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RESUMO 
 

O presente estudo analisa a gestão dos recursos públicos nos municípios 

pernambucanos, no período de 2000 a 2002, buscando identificar as principais 

variáveis que podem interferir na adequada utilização dos citados recursos. Para 

este fim, foi utilizado um indicador a partir dos julgamentos das contas do Poder 

Executivo Municipal pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em relação 

ao qual foram examinadas várias características de naturezas distintas, 

apresentadas como possíveis determinantes. 

 
As variáveis trabalhadas foram resultantes do uso dos aspectos estruturais e 

da ação política dos vários municípios que tradicionalmente são apontadas na 

literatura como importantes para a análise da gestão dos recursos públicos.  A 

verificação dos dados de algumas características específicas dos municípios 

pernambucanos, em virtude principalmente da atuação dos órgãos de controle, 

complementou o quantitativo de características utilizadas para a avaliação. 

 
  Foram selecionadas determinantes estruturais, a partir de fatores 

econômicos, fiscais e do atendimento aos direitos sociais.   As determinantes 

político-institucionais utilizadas pressupõem que a interferência das ações dos 

governos influencia a adequada utilização dos recursos públicos, razão pela qual 

aspectos relacionados ao controle social e à accountability são também apontados.  

 
A análise das determinantes permitiu a comprovação de alguns fatores que 

mais influenciaram na gestão dos recursos públicos e alguns caminhos importantes 

para melhoria da eficácia dos gastos, pois os municípios, após a autonomia gerada 

pela Constituição Federal de 1988, passaram a ser entes fundamentais na 

superação dos problemas advindos da escassez de recursos públicos, que provoca 

pobreza crescente e exclusão social. 

 
Por fim, apresenta-se uma alternativa para melhoria na gestão dos recursos 

públicos a partir de uma legislação voltada para a responsabilidade social, que tem o 

planejamento e o atingimento de metas, o empoderamento e a publicização do 

Estado como elementos centrais.   

 
Palavras-chave: gestão dos recursos públicos; Tribunal de Contas; responsabilidade social. 



 

 

 
 

 
 
 

 ABSTRACT 
 

This study analyses the management of public resources in municipalities in 

Pernambuco, in the period from 2000 to 2002, and aims at the identification of the 

main variables which are able to influence the adequate use of such resources. To 

this end, use has been made of the official views issued by the Tribunal for Public 

Accounts in Pernambuco on the accounts of the Municipal Executive Authority in 

relation to which various characteristics of different natures have been examined and 

presented as possible determining factors.  

 
  The variables in question resulted from the use of structural aspects and the 

policy action of various municipalities which traditionally are shown in the literature as 

important for the analysis of the management of public resources. The verification of 

the data of some specific characteristics of the Pernambuco municipalities, with 

regard mainly to the work of the control organs, complemented the quantitative 

aspect of the characteristics used for the evaluation.  

 
Structural determinants were selected from economic and fiscal factors as well 

as from the services for social rights. The political-institutional determinants which 

have been used presuppose that the interference of actions of local government 

influence the adequate use of the public resources, this being the reason why 

aspects related to social control and to accountability are also pointed out.  

 
The analysis of the determinants allowed the confirmation of a few factors 

which most influenced the management of public resources and some important 

means for the improvement of the efficacy of expenditures, for the municipalities, 

after the autonomy generated by the Federal Constitution of 1988, have become 

fundamental entities for overcoming the problems arising from the shortage of public 

resources as it is this which provokes the growth of poverty and social exclusion.  

 
Finally, an alternative is presented for improving the management of public 

resources based on legislation targeted on social responsibility, the central elements 

of which are planning and meeting goals, empowerment and State partnerships with 

the private sector. 

 
Key words: management of public resources; Tribunal for Public Accounts; social responsibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

A análise da gestão dos recursos públicos, trabalhada neste estudo, foi 

realizada a partir de uma série de indefinições acerca das determinantes que se 

associam a uma utilização adequada, ou não, dos citados recursos.   

Historicamente, têm-se associado a municípios práticas ineficientes, clientelistas e 

corruptivas de tratar a coisa pública, sendo verificados padrões bastante 

diferenciados entre os entes locais1. 

 

Pesquisa2 realizada pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas revela que 79% 

dos brasileiros acreditam que a marca registrada do serviço público é a corrupção.  

Em relação à probidade, 27% responderam que “quase todo mundo está envolvido 

em corrupção” e 52% que “muita gente está envolvido em corrupção”, sendo que 

apenas 1% acredita que “ninguém está envolvido em corrupção”. 

 

Em relação à eficiência, a mesma pesquisa coloca o serviço público em total 

reprovação, pois 57% dos entrevistados entendem que o setor é “pouco dedicado”, 

22% responderam “nada dedicado” e apenas 6% consideram “muito dedicado”.  

Quando se analisa a capacidade do setor público de corrigir erros, verifica-se que 

21% entendem que não há “nenhuma capacidade”, 47% “pequena capacidade”, 

21% “grande capacidade” e apenas 11% “muito grande”.   

 

Partindo desse cenário, o estudo procura verificar diferenças entre a gestão 

dos recursos públicos nos municípios pernambucanos3, definidas por algumas 

variáveis.   A autonomia dos entes locais, conquistada com a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, fortaleceu fiscalmente os municípios, como 

também inseriu novas responsabilidades, mas não assegurou uma implantação 

adequada de políticas, com a conseqüente qualidade na utilização dos recursos 

públicos.  Verifica-se que há uma discussão permanente sobre o fortalecimento ou 

não dos municípios, onde, de um lado, estão aqueles que acreditam no formato 

                                                 
1 Entes locais são utilizados neste estudo como sinônimos para os municípios. 
2 Divulgada no Jornal O Globo de 04 de dezembro de 2005, página 8, caderno O País. 
3 Os municípios pernambucanos foram escolhidos pelo acesso do autor aos dados pertinentes ao presente estudo. 
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atual, vinculando sua melhoria à maior transparência, democracia, participação 

popular e eficiência do setor público, e do outro lado aqueles que apostam que a 

burocracia e as instituições municipais são inviáveis, dado o clientelismo, a 

ineficiência e a corrupção inserida nas estruturas locais. 

 

Os aspectos relacionados à descentralização e à gestão dos recursos 

públicos carecem de estudos sobre análises que utilizem o julgamento das contas 

efetuado pelos órgãos de controle como elemento importante para verificação dos 

fatores que podem influenciá-lo.  Diante da ausência de tal tipo de análise, é 

possível sugerir algumas determinantes para a gestão dos recursos públicos.  Para 

isso, parte-se do entendimento inicial de que o atual formato de disponibilização de 

valores aos municípios encontra-se esgotado em termos do aumento da carga 

tributária para melhoria das receitas.   Entre as possíveis alternativas para solucionar 

a grave crise social e financeira que assola os municípios, apontada por indicadores 

bastante preocupantes, tem-se uma melhor utilização dos recursos disponíveis, a 

partir de elementos como eficiência, eficácia e efetividade.  

 

Alguns obstáculos são apresentados como conseqüência da adoção dos 

julgamentos das contas do Poder Executivo municipal como determinantes da 

gestão dos recursos públicos, entre eles estão: 

 

• A definição das variáveis que podem ser utilizadas. 

• A seleção das características e dos indicadores de cada variável utilizada. 

• A análise das principais propriedades apresentadas pelos municípios em 

relação ao tipo de julgamento verificado. 

 

O pensamento dominante do estudo é a investigação das características 

apresentadas pelos municípios com relação à associação de alguns fatores e à 

gestão dos recursos públicos.  Busca-se responder questões que variam entre: 

 

• A importância das variáveis estruturais e político-institucionais para a 

gestão dos recursos públicos. 

• O papel do controle no contexto da utilização adequada dos recursos. 
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• Qual o caminho a seguir? 

 

Com a pretensão de analisar as determinantes para a gestão dos recursos 

públicos dos municípios pernambucanos, o estudo apresenta a seguinte disposição 

de capítulos: 

 

Capítulo 1 - Panorama da gestão dos recursos públicos municipais. Neste 

capítulo há uma visão geral dos entes municipais, com a introdução de alguns 

fatores resultantes do processo de descentralização ocorrido após 1988, tais como a 

capacidade financeira, a capacidade institucional, as práticas de gestão adotadas e 

a perspectiva atual. 

 

Questões conceituais, como a predominância da redução dos gastos como 

solução para a superação da crise e para o restabelecimento da situação de 

equilíbrio entre os municípios, são trabalhadas conjuntamente com alternativas para 

a boa gestão dos recursos públicos, pois há o entendimento que a questão 

financeira não é o único desafio da Administração Pública, dado que os aspectos 

institucionais são necessários e é preciso que as gestões tenham condições de 

atuar com eficiência, eficácia e efetividade e com mecanismos de participação, 

transparência e acesso às informações.   

 

No capítulo 1 são ainda apresentadas as variáveis trabalhadas como 

determinantes da gestão pública, sendo divididas em estruturais, que relacionam as 

características econômicas, fiscais e dos direitos sociais dos entes públicos onde se 

desenvolve a gestão, e as político-institucionais, pois o uso dos recursos públicos 

tem relação com a interferência das ações dos governos municipais. 

 

Por fim, apresenta-se o indicador da gestão dos recursos públicos, definido a 

partir dos julgamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

(TCE-PE) junto às Prefeituras municipais, cujos resultados são pela regularidade ou 

irregularidades das contas, como também o papel das deliberações do Tribunal de 

Contas neste processo. 

 



 

 

 
 
 
 

16

Capitulo 2 - Determinantes estruturais da gestão pública dos municípios 

pernambucanos. Neste capítulo são apresentadas as dificuldades estruturais dos 

municípios pernambucanos, resultantes do processo de descentralização, que teve 

a predominância dos aspectos políticos, fiscais e tributários em detrimento do 

fortalecimento das instituições, num modelo onde a sustentabilidade não está 

definida. 

 

Nestes fatos são analisados dados que mostram as desigualdades e os 

diversos problemas enfrentados pelos municípios pernambucanos, a partir de 

parâmetros relativos à população, produto interno bruto (PIB), renda, receitas 

orçamentárias, despesas orçamentárias, gastos com pessoal, com investimento, 

com saúde e educação, índice de desenvolvimento humano e indicadores sociais 

para educação e saúde.  Em seguida, são apresentados os indicadores que possam 

representar os citados parâmetros.   

 

As informações que serviram de base às análises são resultantes de 

levantamentos efetuados junto a várias instituições.  Foram consultados dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Programa das Nações 

Unidas para o desenvolvimento (PNUD), do Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da 

Educação e do DATASUS do Ministério da Saúde.  

 

Capítulo 3 – Papel do controle na análise da gestão dos recursos públicos. 

Neste capítulo são apresentados os fatores vinculados à ação político-institucional 

que são trabalhados no estudo e as correspondências dos mesmos com o controle 

externo, social e a estrutura funcional das gestões, considerados elementos 

importantes para o processo de gerenciamento dos recursos públicos. 

 

A definição do controle e os mecanismos de participação são expostos e 

analisados, juntamente com o papel do controle externo e social.  O primeiro é 

apresentado a partir da figura dos Tribunais de Contas, com suas respectivas 

competências e atribuições.  Já o controle social é destacado através dos 

instrumentos de participação e sua relação com o conceito de accountability. 



 

 

 
 
 
 

17

 

As variáveis político-institucionais são relacionadas e identificadas com as 

práticas adotadas pelos governantes e ações da população que interferem e 

contribuem para a gestão dos recursos públicos.  São considerados fatores político-

institucionais as ações relativas à gestão de pessoal, à escolaridade dos servidores 

públicos e gestores, às capacitações promovidas e ao número de reivindicações 

apresentadas aos órgãos de controle. 

 

Os indicadores utilizados tiveram como base dados disponibilizados pelo 

IBGE, pela Escola de Contas Professor Barreto Guimarães (ECPBG) do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e pelo próprio TCE-PE. 

   

Capítulo 4 – Análise da gestão dos recursos públicos nos municípios 

pernambucanos.  O quarto capítulo apresenta toda a análise realizada sobre a 

gestão dos recursos públicos, como também a metodologia utilizada para 

abordagens dos aspectos econômicos e fiscais, dos aspectos sociais e das ações 

da gestão. Tais abordagens representaram a busca de uma tipificação para os 

municípios em função dos parâmetros definidos. Os resultados foram apresentados 

juntamente com a discussão teórica pertinente.  

 

Capítulo 5 – A Lei de Responsabilidade Social como alternativa para a 

melhoria da eficácia do gasto público.  Este capítulo apresenta o significado de uma 

Lei de Responsabilidade Social como alternativa para a melhoria da aplicação dos 

recursos públicos, a partir da utilização de referenciais que passam pela construção 

de indicadores sociais a serem alcançados em determinado período de tempo, pelo 

acesso direto da população às informações públicas, a possibilidade de participação 

da mesma sobre o processo e a busca da melhoria das estruturas organizacionais 

do Estado. 

 

O capítulo apresenta ainda uma proposta de formato para a legislação sobre 

a responsabilidade social e seus objetivos, que tem a eficácia dos gastos sociais 

como norteador da aplicação dos recursos públicos, como também a 

responsabilidade, a transparência, a participação e o controle social.     
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CAPÍTULO 1 
 PANORAMA DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAI S PÓS-1988 

 

A gestão dos recursos públicos tem sido alvo de freqüentes questionamentos 

em face à crise apresentada por diversos municípios brasileiros.  Apesar da 

crescente divulgação das várias virtudes para a gestão do processo de 

descentralização, pós Constituição de 1988, como o aprofundamento da 

democracia, aumento do poder político e tributário, maior proximidade dos cidadãos 

do processo decisório, há vários pontos de superação para a otimização do uso dos 

recursos disponíveis em favor da diminuição da grave crise social existente. O Brasil 

é caracterizado por profundas desigualdades sociais, econômicas, políticas e na 

incapacidade estrutural e administrativa dos governos.  

 

Tal situação é observada por Melo:  

 

De um lado, estão aqueles que entendem o fortalecimento dos níveis 

subnacionais de governo como um processo virtuoso que não só 

robustece a democracia, como também produz uma maior eficiência 

alocativa no sistema de governo.  A competição entre unidades federadas 

é vista como geradora de inovações no sistema público.  De outro lado, 

estão aqueles para quem os estados e municípios são loci de clientelismo 

e ineficiência, sendo que sua autonomização representa fonte importante 

de ingovernabilidade. (MELO, 1996:11) 

 

A Constituição Federal de 1988 favoreceu a descentralização política4, com a 

elevação dos municípios à condição de membros da Federação, tendo a mesma 

atingido seu auge na metade dos anos 90, quando estados e municípios passaram a 

ter, de fato, autonomia.  O formato constitucional buscava o fortalecimento da 

autonomia das esferas locais de governo, como enfatizam Gasparini e Ramos: 

 

Nesse sentido, argumenta-se que os governos locais possuem nítidas 

vantagens na alocação de certos serviços públicos, uma vez que 

propiciam uma melhor correspondência entre as preferências da 

                                                 
4 A Constituição de 1988 expõe em seu artigo 1º : “A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito.” 

 



 

 

 
 
 
 

19

população e a cesta de serviços públicos e seu maior controle por parte da 

população, estimula a cidadania, fortalece a democracia, aumenta a 

visibilidade das ações públicas e facilita a responsabilização 

(accountability) dos governantes e servidores públicos. (GASPARINI e 

RAMOS, 2003:2)  

 

Nenhuma constituição anterior possibilitou aos municípios o volume de 

recursos públicos que hoje eles dispõem.  A participação dos governos estaduais e 

municipais nas receitas tributárias disponíveis subiu de cerca de 30% para quase 

44% em pouco mais de quinze anos, sendo os entes municipais os mais 

beneficiados, com aumentos da ordem de 9% para 17%, conforme tabela a seguir:  

 

TABELA 1 – PARTICIPAÇÃO DE CADA NÍVEL DE GOVERNO NAS RECEITAS 

TRIBUTÁRIAS DISPONÍVEIS. 

