais grave na gestão fiscal é a baixa 

capacidade dos municípios se sustentarem, que resulta da baixa geração de receitas.  

 
Quadro 2 Indicadores que compõem o IFGF 

Fonte: FIRJAN, 2019b. 

 

AUTONOMIA  

É umas das novidades da reformulação metodologia, sua função é avaliar se as 

prefeituras conseguem manter sua estrutura administrativa e a Câmara de Vereadores 

com as receitas relacionadas a atividade econômica do município. 

i. Sob a ótica da receita, o primeiro conceito faz referência às receitas que 
estão ligadas à atividade econômica do município. Além das receitas de 
arrecadação própria (tributárias, patrimoniais, serviços, industriais e 

 
1 De acordo com FIRJAN, a data final de consolidação do banco de dados do IFGF foi o dia 14 de Julho 
de 2019. Para cada ano do período entre 2013 e 2018, foram excluídos da base os municípios que não 
declararam seus dados ou aqueles que declararam suas informações de forma inconsistente que impediam a 
análise (FIRJAN, 2019B, P. 2).   
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agropecuárias), também são contabilizadas as transferências devolutivas de 
ICMS, IPVA, ITR e IPI-Exportação, que estão diretamente ligadas à economia 
local. 
ii. Pelo lado da despesa, considera-se como estrutura administrativa o custo 
de manutenção da Câmara de Vereadores e da função Administrativa do 
Poder Executivo. É importante frisar que não são contabilizadas nesse 
cálculo as despesas com atividades-fim como Saúde, Educação, Urbanismo, 
Saneamento, entre outras. (2019a, p. 10)  

GASTOS COM PESSOAL 

Mostra quanto as cidades gastam com pagamento de pessoal em relação ao total da 

Receita Corrente Líquida (RCL). Tendo em vista que esse é o gasto com maior 

participação na despesa total de um município, este indicador mede o grau de rigidez do 

orçamento, ou seja, o espaço de manobra da prefeitura para execução das políticas 

públicas, em especial dos investimentos. 

 
INVESTIMENTOS 

Acompanha o total de investimentos em relação à RCL. Ruas pavimentadas, iluminação 

pública de qualidade, transporte eficiente, escolas e hospitais bem equipados são 

exemplos de investimentos municipais capazes de aumentar a produtividade do 

trabalhador e promover o bem-estar da população. 

 
LIQUIDEZ 

Verifica se os municípios estão deixando em caixa recursos suficientes para honrar os 

restos a pagar acumulados no ano, medindo a liquidez do município como proporção 

das receitas correntes líquidas.  

 

3. RESULTADOS 

Na sua última avaliação, o IFGF 2019 (ano-base 2018) do Brasil foi de 0,4555, 

mostrando que a situação das contas públicas municipais melhorou em relação ao IFGF 

2017 (ano-base 2016). O Gráfico 1 deixa em evidencia os fatores que favoreceram o 

aumento do IFGF, durante os anos de 2013 a 2018, observa-se claramente, que esses 

aumentos não se mantiveram ao longo dos anos. A gestão fiscal municipal exibiu melhor 

desempenho nos anos de: 2012 devido ao incentivo do governo federal a concessão de 

crédito; 2013 motivado recursos oriundos da Lei da repatriação; e 2018 resultante da 

retomada gradual da atividade e o aumento de 4% na arrecadação.       
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Gráfico 1 Evolução anual do IFGF Brasil 

Fonte: FIRJAN, 2019a. 
 

As classificações do IFGF dos municípios brasileiros são exibidas no mapa 1, a avaliação 

do Índice de 2018 apresenta os seguintes resultados: 40,5% dos municípios brasileiros 

estavam com sua Gestão Crítica e 33,4% estavam com sua Gestão difícil, ou seja, 73,9% 

(3.944 municípios) estavam com as piores classificações do IFGF.   
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Mapa 1 Gestão Fiscal dos Municípios Brasileiros em 2018 

Fonte: FIRJAN, 2019a. 

 

O município de São Luís registrou IFGF de 0,3582 em 2018, avaliado no conceito Gestão 

Crítica. Além disso, apresentou uma redução do IFGF: queda de 25% em comparação à 

avaliação anterior, conforme gráfico 2. 

 

Gráfico 2 Evolução do IFGF São Luís 

Fonte: elaboração própria com uso dos dados da FIRJAN. 
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Os indicadores componentes do IFGF também mostram os resultados para o município 

de São Luís. O gráfico 3 apresenta a situação da capital maranhense em 2018, nas faixas 

de classificação. 

 

 
Gráfico 3 IFGF e Indicadores de São Luís nas Faixas de Classificação 

Fonte: elaboração própria com uso dos dados da FIRJAN. 