Ano Receita Tributária Total (% PIB) Federal Estadual Municipal 

1983 27,0 69,8 21,3 8,9 

1988 22,4 60,1 26,6 13,3 

1995 29,4 56,2 27,2 16,6 

2000 32,7 56,7 26,4 16,9 

2004 37,1 57,4 25,3 17,3 

Fonte: Varsano et alii (1998), Araújo (2001) e Afonso (2006) 

 

Apesar dos ganhos financeiros e políticos do processo de descentralização, a 

literatura tem destacado um conjunto de efeitos não antecipados e perversos do 

processo5, produzidos em virtude da existência de certas condições abaixo listadas 

(MELO, 1996:14-15): 

 

• Burocracias locais de baixa qualificação, com perda de eficiência gerencial. 

• Transferências de receitas públicas sem responsabilidades de geração de 

receitas próprias pelos entes recebedores. 

• Indefinições e falta de clareza quanto às competências entre as esferas de 

governo. 

                                                 
5 Os conceitos de efeitos não antecipados e perversos são bastante discutidos por autores como BOUDON 
(1979). 
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• Perda de capacidade regulatória e de formulação de políticas por parte do 

governo central, ocasionado pelo desmonte de estruturas setoriais 

centralizadas, sem alternativas viáveis no âmbito local. 

• Descentralização fiscal com transferência de impostos importantes em nível 

dos estados e municípios, com queda da capacidade do Governo Central 

para as questões referentes às políticas de estabilização e às reformas 

fiscais. 

• Porosidade do governo local em relação a elites locais e provinciais, 

acarretando maior corrupção e clientelismo. 

• Fragmentação institucional, dado à proliferação de municípios e das 

estruturas administrativas locais. 

 

Além destes, Gasparini e Ramos (2003:2) destacam “a existência de escala 

mínima elevada, de rendimentos médios decrescentes ou externalidades em alguns 

serviços, bem como a incapacidade de muitos municípios de investir em infra-

estrutura”.   

 

Sem dúvida, a Constituição de 1988, com característica descentralizadora, 

facilitou a criação de municípios, de pouco mais de 4 mil para aproximados 5.560.  A 

descentralização política possibilitou a estes municípios uma parcela de poder e 

recursos financeiros, dado principalmente ao sistema de repartição das receitas 

promovidos pelo Fundo Participação do Município (FPM)6.   

 

Tal fato é exposto por Tomio: 

 

A investigação do processo emancipacionista indica que a intensa divisão 

municipal brasileira só foi possível devido ao novo arranjo institucional 

resultante da Constituição de 1988.  Em conjunto, vários mecanismos 

promoveram as bases favoráveis à multiplicação de municípios: a 

consolidação da descentralização fiscal estimulou as demandas de 

pequenas localidades no interior; a transferência da regulamentação das 

exigências mínimas às emancipações municipais para o nível estadual, 

num momento em que os recursos do FPM eram divididos nacionalmente e 

                                                 
6 A Lei Complementar nº 91, de 22 de dezembro de 1997, dispõe sobre a fixação dos coeficientes do Fundo de 
Participação dos Municípios.  
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que democratização e descentralização eram tratados ideologicamente 

como sinônimos, favoreceu, na relação entre os atores políticos estaduais, 

a posição que desejava produzir leis mais permissivas à criação de 

municípios, ampliando a disponibilidade de localidades emancipáveis.  

(TOMIO, 2002: 83-84) 

 

Apesar de toda descentralização política, no tocante às receitas a Constituição 

de 1988 permitiu, por outro lado, ao Governo Central a criação de contribuições 

destinadas aos serviços públicos universais e à promoção dos direitos sociais aos 

cidadãos brasileiros. Ou seja, tem-se mais da metade das receitas dos tributos 

federais (Imposto sobre a Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados) sendo 

transferida constitucionalmente para estados e municípios, resultando na introdução 

de diversas contribuições sociais por parte da União, não compartilhadas entre os 

demais entes da federação, para o cumprimento das responsabilidades sociais do 

poder central. (REZENDE e AFONSO, 2004:15) 

 

Em 1983, as contribuições sociais representavam apenas 5,8% do montante total 

de receitas tributárias disponíveis para a União.  Entretanto, em 2000, tal percentual 

foi elevado para 20,1% em detrimento do percentual relativo aos impostos que 

alcançou 36,7%, resultando num total de receitas tributárias disponíveis de 56,7%, 

conforme tabela abaixo. 

 

TABELA 2 – PARTICIPAÇÃO DOS IMPOSTOS E DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

NAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS DISPONÍVEIS DA UNIÃO. 

Ano Receita Tributária 

Total (% PIB) 

Federal (%) Impostos7 (%) Contribuições 

Sociais8 (%) 

1983 27,0 69,8 64,0 5,8 

1988 22,4 60,1 55,2 4,9 

1995 29,4 56,2 41,7 14,5 

2000 32,7 56,7 36,7 20,1 

Fonte: Varsano et allii (1998) e Araújo (2001) 

 

                                                 
7 Impostos, contribuições para a previdência social e seguro desemprego. 
8 Impostos sobre transações, sobre transações financeiras e sobre o lucro líquido. 
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No entanto, a partir da década de 90, com a deterioração das condições 

econômicas após a abertura do mercado brasileiro ao exterior, e das diversas 

instabilidades internacionais, os estados e municípios começaram a ser afetados em 

razão da baixa taxa média de crescimento econômico, com apertos nas políticas 

monetárias e fiscais, não permitindo ganhos com as tributações próprias, que são de 

suas competências, e com as transferências repassadas pela União.  

 

A citada crise resultou numa retração por parte da União dos gastos sociais 

realizados nos estados e municípios, que se sentiram obrigados a atender às 

diversas demandas sociais existentes, mas foram muitas vezes atingidos pela falta 

de meios para tal fim, expondo suas dependências para o desenvolvimento de 

políticas sociais, apesar das possibilidades advindas das novas prerrogativas fiscais 

e políticas existentes.  Apesar de estudos demonstrando que estados e municípios 

aumentaram os recursos aplicados em atividades sociais, o grande volume de 

recursos para a citada finalidade vem das contribuições sociais arrecadadas pelo 

governo central, que controla as decisões sobre sua utilização e liberação 

(REZENDE e AFONSO, 2004:17).  

 

Em paralelo, as reformas econômicas, voltadas para a estabilização e o 

controle da inflação, produziram uma retração do apoio do Governo Federal na 

provisão de infra-estrutura e de serviços públicos locais e regionais (SOUZA, 

1996:103).  Esse fato pressiona a demanda, nos municípios, por esta natureza de 

serviços.   

 

Como observam Abrucio e Couto: 

 

Os municípios hoje enfrentam um duplo desafio: precisam assumir 

políticas antes a cargo da União ou, secundariamente, dos estados, tanto 

para assegurar condições mínimas de bem-estar social às suas 

populações (função do welfare) como para promover desenvolvimento 

econômico com bases em ações de âmbito local, o que envolve o 

estabelecimento de um novo tipo de relacionamento com o setor privado 

(função desenvolvimentista). (ABRUCIO e COUTO, 1996:40) 
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Numa análise das razões para a crise dos municípios, algumas importantes 

constatações para o cenário colocado têm sido apresentadas.  Houve um aumento 

dos volumes de transferências, a partir do formato do rateio do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), dos municípios grandes para os pequenos, que 

pode ter levado ao desestímulo da atividade produtiva dos grandes municípios, sem 

o devido estímulo aos pequenos.  Pequena parte da população, que 

necessariamente não era a mais pobre, foi beneficiada em virtude do maior volume 

de recursos repassados aos seus municípios, em detrimento de parcela maior, que 

habita outros municípios, com recursos disponíveis mais escassos.  E por fim, a 

criação exponencial de municípios provocou um deslocamento de despesas para a 

máquina pública, ao mesmo tempo em que os programas sociais e os investimentos 

tiveram recursos contingenciados. (MAIA GOMES e MAC DOWELL, 2000:5) 

 

A proliferação de pequenas municipalidades é inclusive contestada quando se 

levanta a questão relacionada às economias de escala e ao uso eficiente de 

recursos, dado o aumento dos custos médios dos serviços municipais.  Sampaio de 

Sousa e Ramos se pronunciam assim: 

 

Isto porque, em virtude do pequeno tamanho, esses municípios não 

podem se beneficiar das economias de escala inerentes à produção de 

determinados serviços públicos; o desperdício de recursos daí decorrentes 

reflete-se nos elevados níveis de excesso de dispêndio que caracterizam 

as cidades menores.  Portanto, para reduzir as perdas de eficiência, deve-

se reavaliar a política de descentralização municipal, no sentido de 

controlar e evitar o excessivo desmenbramento de municípios.  (SAMPAIO 

DE SOUSA e RAMOS, 1999: 456) 

 

Somam-se às constatações expostas as numerosas transferências de 

responsabilidades para os municípios (BREMAEKER, 2003: 5), sem o 

correspondente aporte de recursos por parte da União, que diversas vezes foram 

retirados por ela, em virtude dos seguintes fatos:  

 

• renúncias fiscais com impostos que constituem o FPM. 

• apropriação de recursos através do Fundo Social de Emergência (FSE), 

depois alterado para Fundo de Estabilização Fiscal (FEF). 
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• a desoneração do Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) 

a partir da Lei Kandir9. 

• a intensificação do processo de cobrança das dívidas contraídas, após a 

edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)10. 

 

Afora isso, há possíveis aspectos relacionados à estrutura interna, à ordem 

organizacional e à capacidade técnico-operativa.  A carência de receitas municipais, 

em sua maioria, vem principalmente da ausência de base produtiva e de esforços 

políticos para arrecadar.  Como observam Afonso, Araújo e Khair: 

 

Existe, na realidade, um grande potencial de geração de recursos próprios 

não aproveitado que, em boa medida, está relacionado com os obstáculos 

encontrados na cobrança dos tributos cuja competência é atribuída aos 

municípios. (AFONSO, ARAÚJO e KHAIR, 2002:64) 

 

Mas há também, a perda de interesse dos contribuintes municipais pelo poder 

local.  A dependência por transferências dos municípios e as características 

clientelistas dos gestores municipais levaram as populações a não contribuírem com 

o incremento da base tributária, cujas arrecadações próprias representam valores 

ínfimos das receitas municipais, com exceção das capitais e de algumas cidades de 

maior porte econômico. 

 

Em suma, a evolução do processo de descentralização no Brasil, provocou 

um desequilíbrio entre receitas e responsabilidades. Por um lado, verifica-se que no 

âmbito socioeconômico há uma concentração das atividades econômicas e da 

população em cidades de porte médio e alto.  Já os critérios para distribuição dos 

recursos financeiros foram num caminho oposto, para as regiões menos dinâmicas e 

povoadas, com concentração em atividades administrativas e de baixa prioridade, 

em detrimento da impossibilidade de atendimento de demandas sociais básicas das 

demais regiões (REZENDE e AFONSO, 2004:30). 

 

                                                 
9 Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito 
Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. 
10 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
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Os municípios estão sendo submetidos a uma constante compressão dos 

recursos colocados a sua disposição e expostos a um cenário onde a carga 

tributária alcança algo em torno de 36% do Produto Interno Bruto (PIB) (AFONSO e 

ARAÚJO, 2004:17). Não há assim, como considerar qualquer solução para a 

melhoria da gestão dos recursos públicos que envolva algum tipo de aumento da 

tributação.   

 

Como expõe Rezende e Afonso (2004:56): “a eficiência nos gastos públicos é 

o único meio para manter um nível adequado de serviços públicos sem ultrapassar 

os limites para tributar”. 

 

A sociedade vem dando uma importância cada vez maior à forma como os 

recursos públicos são geridos e vive-se um momento onde o grande dilema é o mau 

uso dos escassos recursos públicos e a ausência de alternativas plausíveis, 

resultando, na maioria das vezes, em desperdícios.   

 

A limitação financeira dos municípios reporta para a análise da qualidade da 

gestão dos recursos públicos e o processo de descentralização trouxe em sua 

concepção a possibilidade de uma melhor distribuição de recursos financeiros e 

estruturais entre as diversas instâncias do Poder, introduzindo as condições 

necessárias para a melhoria da gestão pública. 

 

Os impactos advindos do processo de descentralização tiveram variáveis 

financeiras, político-institucionais e organizacionais, que estão inseridas num 

cenário, de escassez de recursos públicos, de pobreza crescente e de exclusão 

social (LUBAMBO, 2000:16).  Tais limitações enfraquecem a capacidade dos 

governos em promoverem os serviços sociais necessários e básicos para a 

população.       

 

A grande discussão é se os municípios têm condições de serem os 

condutores das políticas para enfrentamento dos graves problemas sociais 

existentes, pois os indicadores de saúde, educação, saneamento e habitação, cujas 

responsabilidades recaem sobre os entes locais, são extremamente preocupantes.  
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Para Arretche (2004:20), “em tese, as garantias constitucionais permitem que os 

governos locais estabeleçam sua própria agenda na área social”. 

 

O município é constitui o nível de gestão mais viável para a implementação de 

políticas que gerem o bem-estar e a qualidade de vida. É nele que se tem buscado 

formas de inter-relação para aumentar a capacidade de gestão efetiva.   Tal fato é 

bem descrito por Salgado: 

 

Desenvolver o município, hoje, é gerenciar os problemas fazendo frente à 

complexidade e à incerteza, é melhorar a qualidade dos serviços aos 

cidadãos e procurar o desenvolvimento humano ao mesmo tempo em que 

o econômico. (SALGADO, 1996:49) 

 

No entanto, o município tem que focar suas atividades na gestão dos gastos 

públicos, como único meio para manter um nível razoável de serviços sem 

ultrapassar os limites de suas receitas.  Sampaio de Sousa e Ramos enfatizam tal 

cenário: 

 

Reconhece-se, portanto, a necessidade de responsabilizar-se os governos 

locais pela provisão de uma parcela significativa dos bens públicos postos 

à disposição da população.  Porém, a mera descentralização, por si só, 

não garante uma oferta adequada dos bens e serviços mencionados.  É 

preciso também garantir que os governos locais utilizem os recursos 

disponíveis da melhor maneira possível.  No Brasil não existe, porém, 

qualquer evidência de que os recursos adicionais com os quais as 

prefeituras foram beneficiadas pela Constituição de 1988 estejam sendo 

alocados eficientemente, de modo a garantir o máximo de bem-estar à 

população.  (SAMPAIO DE SOUSA e RAMOS, 1999: 434)   

 

O acompanhamento da gestão, mediante aplicação dos gastos públicos, parte 

do pressuposto da necessidade da construção de metas sociais avaliadas por 

indicadores, conforme expresso por Sampaio de Sousa e Ramos:  

 

Torna-se, pois, necessário definir medidas de eficiência a partir das quais 

políticas de gastos públicos possam ser avaliadas.  A construção de 

indicadores para esses níveis de eficiência será, pois, a principal 

contribuição deste artigo, que visa avaliar a eficiência dos municípios 
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brasileiros no tocante à utilização dos recursos públicos.  A questão é 

saber se os gestores municipais otimizam esses recursos alocando-os de 

forma a garantir o máximo de serviços públicos ou, alternativamente, se 

para uma determinada oferta de bens públicos, a despesa, exigida para o 

seu custeio, é minimizada.  (SAMPAIO DE SOUSA e RAMOS, 1999:435) 

 

Dados do IPEA revelam que os gastos federais na área social não alteram a 

realidade social da população mais pobre e confirmam a necessidade de melhoria 

da qualidade dos gastos sociais, buscando um aproveitamento mais eficaz. Ao longo 

dos anos 1995 a 2001, conforme tabela abaixo, os gastos sociais realizados pela 

União cresceram quase R$ 28 bilhões, no entanto, o percentual de pobres e 

indigentes, em relação à população total, vem crescendo, numa demonstração de 

que a política aplicada não vem atendendo aos objetivos pretendidos. 

 

TABELA 3 – GASTO SOCIAL FEDERAL, POBREZA E INDIGÊNCIA. 

Ano Gasto Social Federal 

(R$ milhões) 

Pobres 

(% da população) 

Indigentes 

(% da população) 

1995 143.538 31,6 13,6 

1996 151.497 31,1 13,9 

1997 162.925 31,5 13,8 

1998 173.998 31,2 12,9 

1999 167.617 31,5 13,3 

2000 169.802 - - 

2001 171.273 32,2 14,0 

Fonte: IPEA, dez/2001 

 

A baixa efetividade das políticas sociais públicas (BARROS e CARVALHO, 

2003:5) é apontada a partir de três fatores:  

 

• A baixa focalização nos mais carentes. 

• A inexistência de avaliações de impactos dos programas. 

• Ausência de integração das diversas alternativas, nos diversos entes 

públicos. 

 



 

 

 
 
 
 

28

Barros e Carvalho apontam ainda, que as demandas sociais não devem 

buscar aumentos nos gastos, mas um desafio maior de utilizar os recursos de 

maneira mais efetiva, ou seja: 

 

Em grande medida, o desafio da política social brasileira consiste em, por 

um lado, focalizar melhor os recursos disponíveis e, por outro lado, 

concentrar seus esforços nos programas e ações mais eficazes, 

permitindo assim que os segmentos mais pobres possam não só estar 

preparados para participar e se beneficiar do crescimento mas, 

principalmente, possam contribuir para ele. (BARROS e CARVALHO, 

2003: 15) 

 

Bugarin, Vieira e Garcia apontam a qualidade do uso dos recursos públicos 

como um dos fatores fundamentais para explicar diferentes trajetórias de 

crescimento de nações em estágios tecnológicos compatíveis.  Como bem 

enfatizam: 

 

De fato, investimentos em projetos inacabados, desperdícios, desvios e 

mau uso de recursos públicos têm um efeito devastador não somente nas 

contas públicas mas também na taxa de crescimento do Produto Interno 

Bruto de um país. (BUGARIN, VIEIRA e GARCIA, 2003:179) 

 

Dentro do panorama apresentado, verifica-se que o desafio dos municípios na 

gestão dos recursos públicos está em dar qualidade aos seus gastos, ou seja, 

otimizar seu uso em prol do alcance de objetos bem definidos.  

 

 

1.1. A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS: UMA ANÁLISE CO NCEITUAL 
 

Numa análise sobre a gestão dos recursos públicos há a preocupação de 

verificar quais variáveis são importantes para a otimização do gasto público no 

âmbito municipal. 

 

A situação orçamentária e financeira de vários entes públicos tem sido 

caracterizada, ao longo dos anos, por desequilíbrio fiscal.  Há uma ênfase 
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demasiada na necessidade de corte de gastos para o restabelecimento da situação 

de equilíbrio, sem análise de outras possibilidades, como a atuação para uma 

gestão adequada dos gastos públicos. Afonso, Araújo e Khair, assim descrevem tal 

situação: 

 

Atualmente, diante de uma conjuntura em que é preciso buscar o equilíbrio 

orçamentário, tanto por parte do governo federal quanto dos governos 

subnacionais, o desafio que vem sendo enfrentado na condução e 

organização do processo de descentralização de encargos é a prestação 

de mais e melhores serviços com os mesmos (ou até com menos) 

recursos públicos disponíveis. (AFONSO, ARAÚJO e KHAIR, 2002:71) 

 

A enorme dívida social existente não será resolvida com redução das 

despesas do Poder Público, pois a não realização de determinados gastos hoje, 

pode representar maiores custos no futuro. Certamente, há demandas da 

coletividade com urgência na implementação. 

 

Para Figueiredo e Nóbrega, a boa gestão dos gastos públicos deve ser 

trabalhada com alternativas: 

 

A solução para gestão adequada das despesas públicas envolve não 

apenas a discussão sobre o seu montante (aspecto quantitativo), mas 

sobretudo a adoção de mecanismos e instrumentos que lhes confiram 

eficiência, eficácia e economicidade (aspecto qualitativo). (FIGUEIREDO e 

NÓBREGA, 2002:134) 

 

A eficiência na gestão dos recursos públicos está ligada à produção de ações 

adequadas para a satisfação do interesse público, ou seja, o melhor resultado 

possível com os recursos disponíveis.  Envolve o uso de recursos financeiros, 

humanos e materiais, tendo como meta atingir a maximização do resultado a partir 

de determinado nível de recursos e com a minimização dos meios utilizados. 

 

Segundo o Manual de Auditoria de Natureza Operacional do Tribunal de 

Contas da União, eficiência representa: 

 



 

 

 
 
 
 

30

Relação entre os produtos (bens e serviços) gerados por uma atividade e 

os custos dos insumos empregados em determinado período de tempo.  O 

resultado expressa o custo de uma unidade de produto final em um dado 

período de tempo.  (BRASIL, 2000:109) 

 

Para o National Audit Office (NAO, 1995: 7), eficácia “é a relação entre os 

resultados planejados e os resultados reais alcançados de projetos, programas ou 

outras atividades”. 

 

Na mesma linha, o Manual de Auditoria Governamental para os países em 

desenvolvimento apresenta o seguinte conceito para eficácia: 

 

A adoção de um curso de ação que garanta o alcance dos planos, 

objetivos ou metas (benefícios) determinados previamente e claramente 

definidos de entidades, empresas ou projetos públicos aos custos mais 

razoáveis (economia), de maneira factível e dentro de um prazo 

estabelecido ou conveniado (eficiência). (ONU, 1978:5) 

 

O Manual de Auditoria Integrado do Escritório do Auditor-Geral do Canadá 

(OAG, 1995:12) desenvolve o conceito de eficácia como “o grau com que os 

objetivos são alcançados e a relação entre os resultados e os resultados gerais de 

determinada atividade”. 

 

Observa-se então que a eficácia dos gastos públicos é o atendimento de 

objetivos e metas, com ênfase nos resultados para atingir objetivos, tanto na 

otimização da utilização dos recursos, quanto na obtenção das metas, inclusive com 

a observância dos aspectos da legalidade e legitimidade. 

 

Somando-se as questões relativas à eficiência e à eficácia, tem-se a 

efetividade como outro elemento a ser observado na gestão dos recursos públicos.  

O parâmetro de sua aferição está na relação entre os resultados (impactos 

observados) e os objetivos (impactos esperados), no sentido de avaliação do 

programa. 
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A gestão pública eficaz, eficiente e efetiva precisa ser trabalhada a partir de 

determinados parâmetros conceituais.  A questão está em como garantir condições 

de desempenho dos governos locais nos aspectos econômico, social e político-

administrativo, dentro de um contexto de questionamento do papel do Estado e da 

escassez de recursos públicos, para responder ao conjunto dos anseios sociais. 

(PACHECO, 1999: 40) 

 

O desafio da administração pública municipal não é apenas de ordem 

financeira, mas também institucional.  É ter condições de combinar uma gestão 

eficiente, eficaz e efetiva com mecanismos de participação popular, transparência e 

publicização das informações, e ainda, promover gestões que façam os entes se 

apropriarem de novas idéias, influindo nas administrações.   

 

A Administração Pública burocrática foi concebida para o combate à 

corrupção e ao patrimonialismo, com a maximização dos controles dos processos, 

rotinas e procedimentos.  Com o tempo, o Estado perdeu a percepção da 

necessidade de servir ao cidadão, na verdadeira acepção do serviço público.   

 

A experiência internacional, com a inserção da era da informação e da 

globalização, reporta às transformações nas estruturas e processos do Estado a 

combinar princípios necessários para o funcionamento administrativo.  Castells 

(1999:165-168) assim os define: 

 

• Subsidiariedade na gestão administrativa, fazendo-a situar-se, para cada 

problema ou tarefa, no âmbito mais descentralizado possível onde possa 

desempenhar-se eficazmente.  Mas o essencial é executar uma ampla 

descentralização pela qual se transfiram poder e recursos aos níveis mais 

próximos aos cidadãos e aos seus problemas, num âmbito em que a 

gestão do problema possa fazer-se eficazmente. 

• Flexibilidade na organização e atuação da administração. 

• Coordenação para o estabelecimento de mecanismos de cooperação com 

todos os entes da administração.  
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• Participação cidadã, sem a qual não haverá legitimidade e, portanto, se 

observada, nenhuma intervenção estratégica do Estado correrá o perigo 

de não ser entendida pelos cidadãos. 

• Transparência administrativa perante o cidadão, os meios de 

comunicação e a Justiça. 

• Modernização tecnológica da administração. 

• Transformação dos agentes da administração, através de sua 

profissionalização. 

• Retroação da gestão, assegurando os efeitos da aprendizagem e da 

correção de erros. 

 

As reformas administrativas visam a elevar a performance de um dado 

aparato burocrático, como enfatiza Rezende: 

 

Independente de seu formato, de seu conteúdo substantivo ou de seus 

mecanismos específicos, estas visam a atingir dois objetivos: a) mudança 

institucional, entendida de forma mais ampla como representando 

propostas de mudanças nas “regras formais e informais” no interior do 

aparato burocrático; b) ajuste fiscal, como um conjunto de propostas que 

visa a possibilitar maior racionalidade e eficiência na gestão e no uso das 

receitas e despesas pela administração pública.  Políticas de reforma, sob 

diferentes modos, apresentam propostas que procuram elevar a 

performance com iniciativas nestes dois objetivos. (REZENDE, 2002: 130)  

 

O setor público brasileiro tem problemas de performance, tais como 

clientelismo, corrupção, ineficiência administrativa, entre outros e os meios utilizados 

para minimização do problema são voltados para os ajustes fiscais, que são 

acompanhados pela expansão dos mecanismos burocráticos.  Não se tem 

prioridade por mudanças institucionais, necessárias para implementação adequada 

da reforma, como expõe novamente Rezende: 

 

A mudança institucional elevaria a performance do aparato burocrático na 

medida em que novos arranjos institucionais “corrigiriam” as históricas 

distorções de formulação e a implementação de políticas públicas no 

Estado brasileiro, bem como elevariam o déficit de accountability no 

interior da burocracia, aproximando-a de padrões altos de autonomia e de 
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responsabilidade dos burocratas para com os cidadãos.  (REZENDE, 

2002:133)  

 

Tal fato é reforçado pelo atual contexto nacional, cuja ordem é rever e 

redimensionar o papel do Estado e suas áreas de atuação, na busca da promoção 

de eficiência na Administração Pública.  A probidade do governo, agora caminha 

lado a lado com a necessidade de produzir confiança no cidadão, melhorando a 

qualidade e o desempenho do serviço. 

 

Como esclarece Pacheco: 

 

O pressuposto básico da reforma administrativa em curso é o de que o 

paradigma burocrático – se tomado isoladamente e na acepção clássica – 

não pode, hoje, no Brasil, contribuir efetivamente para melhorar o padrão 

de desempenho do setor público e portanto contribuir para responder 

positivamente à agenda atual do governo.  Sem modificações profundas 

no formato das instituições públicas, nas formas de controle, nas relações 

de trabalho e cultura do setor público, sem foco na missão e orientação 

para resultados, aquela agenda não será atendida. (PACHECO, 1999: 41) 

 

A adequação do uso dos gastos públicos é desenvolvida tendo como 

propósito o cumprimento de metas, a partir da utilização dos recursos públicos.  A 

gestão incorreta dos citados recursos leva à verificação de irregularidade e à 

impossibilidade da aprovação das contas dos gestores públicos, com conseqüentes 

rejeições das suas prestações, que são apresentadas anualmente aos Tribunais de 

Contas.  Este é um parâmetro importante de aferição.   

 

Em termos das variáveis determinantes da gestão dos recursos públicos, há 

um amplo escopo de opções possíveis em relação ao tema e que precisam ser 

investigadas.  As variáveis estruturais e da ação político-institucional são 

apresentadas como importantes para a definição das opções. 

 

As variáveis estruturais estão relacionadas com as características dos entes 

públicos onde se desenvolve a gestão (LUBAMBO, 2000:24).   Destacam-se, entre 

outras: 
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• A questão econômica, a partir de fatores como o PIB dos municípios11, 

que traz informações relativas à riqueza, concentração e desigualdade na 

geração da renda do município. 

•  A questão fiscal, que envolve aspectos relacionados às despesas e às 

receitas orçamentárias e seus desdobramentos nas diversas funções 

governamentais, na capacidade arrecadatória e dos gastos dos governos. 

• A questão social, com enfoque nas áreas da saúde e educação, 

responsáveis por grande percentual dos gastos públicos dos municípios e 

por excessivas preocupações dos governantes e da população. 

 

A hipótese das variáveis estruturais afetarem a gestão dos recursos públicos, 

provoca uma relação direta de dependência com a qualidade do gasto público, 

envolvendo as características descritas. 

 

A questão fiscal é freqüentemente apontada como um determinante para a 

gestão dos recursos públicos, utilizando-se o desempenho fiscal praticamente como 

o indicador principal do processo de melhoria do gasto público.  Entretanto, a 

questão social é de grande relevância para a conjuntura atual do país, há vários 

programas em andamento por parte de todos os entes da federação que buscam 

minimizar o grave quadro social existente.  O uso dos indicadores sociais vem se 

desenvolvendo, havendo possibilidades de fazer investigações sobre o 

comportamento das variáveis sociais dos municípios e de testar suas relações com o 

uso dos recursos públicos. 

 

No presente trabalho, o desempenho fiscal será utilizado, também, para a 

aferição da qualidade do gasto público, mas não haverá pressuposto de sua 

supremacia em relação às demais determinantes estruturais. Haverá sim, a 

verificação do desempenho fiscal, juntamente com outros fatores, como o 

econômico, e a existência de possíveis relações com a gestão dos recursos 

públicos, ou seja, fatores político-institucionais. 

 

                                                 
11 O PIB dos municípios  é calculado, conforme metodologia do IBGE, a partir do valor adicionado corrente dos 
setores agropecuário, industrial e serviços, como da administração pública.  
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Afora as determinantes de ordem estrutural, será utilizado neste estudo da 

gestão dos recursos públicos variáveis políticas que pouco têm sido abordadas nas 

discussões sobre o assunto.  O trabalho considerará a relevância dos fatores 

político-institucionais na gestão.   

 

A contribuição da variável político-institucional pressupõe que o uso dos 

recursos públicos é resultado, também, da interferência das ações dos governos 

municipais, cujas decisões e ações influenciarão nos resultados almejados. Assim, 

as chamadas habilidades administrativas dos gestores e dos servidores serão 

elementos considerados na busca da qualidade dos gastos públicos, como também 

a promoção do desenvolvimento do corpo funcional e a natureza da relação entre 

Estado e sociedade, na promoção do controle social. 

   

A abordagem sobre governo municipal, com a inclusão do papel da 

sociedade, na análise da gestão e do controle, assegura importância aos conceitos 

de governabilidade, com o aumento da democracia e da accountability12, e de 

governança, com o aumento da capacidade de governo, na análise dos fatores 

políticos que atuam na eficácia das ações dos municípios.  Têm-se ainda, os 

aspectos democráticos e da participação popular que serão analisados, juntamente 

com a importância dos conselhos municipais nas gestões e suas possibilidades de 

explicação da eficácia do gasto público. 

 

Governabilidade tem sido tradicionalmente utilizada como o equilíbrio entre 

sociedade e governo em torno das demandas e da capacidade do atendimento, mas 

seu conceito tem sido aprofundado para inclusão das questões democratizantes, 

onde a “governabilidade estaria ligada aos condicionantes institucionais sob os quais 

se dá o exercício do poder. (LUBAMBO 2000:21).  

   

Já a governança deve ser entendida como a forma do governo em utilizar sua 

autoridade política (LUBAMBO 2000:22).  