IFGF AUTONOMIA 

Segundo FIRJAN (2019a) na avaliação de todos os municípios brasileiros, dentre os 4 

indicadores do IFGF, foi o indicador Autonomia teve pior desempenho, em 2018 a média 

desse indicador foi 0,3855, isso significa que o principal problema enfrentado pelas 

prefeituras na gestão fiscal é a baixa geração de receitas. No ano de 2019 “1.856 

prefeituras (34,8% do total) as receitas geradas no município não foram suficientes nem 

para custear a Câmara Municipal e a estrutura administrativa da Prefeitura” (FIRJAN, 

2019a, p. 8). O município de São Luís, por sua vez, foi classificado no conceito gestão de 

excelência, que significa que o indicador teve um resultado acima de 0,8 pontos. 

 
IFGF GASTOS COM PESSOAL 

Considerando o cenário nacional, de acordo com os dados apresentados pela FIRJAN 

(2019a), o indicador gasto com pessoal ocupa a segunda posição de pior desempenho, 

em 2018 a média desse indicador foi 0,4305 - classificado como gestão em dificuldades. 

O IFGF Gasto com Pessoal revelou que metade do país está em situação crítica e que os 

municípios gastaram mais de 54% da receita corrente líquida com pessoal Em todo o 

Brasil, apenas 30,1% (1608 prefeituras) ficaram classificadas como gestão de excelência 

ou boa, por gastarem menos do limite mínimo do orçamento com pessoal.  

0,3582

1,0000

0,0000 0,1770
0,2558

IFGF IFGF AUTONOMIA IFGF LIQUIDEZ IFGF
INVESTIMENTO

IFGF GASTOS
COM PESSOAL
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Já no Nordeste, “o quadro é ainda mais preocupante, com 68,2% das prefeituras em 

situação crítica, quase metade delas gastando acima do limite máximo de 60% da RCL” 

(FIRJAN, 2019a, p. 11). O município de São Luís registrou IFGF Gastos com Pessoal de 

0,2558, que está dentro da classificação gestão crítica. 

 

INVESTIMENTOS 

A média do indicador investimento em 2018 foi 0,4747, “47,0% das prefeituras 

apresentaram cenário crítico no IFGF Investimentos em 2018. Essas cidades destinaram, 

em média, somente 3,1% de suas receitas para os investimentos” (FIRJAN, 2019a, p. 15), 

e 24,0% dos municípios brasileiros foram classificados em gestão difícil. A capital 

maranhense registrou, em 2018, o índice de 0,1770, portanto, a situação do município 

foi classificada como gestão crítica no indicador investimento.   

  

LIQUIDEZ 

Conforme apresentado em FIRJAN (2019a) o indicador liquidez obteve a maior média 

em 2018, que foi de 0,5314, ainda assim, esse indicador mostrou que 57,2% dos 

municípios brasileiros não planejaram seus orçamentos de forma eficiente, se 

classificaram em gestão em dificuldade ou crítica.  

Em situação mais crítica estão 1.121 cidades que terminaram o ano de 2018 
sem recursos em caixa suficientes para cobrir as despesas postergadas para 
o ano seguinte e, por isso, ficaram com nota zero no indicador. Na prática, 
essas prefeituras estão no “cheque especial” (FIRJAN, 2019a, p. 12). 

Infelizmente, São Luís é umas das 1.121 cidades classificadas em gestão crítica e com 

indicador de liquidez igual a 0.     

4. RANKING 

O Gráfico 4 mostra o melhor e o pior resultado dos municípios brasileiros, bem como a 

média e a colocação de São Luís na avaliação IFGF referente ao ano 2018. 
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Gráfico 4 Máxima, média, mínima e São Luís, por faixa de classificação. 

Fonte: IFGF, 2020a 

No ranking geral do IFGF 2019, os municípios brasileiros mais bem avaliados são Costa 

Rica (MS), que com 1,0000 pontos ocupa a primeira posição. O pior resultado no ranking 

nacional foi pontuado em Timbiras (MA) com IFGF de 0,0031. Na primeira posição do 

ranking das capitais está Salvador, que obteve 0,8621 pontos, seguido de Rio Branco, 

com 0,8450. Os dois municípios apresentaram maior capacidade de arrecadação e 

destinaram boa parcela da receita para investimentos. Entre as capitais do Brasil, São 

Luís foi a última no ranking (0,3582).  

No ranking maranhense, o município de Lima Campos apresentou o melhor resultado 

(0,7004) e Timbiras apresentou o menor índice (0,0031). O município de São Luís está 

situado na 4.217ª posição dentre os 5.337 municípios brasileiros analisados no IFGF 

2019. Na classificação estadual, a capital maranhense ocupa o 53º lugar. A Tabela 1 

apresenta a evolução do município, comparando os resultados de 2018 aos anos 2013. 