 

                                                 
12 Conceito desenvolvido no capítulo 3, relacionado com mecanismos de responsabilização. 
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Ambos os conceitos têm relação com a forma de gestão dos recursos 

públicos, como observa Lubambo em sua afirmação: 

 

Tanto o conceito de governabilidade, quanto o de governança, assumidos 

aqui, relacionam-se à qualidade do desempenho da gestão pública, uma 

vez que esse desempenho é dependente de fatores como: capacidade do 

governo de identificar problemas e de tomar decisões, de forma a atender 

as demandas colocadas pelo interesses organizados; a efetividade das 

decisões adotadas no sentido de sua implementação; a aceitação social 

das decisões e a eficácia das decisões em termos da melhoria da 

qualidade de vida. Ou seja, refere-se à capacidade de formular e 

implementar políticas que respondam às demandas da sociedade, tanto 

sociais como políticas.    (LUBAMBO, 2000:22) 

 

Assim, o propósito da análise conceitual da gestão dos recursos públicos foi 

de levantar questões que serão utilizadas para verificar, se as variáveis estruturais e 

político-institucionais podem ser consideradas na análise da gestão da coisa 

pública? Qual o peso dos fatores econômicos, fiscais e sociais na gestão dos 

recursos públicos? As variáveis político-institucionais têm alguma interferência sobre 

a utilização dos recursos públicos? Quais fatores analisados, combinados ou não, 

são determinantes? 

 

As respostas aos questionamentos levantados podem explicar, juntamente 

com a análise das variáveis estruturais e político-institucionais, as possibilidades de 

utilização da forma mais eficaz, eficiente e efetiva dos recursos públicos disponíveis.  

Com essa perspectiva, foi realizado um exercício de análise de dados para a gestão 

dos recursos públicos, a partir da verificação da regularidade ou não das contas dos 

entes municipais pelo TCE-PE.      
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1.2. INDICADOR DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS 
PERNAMBUCANOS E O PAPEL DAS DELIBERAÇÕES DO TRIBUNA L DE 
CONTAS. 
 

 

Pernambuco, como a maioria dos Estados brasileiros, tem se caracterizado 

como um Estado com grandes desigualdades econômicas e sociais.  Seus 

municípios têm apresentado problemas de gestão na aplicação dos recursos 

públicos13. 

 

As análises dos julgamentos das prestações de contas dos municípios 

pernambucanos, realizadas pelo TCE-PE14, revelam que 87 Prefeituras, a partir dos 

seus administradores e responsáveis, tiveram no período 2000 a 2002 ao menos 

uma prestação de contas julgada irregular, sendo que, 05 Prefeituras tiveram todas 

as contas do período julgadas irregulares, 20 tiveram duas contas julgadas 

irregulares e 62 apresentaram uma conta julgada irregular. Outras 59 Prefeituras 

tiveram todas as prestações de contas, do citado período, consideradas regulares.  

Totalizam-se assim, 86 prestações de contas a serem julgadas, referentes a 38 

Prefeituras. 

 

 

TABELA 4 - PANORAMA DO JULGAMENTO DAS CONTAS DAS PREFEITURAS 

MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO ANALISADAS PELO TCE-PE – 2000 A 2002. 

Exercício Contas 

regulares 

% Contas 

irregulares 

% Contas 

não 

julgadas 

% Total de 

contas 

julgadas 

% 

2000 112 60,9 51 27,7 21 11,4 163 88,6 

2001 130 70,6 32 17,4 22 12,0 162 88,0 

2002 107 58,1 34 18,5 43 23,4 141 76,6 

Fonte: elaboração própria, a partir do TCE-PE, data-base: 30/06/2006. 

 

                                                 
13 A disponibilização dos dados pelo TCE-PE dos municípios pernambucanos possibilitaram o alcance de 
informações pouco acessíveis pelos demais Tribunais de Contas do Brasil.   
14 Dados atualizados até 30/06/2006. 
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As deliberações do Tribunal de Contas15, em relação às contas dos gestores 

municipais, podem ser pela regularidade, pela regularidade com ressalvas e pela 

irregularidade.16  Nelas são definidas a responsabilidade civil dos administradores e 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração direta e 

indireta dos municípios. 17 

 

As contas são regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a 

exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, legitimidade, economicidade, 

moralidade e publicidade dos atos de gestão dos responsáveis.  Neste caso, o TCE-

PE dará plena quitação ao responsável. 

 

As contas podem ser também regulares, mas com ressalvas, nesta hipótese 

evidenciam-se impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, ou ainda a 

prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico que não seja de natureza 

grave e que não represente injustificado dano ao Erário.  

 

Por fim, as contas são consideradas irregulares, quando evidenciados os 

seguintes fatos: 

 

• conduta da administração tipificada como ato de improbidade 

administrativa, nos termos da lei18. 

• grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. 

• culposa aplicação antieconômica de recursos públicos. 

• desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

• descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido 

ciência.  

 

Numa análise sobre a gestão dos recursos públicos, busca-se definir um 

indicador para representar um resultado.  Adotou-se a utilização do indicador 
                                                 
15 Lei Estadual nº 12.600/2004, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 
16 Há ainda, a possibilidade das contas serem consideradas iliquidáveis, quando caso fortuito ou força maior, 
comprovadamente alheios à vontade do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento do mérito 
relativo às contas.  
17 Maiores detalhes sobre o controle externo realizado pelos Tribunais de Contas estarão presentes no capítulo 3. 
18 A Lei nº 8.429/1992, discrimina em seus artigo 9º, 10 e 11 os atos de improbidade administrativa. 



 

 

 
 
 
 

39

julgamento das contas pelo TCE-PE, relativo às Prefeituras municipais de 

Pernambuco, ou seja, a gestão dos recursos públicos será medida pelo resultado do 

julgamento das contas, no presente caso, regulares ou irregulares.  

 

Tal alternativa está baseada na própria definição dos Tribunais de Contas, em 

relação às funções de fiscalização sobre a atividade financeira, conforme descreve 

Mileski: 

 

Procedendo ao julgamento das contas daqueles que as devem prestar, 

por isso, não se pode negar que o mesmo exerce uma jurisdição 

administrativa, na medida em que possui o poder de dizer o direito, 

consoante às regras do ordenamento jurídico vigente, no sentido de fazer 

com que a Administração tenha uma atuação financeira dirigida ao 

interesse público, com atendimento dos princípios constitucionais da 

legalidade, legitimidade e economicidade, a fim de ser assegurado o bom 

e o regular emprego dos dinheiros públicos. (MILESKI, 2003:283) 

 

Com essa perspectiva, foi construído um exercício de análise da gestão dos 

recursos públicos, a partir do julgamento das contas dos municípios pernambucanos 

pelo TCE-PE.  A metodologia para a análise da gestão será comentada e 

apresentada no Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 2 
 DETERMINANTES ESTRUTURAIS DA GESTÃO PÚBLICA NOS MU NICÍPIOS 

PERNAMBUCANOS 
 

Como foi visto no capítulo anterior, com o advento da Constituição de 1988 há 

a ocorrência de diversas modificações no âmbito da gestão pública dos entes locais, 

com mudanças nas instituições políticas.  No entanto, o modelo preconizava que 

haveria tanto a garantia do aumento do poder político, tributário e fiscal dos 

municípios, como também a participação da sociedade no processo decisório em 

relação às políticas públicas. 

 

Entretanto, tais mudanças tiveram, em grande parte, um componente 

corporativista, em detrimento de um maior amadurecimento por parte das 

instituições municipais.  Souza relata algumas considerações sobre o processo de 

descentralização política ocorrida: 

 

O fato da decisão de aumentar o papel dos governos e das comunidades 

locais ter ocorrido no âmbito da Constituição mostra que, no caso 

brasileiro, a descentralização/municipalização está longe de ser uma 

questão de ordem exclusivamente administrativa, impulsionada, nos seus 

anos iniciais, pelo governo federal ou por organismos multilaterais, como 

tem sido o caso de muitos países em desenvolvimento, mas que se trata 

de uma questão eminentemente política. (Souza, 2005: 108) 

 

Na década de 1990 houve um aprofundamento da municipalização, com o 

incentivo e a condução do Governo Federal, passando os entes municipais a serem, 

em vários casos, os principais provedores dos serviços, como saúde e educação.   

Os resultados que são verificados, no entanto, demonstram uma capacidade 

inconstante dos municípios, como bem observa Souza (2005:109) “o novo sistema 

de governança local materializa-se de forma desigual entre os municípios brasileiros 

e sua sustentabilidade ainda não está clara.” 

 

A maior disponibilização de recursos financeiros aos municípios, após a 

Constituição de 1988, e o aumento de transferências federais, a partir da década de 

90, não foram suficientes para que os entes locais tivessem um êxito homogêneo e 

criassem condições igualitárias de desenvolvimento. As novas institucionalidades, 
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necessárias para o desenho previsto constitucionalmente e pelas políticas públicas, 

não foram desenvolvidas em grande parte dos municípios.  

 

Atualmente, tem-se um cenário, como descrito por Souza, bastante irregular: 

 

Apesar da existência de grandes heterogeneidades entre os municípios, 

evidências empíricas mostram que, no agregado, os governos locais estão 

de fato substituindo o governo federal em algumas funções, enquanto 

outras se encontram em uma espécie de vazio governamental, seja por 

causa da política federal de ajuste fiscal ou porque o desenho da política a 

ser municipalizada não contemplou incentivos capazes de estimular a 

adesão dos municípios.  (Souza, 2005:120)  

 

Tal fato é reforçado pela institucionalização das políticas, cujo papel dos 

municípios tem sido secundário, como também não se verificam medidas voltadas 

para enfrentar os problemas relacionados com a qualidade dos serviços promovidos 

pelas esferas locais.  Mais uma vez, Souza dispõe sobre a questão: 

 

A descentralização/municipalização no Brasil não implicou na 

transferência de capacidade decisória para as esferas subnacionais, mas 

sim na delegação de responsabilidade sobre a implementação de algumas 

políticas sociais universais, o que não é tarefa fácil para milhares de 

municípios brasileiros.  A experiência brasileira também mostra que as 

relações intergovernamentais evoluíram para um sistema lubrificado por 

recompensas e sanções, o que reduziu o grau de conflito entre os níveis 

de governo, mas, ao mesmo tempo, restringiu a autonomia de gasto e de 

decisão concedida aos governos locais pela Constituição de 1988. 

(SOUZA, 2005:125) 

  

Ao longo do capítulo serão demonstrados dados que mostram as 

desigualdades dos municípios pernambucanos em todos os parâmetros utilizados 

para discussão das determinantes estruturais da gestão pública.    Inclusive a citada 

determinante tem tido maior predomínio nas análises, principalmente nas questões 

econômicas, fiscais e sociais dos municípios.  Assim, dentro dos parâmetros para 

discussão sobre a gestão dos recursos públicos, há a necessidade de identificação 

de outras possíveis variáveis para a gestão dos municípios pernambucanos.   
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Não há, entretanto, neste estudo, o pressuposto da prevalência de qualquer 

tipo de variável, principalmente a estrutural, na análise da gestão dos recursos 

públicos.  Entende-se que existe uma associação possível, onde os fatores 

estruturais são analisados testando a hipótese de sua atuação como determinante 

da gestão. 

 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS  
 

As características econômicas estão divididas em 03 áreas, abordando 

questões relativas aos aspectos populacionais dos municípios, ao Produto Interno 

Bruto e à renda das pessoas. 

 

 

POPULAÇÃO 

 

Pernambuco tem população estimada pelo Censo 2000 do IBGE de 

7.918.344 habitantes, sendo 6.058.249 situadas na área urbana e 1.860.095 na 

rural, representando uma taxa de urbanização da ordem de 76,51%.   

 

Os três maiores municípios do Estado, Recife, Jaboatão e Olinda 

representam 29,9% da população total e os 10 maiores municípios, justamente os 

que possuem população acima de 100.000 habitantes, representam 45,8%.  

 

Os 92 menores municípios, que representam 50% do quantitativo total, têm 

população de 1.164.327 habitantes, significando pouco mais de 14% da população 

total e este percentual abrange municípios com até 20.000 habitantes.   

 

O município com a menor população é o de Itacuruba, na messoregião do 

São Francisco, com 3.669 habitantes e o mais populoso é a capital do Estado, 

Recife, com 1.422.905 habitantes.   
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TABELA 5 - PERFIL POPULACIONAL DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS  

Grupos de Municípios Nº total Média Max. Min. 

Até 5.000 habitantes 2 4.118 4.567 3.669 

5.000 a 10.000 habitantes 19 7.939 9.826 5.532 

10.000 a 20.000 habitantes 71 14.158 19.842 10.251 

20.000 a 50.000 habitantes 61 29.076 49.205 20.036 

50.000 a 100.000 habitantes 21 64.500 90.402 50.331 

100.000 a 500.000 habitantes 8 202.419 367.902 117.609 

Mais de 500.000 habitantes 2 1.002.231 1.422.905 581.556 

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 

 

Tem-se então, a população dos municípios pernambucanos como variável 

importante a ser estudada para verificação de sua relação com a gestão dos 

recursos públicos, inclusive a mesma afeta a capacidade de arrecadação do 

município19.   

 

 

PRODUTO INTERNO BRUTO 

 

O Produto Interno Bruto do Estado de Pernambuco, a preços correntes, para 

o ano 2002 foi de R$ 36,51 bilhões, significando um PIB per capita de R$ 4,4 mil.   

 

O PIB dos municípios do Estado estão situados, em sua grande maioria, 

cerca de 74%, abaixo dos R$ 100 milhões, o que demonstra uma grande 

concentração do PIB em 48 municípios que juntos representam 84,6% do PIB 

estadual, sendo que destes municípios, 10 deles detêm 65,42% do PIB total.  

 

O município de Salgadinho, no agreste pernambucano, tem o menor PIB 

municipal do Estado com R$ 10,9 milhões, tendo a capital, o Recife, o maior PIB, 

com R$ 11,4 bilhões, 31,2% do total dos municípios.   

 

 

                                                 
19 O FPM tem como base de cálculo o quantitativo populacional, conforme Lei Complementar nº 91/1997. 
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TABELA 6 - PRODUTO INTERNO BRUTO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS 

A PREÇOS CORRENTES EM 2002. 

PIB a preços correntes em 

milhões (R$) 

Nº. 

Municípios 
Média Max. Min. 

Até 20 21 16,53 19,97 10,94 

20 a 40 52 29,16 39,88 20,11 

40 a 60 38 48,39 59,89 40,09 

60 a 100  25 76,11 95,23 60,85 

100 a 1.000 42 231,37 901,34 101,81 

acima de 1.000 6 3.529,87 11.401,21 1.178,26 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa Coordenação de Contas Nacionais. 

 

Em relação ao PIB per capita, há no Estado grande concentração em torno 

dos municípios com até R$ 3 mil, na ordem de 72,3%, Quando se analisa o PIB per 

capita até R$ 4 mil, o percentual de municípios abrangidos chega a 89,1%.   

 

O menor PIB per capita do Estado está no município de Cumaru, no agreste 

pernambucano, com valor de R$ 1,3 mil.  Já o maior é o de Ipojuca, na região 

metropolitana, com valores da ordem de R$ 33,6 mil. 

   

TABELA 7 - PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA DOS MUNICÍPIOS 

PERNAMBUCANOS A PREÇOS CORRENTES EM 2002. 

PIB per capita em R$ Nº Municípios Média Max. Min. 

Até 2.000 44 1.769 1.967 1.366 

2.000 a 3.000 89 2.369 2.963 2.002 

3.000 a 4.000 31 3.374 3.968 3.012 

4.000 a 5.000 8 4.605 4.917 4.191 

5.000 a 6.000 5 5.582 5.783 5.021 

6.000 a 15.000 6 10.836 14.486 6.005 

Acima de 15.000 1 33.656 33.656 33.656 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa Coordenação de Contas Nacionais. 
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A importância da utilização do PIB como variável estrutural está na 

possibilidade de verificação das questões relativas à concentração econômica e à 

desigualdade, ressaltando suas possíveis influências na gestão dos recursos 

públicos. 

 

RENDAS DAS PESSOAS 

 

Os níveis de indigência e pobreza da população, como também, sua 

qualidade de vida está diretamente relacionada com a renda.  É importante que a 

população tenha a renda necessária para adquirir bens e serviços que não são 

oferecidos gratuitamente pelo Estado. 

 

O Brasil é um país com elevada incidência de pobreza e elevada 

desigualdade na distribuição de renda.  Segundo dados do Radar Social, em 2003 

havia cerca de um terço (31,7%) dos habitantes considerados pobres, ou seja, 

vivendo com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo. (IPEA, 2005:50) 

 

Já para os muito pobres ou indigentes, com renda domiciliar per capita de até 

um quarto do salário mínimo, a proporção é de 12,9%, ou 21,9 milhões de pessoas. 