São Luís 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

IFGF Liquidez 0,4784 0,0000 0,4143 0,4608 0,4351 0,0000 

Ranking Nacional 3.331º 3.612º 3.496º 3.772º 4.066º 4.217º 

Ranking Estadual 59º 97º 96º 107º 111º 111º 

Tabela 1 IFGF São Luís no ranking nacional e estadual (2013-2018). 
Fonte: IFGF, 2020b - tabela reproduzida parcialmente. 
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No IFGF Autonomia (Tabela 2), São Luís permanece como o município de melhor 

resultado do estado e também mantém essa excelente posição no Ranking nacional. 

São Luís 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

IFGF Autonomia 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Ranking Nacional 1º 1º 1º 1º 1º 1º 

Ranking Estadual 1º 1º 1º 1º 1º 1º 

Tabela 2 IFGF AUTONOMIA São Luís no ranking nacional e estadual (2013-2018). 
Fonte: IFGF, 2020b - tabela reproduzida parcialmente. 

Entre 2015 e 2018, a capital maranhense vem apresentando baixos valores para 

indicador Gastos com Pessoal (Tabela 3). Em 2018 esse indicador foi menor em 

comparação com o ano de 2017. 

São Luís 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

IFGF Gastos com 
Pessoal 

1,0000 0,9851 0,1081 0,2351 0,2937 0,2558 

Ranking Nacional 1º 572º 3.991º 3.890º 2.800º 3.581º 

Ranking Estadual 1º 27º 150º 125º 115º 141º 

Tabela 3 IFGF GASTO COM PESSOAL São Luís no ranking nacional e estadual (2013-
2018). 

Fonte: IFGF, 2020b - tabela reproduzida parcialmente. 
O Indicador Investimento (Tabela 4) cresceu entre os anos 2013 e 2015, teve uma leve 

queda em 2016, nos últimos dois anos os resultados não são muito satisfatórios, esse 

indicador teve queda abrupta em 2017 e continuou caindo no ano de 2018. 

São Luís 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

IFGF Investimento 0,2240 0,2554 0,4282 0,4046 0,1820 0,1770 

Ranking Nacional 4.445º 4.750º 2.736º 2.851º 3.978º 4.745º 

Ranking Estadual 175º 181º 110º 92º 146º 167º 

Tabela 4 IFGF INVESTIMENTO São Luís no ranking nacional e estadual (2013-2018). 
Fonte: IFGF, 2020b - tabela reproduzida parcialmente. 

 

Finalmente, o indicador IFGF Liquidez (Tabela 5) anos 2017 e 2018, apresentou piora 

nesse indicador e em 2018 houve perda de posições na classificação nacional, nos anos 

de 2014 e 2018 o resultado do IFGF Liquidez foi zero.  

São Luís 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

IFGF Liquidez 0,4784 0,0000 0,4143 0,4608 0,4351 0,0000 

Ranking Nacional 3.331º 3.612º 3.496º 3.772º 4.066º 4.217º 

Ranking Estadual 59º 97º 96º 107º 111º 111º 

Tabela 5 IFGF LIQUIDEZ São Luís no ranking nacional e estadual (2013-2018). 
Fonte: IFGF, 2020b - tabela reproduzida parcialmente. 

 
O Gráfico 5 faz uma melhor apresentação da evolução dos 4 indicadores que constituem 

o Índice IFGF de Gestão fiscal, entre os anos de 2013 a 2018.  
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Gráfico 5 Evolução de São Luís nos indicadores do IFGF (2013-2018) 

Fonte: elaboração própria com uso dos dados da FIRJAN. 

 

4. CONCLUSÃO 

A partir da disposição dos dados e do acompanhamento feito para o município de São 

Luís, foi possível observar que a capital maranhense apresentou índice abaixo da média 

brasileira e registrou evolução diversificada para cada indicador do IFGF. Os melhores 

resultados são observados no IFGF Autonomia, situando São Luís no conceito Gestão de 

Excelência, de 2013 a 2018. Nos anos de 2013 e 2014 o IFGF Gasto com Pessoal também 

estava nessa melhor avaliação, mas de 2015 a 2018, esse indicador vem apresentando 

resultados negativos e se manteve no conceito Gestão Crítica.  

IFGF Investimento é outro indicador que estava avaliado como Gestão Crítica, de 2012 a 

2018, exceto os anos de 2015 e 2018 no qual esse indicador teve uma melhora e foi 

classificado como Gestão Difícil. O pior resultado em 2018 foi do IFGF Liquidez que 

obteve 0 (Gestão Crítica) como resultado, cabe lembrar que esse mesmo indicador já 

tinha tido esse resultado no de 2014, com exceção desses dois anos (entre 2013 a 2018) 

avaliação desse indicador foi Gestão Difícil, ou seja o IFGF Liquidez nunca chegou aos 0,6 

pontos.        
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