 

Pernambuco possui números bastante preocupantes em relação à renda das 

pessoas nos seus respectivos municípios. Quanto se verifica o número em que o 

percentual de pessoas com renda inferior a um quarto do salário mínimo é maior do 

que 50%, chega-se ao total de 39 entes locais, que representam 21,1% do total.   

 

TABELA 8 - PERCENTUAL DE PESSOAS INDIGENTES COM RENDA PER 

CAPITA INFERIOR A UM QUARTO DO SALÁRIO MÍNIMO EM 2000. 

% Pessoas com renda per 

capita abaixo de 1/4 SM 

Nº total de 

municípios 
Média Max. Min. 

Até 30% 32 22,35 29,81 5,82 

De 30% a 40% 55 35,37 39,93 30,20 

De 40% a 50% 58 44,63 49,83 40,04 

Acima de 50% 39 54,92 66,70 50,04 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - ano 2000 
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Ampliando a análise para o grupo de entes locais com mais de 50% da 

população com renda inferior a meio salário mínimo, tem-se que 169 estão incluídos, 

ou seja, 91,8% dos municípios pernambucanos. 

 

TABELA 9 – PERCENTUAL DE PESSOAS POBRES COM RENDA PER CAPITA 

INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO EM 2000 

% Pessoas com renda per 

capita abaixo de 1/2 SM 

Nº total de 

municípios 
Média Max. Min. 

Até 50% 15 38,91 49,46 21,29 

De 50% a 60% 25 55,92 59,74 50,66 

De 60% a 70% 63 65,48 69,97 60,40 

Acima de 70% 81 75,28 89,99 70,29 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - ano 2000 

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS FISCAIS 
 

Quanto aos aspectos fiscais, os municípios pernambucanos são, como a 

grande maioria dos municípios brasileiros20, dependentes das transferências 

realizadas pela União e pelo Governo Estadual, com reduzida capacidade de 

investimento e altos percentuais de gastos com pessoal e nas funções sociais, 

notadamente educação/cultura e saúde/saneamento. 

 

Atualmente, os governantes são disciplinados pela Lei Complementar nº 

101/2000, também denominada LRF, que estabeleceu pontos fundamentais para a 

boa gestão fiscal dos gastos públicos.  Bulgarim, Vieira e Garcia assim discriminam 

tais pontos: 

 

a) o gasto é balizado pela arrecadação; 

                                                 
20 Numa amostra com 1.404 municípios de várias regiões do país, verificou-se que em 54% dos municípios a 
receita tributária própria não atingia 3%, em 80,6% não chegavam a 10% e em apenas 2,6%, as mesmas eram 
maiores que 30% das receitas disponíveis para o município.  (ARAÚJO e OLIVEIRA, 2001:3)  
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b) a assunção de compromissos deve guardar relação com a capacidade 

de pagamento; 

c) o endividamento ou a venda de ativos deve ter como contrapartida 

investimentos ou diminuição de passivos; 

d) a arrecadação dos impostos instituídos é dever do administrador 

público; 

e) o governo deve transparência à sociedade sobre a gestão dos recursos 

públicos; 

f) os interesses da sociedade devem nortear a elaboração dos orçamentos 

públicos; e 

g) a atuação fiscal do governo deve ter coerência com metas pré-fixadas. 

(BULGARIM, VIEIRA e GARCIA, 2005:23) 

 

Entretanto, apesar da LRF promover mudanças estruturais importantes para a 

gestão fiscal, não resta dúvida que outros elementos são importantes, como o 

crescimento econômico, para a melhoria das condições de vida da população, 

conforme expõem Figueiredo et alii: 

 

O equilíbrio fiscal é condição necessária, porém não suficiente para 

alcançar o desenvolvimento.  Não podemos, de forma alguma, transformar 

esse novo modelo de gestão fiscal em um fim em si mesmo e esquecer o 

que são, de fato, mudanças profundas, sobretudo na educação e no bem-

estar social.  É inegável, no entanto, o mérito da Lei de Responsabilidade 

Fiscal no sentido de colaborar, e muito, para o ajuste das contas públicas, 

sem o qual não haverá condições de ultrapassarmos nossas dificuldades.  

(FIGUEIREDO et alii, 2001:26) 

 

 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS  

 

As bases tributárias próprias dos municípios, ou seja, tributos arrecadados 

diretamente pelos entes locais, possuem historicamente pouca produtividade e os 

municípios continuam dependentes das transferências definidas 

constitucionalmente.   

 

A ausência de recursos tem sido associada a vários fatores desde a estrutura 

organizacional interna à capacidade técnico-operativa, mas fundamentalmente, têm-
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se na ausência de vontade política o grande desafio para a ampliação da base 

tributária própria. 

 

Em Pernambuco, apenas os municípios de Jaboatão dos Guararapes, Olinda 

e Recife apresentam arrecadação própria superior a 20% das receitas disponíveis, 

sendo que num universo de 181 municípios verificados21, não arrecadam mais que 

5% o montante de 158, ou seja, 87,3% do total analisado, e 173 municípios, o 

equivalente a 95,6%, arrecadam até 10%. 

 

TABELA 10 - PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA DOS MUNICÍPIOS 

PERNAMBUCANOS NO PERÍODO 2000-2002. 

% Receitas próprias Nº total Média Max. Min. 

Até 1% 12 0,72% 0,99% 0,37% 

1% a 2% 74 1,49% 1,98% 1,00% 

2% a 3% 48 2,36% 2,96% 2,00% 

3% a 5% 24 3,66% 4,52% 3,05% 

5% a 10% 15 6,63% 9,09% 5,05% 

Acima de 10% 8 19,18% 32,63% 10,51% 

Fonte: STN, Finanças do Brasil – FINBRA, Dados Contábeis dos Municípios – 2000, 2001 e 2002. 

 

Tem-se então, a capacidade de arrecadação própria como mais um 

parâmetro importante para a análise da gestão dos recursos públicos. 

 

 

CAPACIDADE DE INVESTIMENTO 

 

A capacidade de investimento dos municípios pernambucanos, calculada 

entre o valor efetivamente gasto com investimentos e a receita orçamentária do 

exercício, demonstra que há uma grande variação de números entre os mesmos.   

                                                 
21 Percentual definido numa amostra de 181 municípios, com valores médios para o período 2000 a 2002, sendo 
analisados 165 municípios em 2000, 177 em 2001 e 168 em 2002, números disponíveis em Finanças do Brasil – 
FINBRA, Dados Contábeis dos Municípios – 2000, 2001 e 2002, na Secretaria do Tesouro Nacional, endereço 
http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp. 
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Dos 181 municípios verificados22, há 105 com capacidade de investimento 

inferior a 10%, 68 com capacidade entre 10% e 20% e apenas 8 com valores 

superiores a 20% das receitas orçamentárias dos períodos analisados. 

 

A baixa capacidade de investimento reflete a impossibilidade dos municípios 

em expandirem suas infra-estruturas para melhoria dos serviços sociais oferecidos à 

população.  Como será visto adiante, há vários municípios com indicadores sociais 

preocupantes no Estado de Pernambuco e cujas melhorias estão relacionadas a 

altos investimentos para adequação de suas instalações as necessidades 

existentes, como a construção de hospitais e escolas, obras de saneamento básico, 

dentre outras.   

 

TABELA 11 - PERCENTUAL DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO EM RELAÇÃO 

À RECEITA ORÇAMENTÁRIA DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS NO 

PERÍODO 2000-2002. 

% Capacidade de 

Investimento 
Nº total de municípios Média Max. Min. 

Até 5% 15 3,74% 4,85% 1,73% 

De 5% a 10% 90 7,53% 9,95% 5,11% 

De 10% a 15% 54 12,12% 14,97% 10,01% 

De 15% a 20% 14 17,09% 19,91% 15,50% 

Acima de 20% 8 26,84% 40,85% 21,15% 

Fonte: STN, Finanças do Brasil – FINBRA, Dados Contábeis dos Municípios – 2000, 2001 e 2002. 

 

 

DESPESAS COM PESSOAL 

 

Em relação aos gastos com pessoal, que possuem o maior peso entre as 

despesas municipais, verifica-se que 49,2% dos municípios analisados23 possuem 

                                                 
22 Dados relativos à média dos exercícios de 2000 a 2002, disponíveis em Finanças do Brasil – FINBRA, Dados 
Contábeis dos Municípios, Secretaria do Tesouro Nacional, no endereço 
http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp 
23 Dados relativos à média dos exercícios de 2000 a 2002, disponíveis em Finanças do Brasil – FINBRA, Dados 
Contábeis dos Municípios, Secretaria do Tesouro Nacional, no endereço  
http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp. 
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gastos com pessoal superiores a 45% da receita orçamentária, em média, no 

período 2000 a 2002,  enquanto 5,5% estão acima de 55%. 

 

TABELA 12 - PERCENTUAL DA DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO À 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS NO PERÍODO 

2000-2002 

% Despesa com pessoal Nº total de municípios Média Max. Min. 

Até 35% 15 0,2840 0,3435 0,1188 

De 35% a 45% 67 0,4057 0,4498 0,3533 

De 45% a 55% 89 0,4928 0,5474 0,4504 

Acima de 55% 10 0,5952 0,7001 0,5513 

Fonte: STN, Finanças do Brasil – FINBRA, Dados Contábeis dos Municípios – 2000, 2001 e 2002. 

 

Apesar dos números apresentados serem diversos dos definidos pela Lei 

Complementar nº 101/200024, não há perda na relevância na análise das despesas 

com pessoal, pois os parâmetros utilizados, relativos às receitas orçamentárias 

totais, também refletem positivamente o grau de comprometimento dos municípios 

com a citada despesa.  

 

 

DESPESAS COM SAÚDE/SANEAMENTO E EDUCAÇÃO/CULTURA 

 

As despesas com saúde/saneamento e educação/cultura são itens de 

extrema relevância numa análise sobre a gestão dos recursos públicos municipais, 

dado os montantes que são despendidos com as citadas funções.   

 

                                                 
24  A Lei Complementar nº 101/2000, também denominada LRF, estipula em seu artigo 20, os limites máximos 
de cada ente público, não podendo os municípios extrapolarem em despesas com pessoal, montantes superiores a 
60% da Receita Corrente Líquida do Município. 
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Em educação e cultura, num universo de 181 municípios25, tem-se que a 

grande maioria, representada por 146 municípios, 80,6% do total verificado, 

possuem gastos acima 30% do total da despesa orçamentária realizada.   

 

TABELA 13 - PERCENTUAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO E CULTURA DOS 

MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS – 2000 A 2002 

% de Gastos com 

educação e cultura 

Nº. total de 

municípios 
Média Max. Min. 

Até 15% 0 0 0 0 

De 15% a 20% 4 17,46% 18,43% 15,98% 

De 20% a 30% 31 27,19% 29,79% 20,24% 

Acima de 30% 146 36,86% 52,74% 30,02% 

Fonte: STN, Finanças do Brasil – FINBRA, Dados Contábeis dos Municípios – 2000, 2001 e 2002. 

 

Em saúde e saneamento26, 153 municípios, 84,5% do total analisado, gastaram 

entre 15% a 30% do total da despesa executada e 11 municípios despenderam 

valores superiores a 30%.  

 

TABELA 14 - PERCENTUAL DE GASTOS COM SAÚDE E SANEAMENTO DOS 

MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS – 2000 A 2002 

% de Gastos com saúde 

e saneamento  

Nº. total de 

municípios 
Média Max. Min. 

Até 15% 17 12,75% 14,88% 7,73% 

De 15% a 20% 67 17,44% 19,91% 15,03% 

De 20% a 30% 86 23,47% 28,81% 20,24% 

Acima de 30% 11 33,09% 49,39% 30,13% 

Fonte: STN, Finanças do Brasil – FINBRA, Dados Contábeis dos Municípios – 2000, 2001 e 2002. 

 

 

                                                 
25 Dados relativos à média dos exercícios de 2000 a 2002, disponíveis em Finanças do Brasil – FINBRA, Dados 
Contábeis dos Municípios, Secretaria do Tesouro Nacional, no endereço  
http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp. 
26 Dados relativos à média dos exercícios de 2000 a 2002, disponíveis em Finanças do Brasil – FINBRA, Dados 
Contábeis dos Municípios, Secretaria do Tesouro Nacional, no endereço  
http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DO ATENDIMENTO AOS DIREITOS SOC IAIS 
 

O Brasil é um país extremamente desigual e com um quadro social 

demasiadamente preocupante.  A análise dos dados de renda, apesar destes 

demonstrarem problemas de cunho distributivo, com clara desigualdade, não 

incorpora questões relevantes como a saúde e a educação da população. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) apresenta aspectos relacionados 

à expectativa de vida ao nascer, nível de instrução e nível de renda, possibilitando 

análises que incluem fatos relativos à vida longa e saudável, acesso ao 

conhecimento e padrão de vida digno.  

 

O Brasil tem desigualdades espaciais, representadas por disparidades 

interestaduais da ordem de 14% da desigualdade de renda, estando os 86% 

restantes explicados entre as diferenças de renda das populações que vivem num 

mesmo Estado.  Assim, adaptou-se a metodologia do IDH27, para possibilitar sua 

aplicação também aos municípios, surgindo o Índice Municipal de Desenvolvimento 

Humano (IDH-M). (NAJBERG e OLIVEIRA, 2000: 1) 

 

Pernambuco tem IDH-M, base 2000, de 0,705 que representa um nível médio 

de Desenvolvimento Humano, segundo padrão do PNUD, estando em 18º lugar em 

relação aos Estados da Federação, mas apresentando o melhor índice entre os 

Estados da Região Nordeste, juntamente com o Rio Grande do Norte. 

 

Os municípios pernambucanos estão enquadrados na categoria médio 

desenvolvimento humano, entre 0,5 e 0,8, apenas o município de Manari, no Sertão 

do Moxotó, está enquadrado como baixo desenvolvimento humano, sendo que o 

citado município é o pior IDH-M do país.   

 

Nenhum município do Estado está estabelecido como sendo de alto 

desenvolvimento humano, acima de 0,8, sendo que 166 estão com IDH-M entre 0,5 

                                                 
27 O trabalho de adaptação da metodologia de cálculo do IDH, feito pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD),  para os municípios foi realizado através da parceria entre a Fundação João Pinheiro 
(FJP) e o Instituto Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA).  
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e 0,7, representando 90,2% do total, e apenas 17 municípios estão entre índices da 

ordem de 0,7 e 0,8. 

 

TABELA 15 - ÍNDICE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS 

MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS EM 2000  

IDH-M 2000 Nº total de municípios Média Max. Min. 

Até 0,5 1 0,467 0,467 0,467 

De 0,5 a 0,6 66 0,574 0,598 0,521 

De 0,6 a 0,7 100 0,640 0,699 0,600 

De 0,7 a 0,8 17 0,737 0,799 0,703 

Acima de 0,8 0    

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - ano 2000 

 

Outra área de relevância para análise das variáveis estruturais, tendo em 

vista o atendimento aos direitos sociais e suas influências na gestão dos recursos 

públicos, é a relativa aos serviços ofertados em educação e saúde.  Como se 

mencionou anteriormente, há altos níveis de gastos com saúde/saneamento e 

educação/cultura, mas como indicado adiante, os mesmos não têm sido suficientes 

para minimizar os graves problemas sociais, evidenciados no Estado de 

Pernambuco.  

 

 

EDUCAÇÃO 

 

Na educação, no ano de 2000, tem-se uma taxa de analfabetismo da 

população, entre 07 e 14 anos, da ordem de 22,1%28, no entanto, 67 municípios, 

36,4% do total, têm índices superiores a 30% e 11 municípios encontram-se acima 

dos 40%.   

 

 

 

                                                 
28 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - ano 2000 
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TABELA 16 - PERCENTUAL DE PESSOAS ENTRE 07 E 14 ANOS ANALFABETAS 

EM 2000 

Percentual de pessoas de 07 a14 anos 

analfabetas 

Nº total de 

municípios Média Max. Min. 

Até 20% 33 15,65 19,96 8,71 

De 20% a 30% 84 25,22 29,86 20,03 

De 30% a 40% 56 34,26 39,82 30,02 

Acima de 40% 11 46,21 53,78 41,09 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - ano 2000 

 

Quando se verifica a população com mais de 15 anos e utiliza-se uma análise 

mais quantitativa dos números, tem-se que 146 municípios, 79,3% do total, 

apresentam percentual de analfabetismo nas suas populações superiores a 30%, 

sendo Manari a maior taxa, com 57,01% da população, acima de 15 anos, 

analfabeta.  Em contraste, identifica-se o município do Paulista, na região 

Metropolitana do Recife, com 91,57% de sua população, maior de 15 anos, 

alfabetizada. 

  

TABELA 17 - PERCENTUAL DE PESSOAS DE 15 ANOS OU MAIS ANALFABETAS 

EM 2000. 

Percentual de pessoas de 15 anos ou 

mais analfabetas 

Nº total de 

municípios Média Max. Min. 

Até 15% 5 11,27 14,26 8,43 

De 15% a 30% 33 24,88 29,78 15,74 

De 30% a 40% 85 35,48 39,96 30,04 

Acima de 40% 61 44,80 57,01 40,25 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - ano 2000 

 

Quando se introduz questões relativas a abandonos e reprovações, no âmbito 

do sistema educacional dos municípios pernambucanos, notadamente no ensino 
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fundamental dado à competência legal29, verificam-se altos percentuais, 

demonstrando as deficiências do rendimento escolar. 

 

Numa análise dos 184 municípios30 temos que 102 deles, 55,4% do total, 

possuem percentuais médios de abandono ou reprovação no período analisado de 

35%.  Para outros 39 municípios, os percentuais estão acima dos 40%, 

representando altas taxas de não aproveitamento escolar.  

   

TABELA 18 - PERCENTUAL MÉDIO DE ABANDONOS E REPROVAÇÃO NO 

ENSINO FUNDAMENTAL DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS NO PERÍODO 

DE 2000 A 2002.  

Percentual médio de abandono e 

reprovação em 2000-2002 

Nº total de 

munícipios 
Média Max. Min. 

Até 30% 43 35,01 29,93 20,67 

De 30% a 40% 102 35,00 39,90 30,00 

De 40% a 50% 37 43,44 49,23 40,03 

Acima de 50% 2 52,30 53,63 50,97 

Fonte: INEP 

 

 

SAÚDE 

 

Já em saúde, Pernambuco apresenta um alto índice de mortalidade infantil, 

sendo 47,3 crianças para 1000 nascidas até 01 ano, e 54,6 crianças até 05 anos.  

Em relação aos municípios, temos que 122 encontram-se acima da média do 

Estado. 

 

                                                 
29 A Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
expõe em seu artigo 87, §3º, I, que cada município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá matricular 
todos os educandos a partir dos sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos seis anos, no ensino 
fundamental.  Posteriormente, com a vigência da Lei Federal nº 11.274/2006, a idade de seis anos passa a ser a 
referência de matrícula. 
30 Percentuais médios dos 184 municípios pernambucanos, relativos ao período de 2000 a 2002, disponíveis no 
endereço: http://www.edudatabrasil.inep.gov.br. 
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Numa análise da escala de mortalidade infantil até 05 anos, há uma grande 

concentração de municípios, 108 num universo de 184, com mais de 60 mortes por 

1.000 nascimentos, sendo que 39 têm mais de 80 mortes e 07 mais de 100 mortes. 

 

 

TABELA 19 - MORTALIDADE INFANTIL ATÉ 05 ANOS POR CADA 1000 

NASCIMENTOS EM 2000  

Mortalidade até 05 anos por 1000 

nascidos 

Nº total de 

municípios Média Max. Min. 

Até 40  16 35,89 39,87 23,8 

De 40 a 60 60 50,02 58,49 40,29 

De 60 a 80 62 70,19 79,7 60,07 

De 80 a 100 39 86,69 96,42 80,08 

Acima de 100 7 107,22 120,78 101,34 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - ano 2000. 

 

 

Outro aspecto a ser analisado e muito relacionado à mortalidade infantil é o 

percentual de internações pediátricas de crianças.  Pernambuco apresentou em 

média no período de 2000 a 2002 altas taxas de internações31, refletindo as 

condições precárias de vida a que as crianças estão submetidas, notadamente a 

falta de saneamento básico nas moradias. 

 

Têm-se 63 municípios, num universo de 184, com percentuais de internações 

de crianças menores de 05 anos acima de 30%, estando 23 municípios com índices 

acima de 45%.  Em relação aos demais municípios, 74 apresentam percentuais 

entre 15% e 30% e apenas 47 têm taxas inferiores a 15%.  

 

 

 

                                                 
31 Percentuais médios de internações por doença diarréica aguda (DDA) dos municípios pernambucanos, no 
período 2000 a 2002, a partir de crianças menores de 05 anos, disponíveis no endereço: 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?siab/pacto2006/pacpe.def. 
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TABELA 20 - TAXA MÉDIA DE INTERNAÇÕES POR DOENÇA DIARRÉICA 

AGUDA (DDA) – MENORES DE 05 ANOS – NO PERÍODO DE 2000 A 2002.  

Taxa de internações pediátricas  2000-

2002 

Nº total de 

municípios 
Média Max. Min. 

Até 15% 47 10,76 14,94 5,18 

De 15% a 30% 74 22,22 29,89 15,57 

De 30% a 45% 40 37,04 44,82 30,02 

Acima de 45% 23 62,59 109,37 45,57 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS. 

 

Outro dado relevante, que traduz a atuação preventiva do setor público e 

dificulta a mortalidade por doenças evitáveis, é a questão da cobertura resultante de 

imunizações da população. 

 

Pernambuco tem apresentado taxas de imunizações dentro de alguns 

parâmetros32 e a quase totalidade dos municípios encontram-se acima de 70%, 

sendo que apenas 12 estão abaixo do citado patamar.   

 

Destacam-se 25 municípios com percentuais médios de cobertura acima dos 

90%, seguido por 70 municípios com taxas entre 80% e 90% e outros 77 com 

percentuais entre 70% e 80%.  Apenas 12 municípios apresentam percentuais 

inferiores a 70%. 

 

TABELA 21 - COBERTURA MÉDIA DE IMUNIZAÇÕES DOS MUNICÍPIOS 

PERNAMBUCANOS NO PERÍODO DE 2000 A 2002. 

Taxa de imunizações 2000-2002 
Nº total de 

municípios 
Média Max. Min. 

Até 70% 12 66,75 69,89 61,94 

De 70% a 80% 77 75,80 79,95 70,41 

De 80% a 90% 70 84,32 89,53 80,15 

Acima de 90% 25 98,29 113,68 90,79 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS 

                                                 
32 Percentuais médios de cobertura de imunizações no período de 2000 a 2002, disponíveis no endereço: 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftchtm.exe?pni/cmu/cpnipe.def. 
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2.4. SELEÇÃO DOS INDICADORES 
 

Na discussão da importância das variáveis estruturais para a gestão dos 

recursos públicos utilizam-se indicadores que possam representar significativamente 

as questões econômicas, fiscais e sociais trabalhadas. 

 

 

VARIÁVEIS ECONÔMICAS 

 

A seleção das variáveis econômicas representativas do trabalho desenvolveu-

se a partir do diagnóstico em relação aos aspectos populacionais, ao PIB dos 

municípios e a renda pessoal gerada.  

 

Devem ser destacadas algumas questões que refletem a situação dos 

municípios pernambucanos ou a média dos mesmos: 

 

• A maioria da população está concentrada em municípios com mais de 

50.000 habitantes, estando 30% da população em apenas 03 municípios. 

• O Produto Interno Bruto dos municípios reflete uma grande concentração 

de riquezas geradas em poucos, traduzindo uma grande desigualdade na 

sua distribuição. 

• As rendas das pessoas estão extremamente concentradas em alguns 

municípios, refletindo um quantitativo elevado de pobres e indigentes. 

 

Uma mudança no cenário apresentado passa por aspectos relacionados a 

desenvolvimento e crescimento econômico expandido por todas as regiões do 

Estado, que levaria a uma redistribuição de renda.  Tais mudanças são de natureza 

coletiva, não sendo exclusivas de cada ente municipal.    

 

Assim, os indicadores relativos às questões econômicas foram levantados no 

sentido de verificar sua importância na gestão dos recursos públicos, possibilitando 

a análise da questão levantada no capítulo anterior, quando se questiona se as 

variáveis estruturais podem ser consideradas na análise da gestão dos recursos 

públicos e qual o peso dos fatores econômicos na citada gestão. 
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Entre os indicadores selecionados estão:  

 

• Indicador I  – o tamanho populacional dos municípios pernambucanos, 

representado pelo número de habitantes nos anos de 2000, 2001 e 

2002.33 

 

• Indicador II  – a riqueza gerada pelos municípios pernambucanos, 

representada pelo PIB per capita nos anos de 2000, 2001 e 2002.34 

 

• Indicador III  – o nível de pobreza dos municípios pernambucanos, 

representado pelo percentual de renda per capita abaixo de meio salário 

no ano de 200035.      

 

 

VARIÁVEIS FISCAIS 

 

A utilização de variáveis fiscais tem alto grau de importância a partir do 

momento em que se verifica a situação financeira dos municípios pernambucanos.  

Destacam-se questões que são constantes em vários entes municipais, tais como: 

 

• A relação receitas próprias/receitas orçamentárias expressa a total 

dependência da maioria dos municípios pelas transferências 

constitucionais repassadas pela União e pelo Estado. 

• A capacidade de investimentos dos entes municipais é bastante reduzida 

e insuficiente para a necessária melhoria da infra-estrutura dos municípios. 

• As despesas realizadas com pessoal representam o maior item de gastos 

dos municípios e em muitos casos, impossibilitam que haja qualquer tipo 

de redirecionamento dos recursos para atendimento às diversas carências 

sociais existentes. 

                                                 
33 Dados relativos ao Censo demográfico de 2000 e estimativas para os anos 2001 e 2002, disponíveis no 
endereço: http://www.ibge.gov.br. 
34 Dados disponíveis no endereço: http://www.ibge.gov.br. 
35 Dados coletados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – ano 2000. 
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• Os altos níveis de gastos com saúde/saneamento e educação/cultura 

refletem, na verdade, a ineficácia de tais despesas para a melhoria dos 

indicadores sociais.  

 

As mudanças necessárias de tal quadro dependem tanto da melhoria das 

receitas próprias, como também da maior eficácia do gasto público, ou seja, com a 

escassez de recursos tem-se como saída a utilização com maior qualidade do gasto 

público.  O gestor é o condutor do processo, que depende ainda de variáveis 

externas, como a participação e aceitação da sociedade, para sua concretização.  Já 

a redução e melhoria do gasto público passam também por aspectos institucionais e 

culturais de cada organização, notadamente o engajamento dos servidores públicos. 

 

Tem-se assim, que a resposta para as questões relativas ao peso das 

variáveis estruturais, a partir das análises do esforço fiscal para a gestão dos 

recursos públicos, encontra-se na avaliação de aspectos pertinentes às seguintes 

indicações: 

 

• Indicador I  – o grau de dependência das transferências constitucionais, 

dado pelo percentual encontrado entre a relação de receitas próprias 

arrecadadas36 no exercício e as receitas orçamentárias totais37. 

 

• Indicador II  – a capacidade de investimentos, representado pelo 

percentual de investimentos realizados38 em relação às receitas 

orçamentárias totais.     

 

• Indicador III  – o grau de comprometimento da receita, representado pela 

relação entre as despesas totais com pessoal39 e as receitas 

orçamentárias totais. 

                                                 
36 Entendem-se como receitas próprias arrecadadas o somatório dos impostos, taxas e contribuições de melhoria 
da competência dos municípios, que constituem as receitas tributárias, integrantes das receitas correntes.  
37 As receitas orçamentárias totais são resultantes do somatório das receitas correntes juntamente com as de 
capital, conforme artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64. 
38 Os Investimentos realizados são integrantes das receitas de capital e definidos como os recursos despendidos 
para o planejamento e execução de obras, a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e 
constituições ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro, segundo 
artigo 12, §4º, da Lei Federal nº 4.320/64. 
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• Indicador IV  – o volume de recursos despendidos com ações sociais, 

dado pelo indicador IV.1  que representa as despesas realizados com a 

função saúde/saneamento em relação as despesas orçamentária totais40 e 

pelo indicador IV.2  que representa as despesas realizadas com a função 

educação/cultura em relação às despesas orçamentárias totais. 

 

 

VARIÁVEIS DO ATENDIMENTO AOS DIREITOS SOCIAIS 

 

As variáveis sociais foram trabalhadas por um lado a partir do conceito de 

desenvolvimento humano, representado pelo IDH, com a síntese dos aspectos de 

longevidade, educação e renda.  Utilizam-se ainda, aspectos relacionados à saúde e 

educação dos municípios, dentro de alguns parâmetros definidos, que priorizam a 

questão da mortalidade infantil, da saúde preventiva, do analfabetismo e do 

aproveitamento escolar. 

 

Ambas as questões são frutos de observações realizadas, que remetem à 

análise das variáveis estruturais dos municípios pernambucanos aos seguintes 

problemas: 

 

• Níveis de desenvolvimento humano dos municípios considerados de grau 

médio, mas bastante inferiores aos demais entes municipais brasileiros. 

• Grande quantitativo de municípios com altas taxas de analfabetismo, 

conjuntamente com elevados graus de abandono e reprovação ao longo 

dos anos letivos. 

• Elevado nível de internações pediátricas, acompanhado de altos índices 

de mortalidade infantil em todos os municípios do Estado. 

• Atuação preventiva na saúde da população a partir da cobertura das 

imunizações vacinais, mas que precisa ser potencializada. 

 
                                                                                                                                                         
39 As despesas totais com pessoal estão representadas pelos gastos com servidores ativos, inativos e pensionistas, 
encargos sociais e contribuições recolhidas às entidades da previdência social.  
40 As despesas orçamentárias totais são resultantes do somatório das despesas correntes juntamente com as 
despesas de capital, conforme artigo 12 da Lei Federal nº 4.320/64. 
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Tanto os aspectos relativos ao atendimento em saúde e educação quanto ao 

nível de desenvolvimento humano refletem o não atendimento das necessidades 

humanas básicas da população.  No entanto, deve-se verificar até que ponto tais 

variáveis são determinantes para a má gestão dos recursos públicos e têm alguma 

interferência sobre a utilização dos mesmos.  Para tal aferição são utilizados os 

seguintes indicadores: 

 

• Indicador I  – IDH-M, que é resultado da combinação dos aspectos 

relativos à longevidade, medida pela esperança de vida ao nascer, a 

educação, medida pela combinação da taxa de analfabetismo da 

população de 15 anos ou mais, com peso de dois terços, e do número 

médio de anos de estudo da população de 25 anos ou mais, com peso de 

um terço, e a renda, medida pela renda familiar per capita, expressa em 

salário mínimos. 

 

• Indicador II  – atendimento em saúde, representado pelo indicador II.1 , 

taxa de mortalidade infantil, calculado pelo número de crianças que 

morrem antes de completarem 05 anos, expresso num universo de cada 

mil nascidas vivas, e pelo indicador II.2 , representado pelas internações 

hospitalares pediátricas, calculado pelo percentual de internações por 

doença diarréica aguda (DDA), em menores de 05 anos. 

 

• Indicador III  – atuação preventiva em saúde, representada pela cobertura 

vacinal da população, através do percentual de imunizações. 

 

• Indicador IV  – acompanhamento em educação, representado pelo 

indicador IV.1 , percentual de analfabetos, calculado pela taxa de 

analfabetos maiores de 15 anos, e pelo indicador IV.2 , percentual de 

reprovação e abandono, calculado pela taxa de alunos que não obtiveram 

aproveitamento para a progressão de série ou abandonaram, ao longo do 

ano letivo, as atividades escolares.     
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CAPÍTULO 3 
 PAPEL DO CONTROLE NA ANÁLISE DA GESTÃO DOS RECURSO S PÚBLICOS 
 

Os fatores estruturais têm tido destaque ao longo das análises sobre gestões 

públicas, no entanto, os resultados relativos aos desempenhos dos governos sob a 

perspectiva da ação política não podem ser ignorados.   

 

O propósito deste estudo é analisar quais elementos, a partir das informações 

disponíveis, podem ter influência na gestão dos recursos públicos, sendo que fatores 

vinculados à ação política, notadamente ao controle social e externo, como também 

à estrutura funcional dos entes, são importantes neste processo.    

 

A Constituição de 1988, através de diversos dispositivos, convocou a 

sociedade para a participação no processo político e para o exercício do controle 

sobre a gestão pública. 

 

Para Speck (2000:13), “controle é o fenômeno elementar para a análise dos 

processos de organização e regulação social”.  Martins (1989) propõe um 

mapeamento útil para visualizar os vários aspectos do controle no sistema 

sociopolítico, destacando quatro dimensões, conforme quadro abaixo: 

 

QUADRO 1 - DIMENSÕES DO CONTROLE ENTRE ESTADO E SOCIEDADE 

 

                        Controlador 

Controlado 

Sociedade Estado 

Sociedade A B 

Estado C D 

 Fonte: (apud SPECK, 2000: 13) 

 

A primeira dimensão (A) seria constituída pelas formas de controle que a 

sociedade exerce sobre si mesma, como hábitos, costumes, normas, convenções, 

afirmadas por meio de mecanismos de sanção social e perpetuados culturalmente 

por meios de processos de “socialização”. (SPEAK, 2000:13) 
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A segunda dimensão (B) refere-se ao controle que a sociedade exerce sobre 

o sistema político, por meio de diversos instrumentos institucionais e extra-

institucionais, como os sistemas eleitorais, partidos políticos e o papel dos grupos de 

interesse. (SPEAK, 2000:14). 

 

A terceira dimensão (C) refere-se ao controle que o Estado exerce sobre a 

sociedade, ele engloba toda a esfera da formatação de processos sociais e 

econômicos, por meio da intervenção intencional do poder público sobre a economia 

e a sociedade.  (SPEAK, 2000: 14) 

 

Por fim, a quarta dimensão (D) relativa ao controle que o sistema político 

exerce sobre si mesmo, a partir dos vários mecanismos de controle mútuo, onde 

instâncias com autonomia têm poderes de revisão sobre a atuação de outras. 

(SPEAK, 2000: 15) 

  

Para os fins deste trabalho, a dimensão (C) é focalizada e analisada sob os 

aspectos relativos ao controle social e ao controle externo do uso dos recursos 

públicos, pois o desempenho das gestões públicas tem ligações com a capacidade 

de mobilização social local, através do controle social.    

 

Já o controle externo, a partir do papel significativo dos órgãos de 

fiscalização, dentre os quais os Tribunais de Contas, tem apresentado resultados 

para melhoria da gestão dos entes jurisdicionados e do papel da sociedade no 

processo de acompanhamento do uso dos recursos públicos. 

 

Assim, verifica-se no controle um importante fator na relação entre o Estado e 

a sociedade, dado a sua atuação na busca do interesse público, em detrimento da 

vontade do executor.   

 

Maridel Piloto de Noronha destaca o desafio do controle: 

 

Um dos muitos desafios do controle é o de acompanhar as inovações 

propostas para a reforma do Estado, no sentido de elevar os níveis de 

transparência, torná-lo mais permeável à participação e ao controle dos 
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cidadãos e mais eficaz e ágil no atendimento das demandas da sociedade.  

Deve-se operar no sentido de que a sociedade conheça e reconheça a 

quantidade do trabalho das instituições de controle.  Tal condição somente 

será implementada caso esse se mostre útil, seja tempestivo e promova 

as mudanças necessárias para que as ações governamentais sejam 

efetivas. (NORONHA, 2003: 10) 

 

Já Figueiredo, mostra como é necessária uma mudança em relação ao 

escopo do controle: 

 

Não é mais suficiente o controle da legalidade, impõe-se a necessidade de 

verificar a eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da ação 

governamental.  A sociedade não apenas quer saber se os recursos 

públicos foram geridos conforme a lei, mas sobretudo se foram 

empregados da melhor maneira possível, maximizando a relação custo-

benefício e tendo por objetivo o atendimento dos seus anseios. 

(FIGUEIREDO, 2002:6) 

 

 

3.1 CONCEITUALIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO. 
 

O controle externo tem na sua essência a autonomia e independência nas 

atividades de fiscalização do Estado.  A Constituição de 1988 apresenta em seu 

artigo 70 as prerrogativas do controle externo no Brasil: 

 

Artigo 70 – A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 

Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de 

cada poder. 

 

Mais à frente, no artigo 71, a Constituição de 1988 esclarece que o controle 

externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 

Contas da União.  As discriminações das suas competências estão expostas ao 

longo dos artigos 71 a 74 da citada Constituição.  
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Tem-se no modelo de controle externo no Brasil, a figura dos Tribunais de 

Contas como os responsáveis pelo exercício do citado controle, conforme observa 

Valdecir Pascoal: 

 

O Tribunal de Contas é um órgão constitucional dotado de autonomia 

administrativa e financeira sem qualquer relação de subordinação com os 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  Órgão de permeio, agindo ora 

numa posição de colaboração com o Poder Legislativo, ora no exercício 

de competências próprias.  A Constituição Federal não deixa dúvidas 

acerca da autonomia do Tribunal de Contas ao assinalar, em seu artigo 

71, que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 

com o auxílio do Tribunal de Contas da União.  O titular do controle 

externo é o Parlamento, mas a própria Lei Maior delegou a maior parte do 

poder controlador ao Tribunal de Contas. (PASCOAL, 2000:126-127) 

 

As Cortes de Contas são órgãos colegiados compostas por nove Ministros no 

caso do Tribunal de Contas da União (TCU) e sete Conselheiros nos Tribunais de 

Contas dos Estados e Municípios41. Os requisitos para a ocupação dos citados 

cargos são: ser brasileiro, com idade entre 35 e 65 anos, ter idoneidade moral e 

reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e 

financeiros ou de administração pública, como também mais de dez anos de 

exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos 

mencionados anteriormente42.  

 

As áreas de atuação dos Tribunais de Contas também estão definidas na 

Constituição Federal e abrangem qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 

obrigações de natureza pecuniária43. 

 

                                                 
41 Ver artigos 73 e 75 da Constituição de 1988. 
42  Requisitos estabelecidos no artigo 73, §1º da Constituição de 1988. 
43 Abrangência contida no artigo 70, parágrafo único, da Constituição de 1988. 
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O alcance da fiscalização dos Tribunais de Contas abrange análises relativas 

à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, aplicações de subvenções e 

renúncia de receita praticada pelas gestões públicas. 

 

A legalidade pressupõe a aplicação dos recursos públicos de acordo com os 

ordenamentos jurídicos existentes.  Já a legitimidade tem o interesse público e a 

moralidade administrativa como alicerces a serem praticados.  Bruno Speck, assim 

expõe sobre a questão: 

 

Enquanto o conceito de legalidade se refere à aplicação do dinheiro em 

determinado programa, o conceito de legitimidade vai mais longe, 

questionando atos administrativos em nome de princípios gerais.  Uma vez 

que os ordenamentos legais nunca podem prever todas as situações reais, 

o princípio da legitimidade remete à questão da adequação dos atos 

administrativos aos princípios gerais que devem nortear a administração.  

Nem todas as gestões legais necessariamente poderão ser apontadas 

como legítimas e morais, no sentido de atender ao público. (SPECK, 

2000:77-78) 

 

A economicidade está centrada na observância do custo praticado pela 

Administração, ou seja, se os preços dos bens adquiridos estão em consonância com 

os praticados pelo mercado.  Para Bruno Speck: 

 

A economicidade concerne à relação entre meios e fins.  Ela aponta para 

o fato de que qualquer medida administrativa a visar determinado fim está 

diante da escolha entre vários caminhos para realizar esses objetivos.  

Essa relação entre meios e fins, com a moderna ciência da administração 

e da economia, perdeu sucessivamente o seu caráter político, e se 

estabelece como método objetivo com parâmetros claros. (SPECK, 

2000:77) 

 

A eficiência traz em sua concepção a exigência da realização dos melhores 

resultados dentro das disponibilidades existentes e ao menor custo.  Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro expõe que “o princípio da eficiência impõe ao agente público um 

modo de atuar que produza resultados favoráveis à consecução dos fins que cabem 

ao Estado alcançar” (DI PIETRO, 1998: 73).  Entretanto, a citada autora enfatiza o 

seguinte: 
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Vale dizer que a eficiência é princípio que se soma aos demais princípios 

impostos à administração, não podendo sobrepor-se a nenhum deles, 

especialmente ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à segurança 

jurídica e ao próprio Estado de Direito. (DI PIETRO, 1998: 73)  

 

 

O princípio da eficiência deve ser também observado juntamente com os 

conceitos de eficácia e de efetividade44, dado que estão intimamente ligados e por 

muitas vezes se confundem. 

 

Por fim45, têm-se a utilização de subvenção e renúncia de receita, que são 

aplicações de receitas públicas e possíveis omissões na arrecadação, 

respectivamente, itens inseridos no controle dos recursos públicos. 

 

As competências dos Tribunais de Contas estão expostas na Constituição de 

1988 e discriminadas no quadro a seguir.  Apesar da mesma, fazer menção ao TCU, 

sua aplicação aos Estados e Municípios deve ser obrigatoriamente observada, 

conforme dispõe Valdecir Pascoal: 

 

Conclui-se do exposto que as competências dos Tribunais de Contas dos 

Estados são originárias também da Constituição Federal e são as mesmas 

conferidas ao Tribunal de Contas da União, mudando-se tão somente a 

jurisdição, que, no caso dos Tribunais Estaduais, alcançam apenas as 

Administrações Estaduais e Municipais, nos casos onde não haja Tribunal 

de Contas do Município.  Ao constituinte estadual restou muito pouco.  

Sem poder acrescer qualquer competência nova, deve se limitar a 

adequar os dispositivos da Lei Maior à estrutura administrativa do Estado 

e Municípios.  (PASCOAL, 2002:118-119) 

 

 

 

 

                                                 
44 Ver tópico 1.1 deste trabalho. 
45 Na fiscalização dos órgãos de controle, há outros princípios que atuam na administração pública, tais como os 
previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, notadamente da impessoalidade, moralidade e 
publicidade. 
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QUADRO 2 - COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DOS TRIBUNAIS DE 

CONTAS46 

Nº DISCRIMINAÇÃO DISPOSITIVO 

CONSTITUCIONAL 

1 Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder 

Executivo. 

Art. 71, I e art. 31, 

§§1º e 2º. 

2 Julgamento das contas dos administradores e 

demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos. 

Art. 71, II. 

3 Controle dos atos de pessoal (admissão, 

aposentadorias, reformas e pensões). 

Art. 71, III. 

4 Realizar inspeções e auditorias. Art. 71, IV. 

5 Fiscalizar as contas nacionais das empresas 

supranacionais. 

Art. 71, V. 

6 Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 

repassados voluntariamente pela União a estados, 

Distrito Federal e municípios.  

Art. 71, VI. 

7 Prestar informações solicitadas pelo Poder 

Legislativo. 

Art. 71, VII. 

8 Aplicação de sanções aos gestores públicos. Art. 71, VIII. 

9 Competência corretiva para atos de ilegalidade e 

irregularidade em atos e contratos. 

Art. 71, IX e X. 

10 Dever de representação ao Poder competente sobre 

irregularidades ou abusos apurados. 

Art. 71, XI. 

11 Auxílio à Comissão Permanente do Poder 

Legislativo. 

Art. 72. 

12 Fixar o coeficiente47 dos fundos de participação48. Art. 161, Parágrafo 

Único. 

                                                 
46 Expostas na Constituição de 1988. 
47 Competência exclusiva do TCU 
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Afora os dispositivos constitucionais, há na legislação brasileira diversos 

outros49 que assinalam competências para os Tribunais de Contas, apoiados no 

texto constitucional, pois se referem à gestão dos recursos públicos e à sua 

adequação ao ordenamento jurídico. (PASCOAL, 2002: 160) 

 

Em relação ao controle social e ao papel do Tribunal de Contas, está 

estabelecido na Constituição de 198850, que “qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas”.  Valdecir Pascoal, 

assim se pronuncia sobre tal dispositivo: 

 

Trata-se, com efeito, de uma das competências mais nobres do Tribunal 

de Contas, em manifesta sintonia com o sistema democrático-republicano 

e com a cidadania.  Afinal, é a população quem mais possui legitimidade 

para solicitar a apuração de fatos que lhes pareçam suspeitos ou 

irregulares, uma vez que os recursos geridos pelos administradores 

pertencem a ela. (PASCOAL, 2002:165) 

  

Bulgarim, Vieira e Garcia destacam a inovação do dispositivo da denúncia, 

ressaltando que o mesmo estrutura as bases para o controle social, permitindo o 

exercício da cidadania no controle da gestão da coisa pública. 

 

A possibilidade constitucional de qualquer cidadão formalizar, junto a um 

órgão incumbido do controle e fiscalização estatal, denúncia sobre 

irregularidades no setor público é um fato novo na história da 

administração governamental brasileira.  Essa inovação muda 

sobremaneira a relativa exclusividade do próprio Estado na iniciativa do 

controle sobre as irregularidades cometidas no seu interior.  O controle 

social se torna complemento do conjunto de mecanismos estatais de 

controle.  Ademais, o nível constitucional do instituto da denúncia engessa 

                                                                                                                                                         
48 Os fundos referidos no artigo 161 são os seguintes: Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), Fundo de Compensação pelas Exportações de Produtos 
Industrializados (IPI-Exportações) e Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-
oeste (FNO, FNE e FCO). 
49 Destacam-se a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), a Lei nº 9.424/96 (Lei do Fundo para o 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF), a Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações e Contratos) e a 
Lei nº 10.028/00 (Lei de Crimes Fiscais). 
50 Artigo 74, § 2º. 
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a possibilidade de a composição das forças políticas do momento 

modificar, dificultar ou eliminar o direito, conforme os seus interesses, 

conferindo-lhe mais estabilidade e mais sustentabilidade. (BULGARIM, 

VIEIRA e GARCIA, 2003:100) 

 

Alguns Tribunais de Contas, como o do Estado de Pernambuco, em sintonia 

com o princípio da publicidade e do direito à informação e com a necessidade de 

criar canais de comunicação com a sociedade, criaram o instituto da ouvidoria em 

suas estruturas, com a missão de servir como meio para o recebimento de críticas, 

sugestões, pedidos de informação e elogios, como também, prestar e receber 

informações relevantes acerca da gestão dos recursos públicos no Estado e nos 

municípios.  Constitui-se, na verdade, em instrumento importante para o controle, a 

partir de informações da sociedade. (FIGUEIREDO, 2002:8)  

 

Di Pietro ressalta a importância da participação da sociedade no controle, a 

partir dos Tribunais de Contas: 

 

Embora o controle seja atribuição estatal, o administrado participa dele à 

medida que pode e deve provocar o procedimento de controle, não 

apenas na defesa de seus interesses individuais, mas também na 

proteção do interesse coletivo. A Constituição outorga ao particular 

determinados instrumentos de ação a serem utilizados com essa 

finalidade. É esse, provavelmente, o mais eficaz meio de controle da 

Administração Pública: o controle popular. O artigo 74 da Constituição 

inova ao colocar o Tribunal de Contas como uma espécie de ouvidor geral 

a quem os cidadãos, partidos políticos, associações ou sindicatos podem 

denunciar irregularidades ou ilegalidades (§2º). (DI PIETRO, 1998:587) 

 

 

3.2. DETERMINANTES DA AÇÃO POLÍTICA DOS MUNICÍPIOS 
PERNAMBUCANOS. 
 

As variáveis da ação política, pouco abordadas nas discussões sobre a 

gestão dos recursos públicos, pressupõem interferências dos gestores municipais e 

da população nos resultados pretendidos pelas administrações.  Sua relevância está 
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relacionada com a identificação de políticas adotadas pelos governantes e ações da 

população que possam interferir e contribuir para a gestão dos recursos públicos.   

 

Fatores relativos à capacidade político-administrativa dos entes públicos, em 

termos de pessoal, formação educacional dos gestores e dos servidores, as 

iniciativas relativas à capacitação do corpo funcional e a relação entre Estado e 

sociedade, a partir do controle social e externo, serão aspectos considerados para a 

análise da gestão dos recursos públicos.    

 

Lubambo, em relação ao resultado das ações políticas dos gestores, assim 

expõe sobre a inclusão de fatores relacionados aos atributos político-institucionais: 

 

Pressupõe-se que o desempenho da gestão, sobretudo de um governo 

municipal, é também resultado da interferência de fatores políticos 

associados às instituições, no âmbito das quais tomam-se decisões e 

implementam-se as ações. (LUBAMBO, 2000:32) 

 

Já a abordagem política tem na perspectiva do controle social local, uma de 

suas mais fortes características.  

 

A natureza das relações entre Estado e Sociedade, mais especificamente, 

a capacidade de pressão da sociedade civil organizada, sobre os 

governos locais, poderia definir o esforço em desempenhar bem funções 

relativas à oferta de serviços sociais, tornando a gestão eficaz. 

(LUBAMBO 2000: 35) 

 

O controle social parte da possibilidade da sociedade participar do controle 

sobre as ações do Estado e dos seus gestores e busca a promoção da eficácia da 

ação governamental, com transparência e conseqüente publicidade dos atos 

públicos. No entanto, a criação e consolidação de mecanismos de controle social 

não se efetivam sem o acesso à informação por parte da população.  Informação 

esta que deve ser disponibilizada em linguagem acessível, clara, confiável e 

oportuna.    
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Para Siraque o conceito de controle social está ligado à sociedade 

fiscalizando e controlando as atividades e ações do Estado: 

 

É o ato realizado individual ou coletivamente pelos membros da 

sociedade, por meio de entidades juridicamente organizadas ou não, 

através dos diversos instrumentos jurídicos colocados à disposição da 

cidadania para fiscalizar, vigiar, velar, examinar, inquirir e colher 

informações a respeito de algo. (SIRAQUE, 2005:103) 

  

Com o controle social, os agentes públicos que exercem função junto aos 

Poderes Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Contas, 

entre outros, são submetidos ao controle da sociedade. 

 

Diferentemente dos outros controles, onde os agentes públicos têm o poder e 

o dever legal de fiscalizar e atuar, no controle social o cidadão não possui esta 

obrigação, mas tem os meios e as oportunidades garantidas pelos instrumentos 

legais e institucionais. (SIRAQUE, 2005:104)   

 

Como enfatiza Siraque, “o controle social é uma via de mão dupla; o Estado 

tem o poder político, mas esse poder político é limitado pela fiscalização da 

sociedade e pelos sistemas de controle institucional”. (SIRAQUE, 2005, 106) 

 

Rafael Itauro destaca o interesse da sociedade em ter acesso às informações 

públicas: 

 

O cidadão, individualmente considerado, ou através de entidades 

corporativas, quer saber, detalhadamente, do andamento das políticas 

públicas, do resultado, dos projetos de desenvolvimento, dos planos de 

governo e da capacidade gerencial dos administradores. (ITAURO, 

2002:30) 

 

Para fins deste trabalho, o conceito de controle social enfocará a questão 

como uma “particularização da função de controle que tem sido entendida como a 

atuação de grupos sociais no controle e execução das ações governamentais e da 

administração dos gestores públicos” (BULGARIM, VIEIRA e GARCIA, 2003:139). 
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As formas de controle das ações executadas pelos governos têm sido 

transformadas visando à ampliação da participação da sociedade na defesa dos 

seus interesses.   A Constituição de 1988 contempla diversos mecanismos 

geradores de oportunidades para evolução da participação social nas decisões e, 

por conseguinte, no controle social.   

 

Todavia, a simples existência do direito não garante a possibilidade do seu 

exercício, pois este é resultado da mobilização da sociedade, que necessita estar 

consciente e informada dos objetivos a serem alcançados, no caso as ações 

governamentais na produção de serviços e bens públicos, e da forma de alcançar 

estes objetivos. 

 

No Brasil, a distância entre as instituições e a sociedade esteve vinculada às 

formas de atuação do Estado, vistas culturalmente como patrimonialistas, amorfas e 

ausentes de participações. Em termos de participação, no entanto, a legislação 

brasileira “passou a incorporar a interseção em muitas áreas e, principalmente, a 

cultura vem sendo transformada no sentido de valorização do exercício da cidadania 

e da responsabilização”. (BULGARIM, VIEIRA e GARCIA, 2003:176) 

 

A aplicação do controle social, entretanto, está ligada ao conceito de 

accountability, conforme expõe Levy:  

 

O reconhecimento da necessidade de o Estado exercer o poder político 

mediante uma ação combinada com a sociedade civil remete ao elo de 

ligação entre ambos, qual seja, a accountability, a obrigação de prestar 

contas e assumir responsabilidades perante os cidadãos imposta àqueles 

que detêm o poder de Estado. O prestar contas, porém, deriva de 

explicações construídas – accounts – cujo significado deve ser entendido 

e aceito por todas as partes envolvidas para que se possa planejar e 

avaliar a ação coletiva. (LEVY, 1999:390) 

 

Figueiredo afirma que as instituições devem servir como verdadeiras agências 

de accountability, com transparência nas informações, responsabilidade nos atos e 

prestação de contas dos recursos públicos, pois “a informação disponibilizada em 
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quantidades e qualidade adequadas implicam aumento da confiança do cidadão e 

dos seus governantes”. (FIGUEIREDO, 2002:3)  

 

Nessa mesma linha, Guilherme O´Donnell desenvolveu os conceitos de 

accountability vertical e horizontal, conforme definições abaixo: 

 

Eleições, reivindicações sociais que possam ser normalmente proferidas, 

sem que se ocorra o risco de coerção, e de cobertura regular pela mídia 

ao menos das mais visíveis dessas reivindicações e de atos supostamente 

ilícitos de autoridades públicas são dimensões do que chamo de 

“accountability vertical”. (O`DONNELL ,1998:28) 

 

Entendo por accountability horizontal: a existência de agências estatais 

que têm o direito e o poder legal e que estão de fato dispostas e 

capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a 

sanções legais ou até ao impeachment contra ações ou omissões de 

outros agentes ou agências do Estado que possam ser qualificadas como 

“delituosas”.  (O´DONNELL, 1998:40) 

 

Tais definições são ainda reforçadas pela necessidade de haver instituições 

que supervisionem, controlem, retifiquem e punam as ações ilícitas praticadas pelos 

gestores e estas ações devem ser realizadas de maneira coordenada através de 

toda uma rede de agências, comprometidas com a accountability.  (O´DONNELL,  

1998: 42-43) 

 

Campos (1990) define algumas características da sociedade brasileira que 

explicam a ausência de elementos relativos ao tema accountability, entre eles são 

citados: 

 

Na dimensão sociedade – debilidade das instituições, baixo nível de 

organização da sociedade civil, baixo nível de expectativa quanto à 

atuação do governo, baixo nível de participação; e na dimensão da 

burocracia – falta de transparência, baixo nível de preocupação com o 

desempenho, marcada pela orientação para os meios e procedimentos, 

tendência exagerada para regras e normas e desrespeito pelo seu 

cumprimento (fomalismo). (apud BULGARIM, VIEIRA e GARCIA, 

2003:177). 
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Os cidadãos esperam que os governos apresentem resultados, não tolerando 

a ineficiência e/ou ineficácia.  Estes resultados devem ser apresentados com 

accountability, dado à necessidade de responsabilidade com todo o Estado.  A 

participação do cidadão é fundamental, mas os Governos precisam, também, 

implementar os mecanismos que propiciem a citada participação.  Como descreve 

Behn: 

 

Por definição, tais experimentos de accountability deverão, de alguma 

forma, envolver cidadãos.  Pois a base conceitual da nova gestão pública 

é a de que os cidadãos precisam de um melhor desempenho de seu 

governo.  Mas que tipo de desempenho? Cidadãos têm interesse tanto na 

escolha das metas quanto na consecução delas.  Assim, qualquer 

mecanismo de accountability deve permitir que os cidadãos participem do 

debate sobre a escolha das metas, e do acompanhamento e avaliação da 

consecução delas.  (BEHN, 1998: 38) 

 

Entende-se assim, que o Estado precisa implementar instrumentos de 

comunicação com a sociedade, como também, formular e implementar políticas que 

atendam às demandas oriundas da mesma. O desestímulo do cidadão é, na maioria 

das vezes, originado na distância que o Estado, através dos seus governantes e das 

instituições, mantém dos seus governados, impossibilitando a prática do controle 

social.  Como bem observa Di Pietro:  

 

Se com os controles formais que existem hoje, a má aplicação de recursos 

públicos é uma realidade incontestável, fácil imaginar as conseqüências 

negativas de um afrouxamento das formas de controle. Para que o 

controle social funcione, é preciso conscientizar a sociedade de que ela 

tem o direito de participar desse controle: é preciso criar instrumentos de 

participação, amplamente divulgados e postos ao alcance de todos.  

Enquanto o controle social não fizer parte da cultura do povo, ele não 

pode substituir os controles formais hoje existentes. (DI PIETRO, 

1998:129) 

 

A Constituição de 1988 abrangeu diversos dispositivos que incentivam o 

controle social, o exercício da cidadania, a disponibilidade das contas públicas, a 
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transparência51, como também as legislações subseqüentes, significando uma 

grande evolução para o controle social das ações governamentais e a 

materialização da participação popular. 

 

Entre os numerosos instrumentos de participação nas questões do Estado, 

destacam-se os seguintes: 

 

• Conselhos de políticas públicas: órgãos colegiados criados pelo Estado, 

cuja composição e funcionamento são definidos por lei, servindo como 

instrumento para a participação, o controle e a gestão das políticas e dos 

serviços públicos. 

 

• Orçamento participativo: instrumento para democratização da elaboração 

e da gestão da lei orçamentária52, visando à construção da consciência 

cidadã.  Segundo Siraque, trata-se da “partilha de poder político entre o 

Poder Público e a sociedade, visando à elaboração, à gestão e ao controle 

social do orçamento público”. (SIRAQUE, 2005:119) 

 

• Organizações não governamentais (ONGs) – entidades privadas, sem a 

participação do Estado, trabalham para a defesa de interesses temáticos 

como saúde, educação, ecologia, segurança, paz, fome, miséria, entre 

outros. Podem atuar como instrumento de pressão e articulação junto ao 

Poder Público, contribuindo com a participação popular e o controle social.  

 

• Ouvidorias – criadas e instituídas com o objetivo de receber as 

reivindicações da sociedade, analisando-as e encaminhando-as aos 

órgãos competentes, visando à tomada das providências que se fizerem 

necessárias. 

 

                                                 
51 Podemos destacar os artigos 5º, 14, 27, 29, 31, 61, 74, 187, 194, 198, 205,  216, 227, dentre outros. 
52 A lei orçamentária compreende o orçamento fiscal dos poderes, fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o orçamento de investimento 
das empresas em que o Poder Público, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a 
voto; e o orçamento da seguridade social, nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição de 1988. 
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• Meios eletrônicos – instrumentos e mecanismos que reforçam as 

possibilidades para participação da sociedade na gestão dos governos, 

destacando-se as informações disponibilizadas pela rede mundial de 

computadores (internet)53. 

 

• Mídia – a imprensa através de seus veículos de comunicação (emissoras 

de rádio e televisão, revistas, jornais, entre outros) é um instrumento 

importante para o fornecimento da informação, ajudando na formação da 

população e no controle social das atividades do Estado.   

 

Em relação ao controle social exercido pela população e que possuem a 

capacidade de influenciar nas políticas desenvolvidas pelas administrações 

municipais, destacamos dois tipos de ações: 

 

i) a atuação dos principais conselhos municipais; e  

ii) as denúncias oferecidas aos órgãos de controle. 

 

Juntamente com as ações relativas ao controle, são considerados, no 

presente estudo, como fatores políticos das gestões e dos gestores, quatro tipos de 

referenciais:  

 

i) o quantitativo de servidores municipais;  

ii) a escolaridade dos gestores públicos; 

iii) a escolaridade dos servidores municipais; e 

iv) o quantitativo de capacitações promovidas aos servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Algumas legislações, com destaque para Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), já apresentam dispositivos 
que determinam a divulgação de informações públicas através de meios eletrônicos. 
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CARACTERÍSTICAS DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS EM RELAÇÃO AO 

QUANTITATIVO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 

 

Pernambuco vem apresentando nos últimos anos, crescimentos significativos 

do número total de servidores municipais da administração direta54.  De 1999 até 

2001 houve um crescimento da ordem 16,6%, se comparado com o período de 1999 

a 2002 o percentual chega a 26,49%, representando um incremento entre 2001 e 

2002 de 8,4%55.  

 

Tal incremento é fruto do aumento das atribuições impostas por lei ou 

transferidas pelo Governo Federal aos municípios, sem contar com o crescimento 

populacional e políticas clientelistas que ainda persistem no Estado. 

 

Em relação aos municípios pernambucanos56, verifica-se, no ano de 2002, 

que 82,6% têm percentual de servidores públicos, em relação à população total, 

inseridos no intervalo de 2% a 5%.  Há ainda, cerca de 15 municípios com 

percentuais médios de 7,2%, e 17 com percentuais inferiores a 2%. Destaca-se o 

município de Itacuruba, na região do São Francisco pernambucano, com o elevado 

percentual de 20,94%, e o municípios de Abreu e Lima, na região metropolitana, 

com apenas 0,69%.  

 

TABELA 22 - PERCENTUAL DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM 

RELAÇÃO À POPULAÇÃO NO ANO DE 2002. 

% 
Servidores/população 

Nº total Média Max. Min. 

Até 2% 17 1,56 1,99 0,69 
2% a 3,5% 76 2,91 3,49 2,02 
3,5% a 5% 76 4,03 4,96 3,51 
Mais de 5% 15 7,20 20,94 5,11 
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros – Gestão Pública 2002. 

 

 
                                                 
54 Os servidores públicos mantidos pelas prefeituras são vinculados à administração direta e indireta.  A primeira 
compreende os órgãos da estrutura administrativa da prefeitura e o segundo são entidades dotadas de 
personalidade jurídica própria. 
55 Dados disponíveis nos endereços: ftp://ftp.ibge.gov.br/perfil_municipios/2001/tabelas_2001.zip. e 
ftp://ftp.ibge.gov.br/perfil_municipios/2002/tabelas_2002.zip. 
56 Dados disponíveis no endereço: http://www.ibge.gov.br/munic2002/index.htm. 
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CARACTERÍSTICAS DA ESCOLARIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS  

 

Dentro das diretrizes e bases da educação nacional57 e a partir das 

modalidades de educação e ensino, tem-se nos níveis escolares no Brasil a seguinte 

composição58:  

i) educação básica; e  

ii) ensino superior. 

 

A educação básica59 tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, abrangendo a educação 

infantil60, o ensino fundamental61 e o ensino médio62. 

 

O ensino superior63 tem como finalidade formar diplomados nas diferentes 

áreas de conhecimentos, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação na sociedade brasileira. 

 

Em relação à escolaridade dos gestores dos municípios pernambucanos64, há 

grande concentração de Prefeitos com nível superior, aproximadamente 50%, 

seguido dos que possuem ensino médio, 28,8%.  Os demais, cerca de 22%, estão 

entre aqueles que têm o ensino fundamental e os que não conseguiram completá-lo. 

 

 

                                                 
57 Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
58 Ver artigo 21 da Lei nº 9.394/1996. 
59 Ver artigo 22 da Lei nº 9.394/1996. 
60 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade. (ver artigo 29 da Lei nº 9.394/1996) 
61 O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos (a Lei nº 11.274, de 06/02/2006, alterou a duração 
para nove anos, devendo os municípios se adaptarem até 2010), tem como objetivo a formação básica do 
cidadão, com o desenvolvimento da capacidade de aprender e o domínio da leitura, da escrita e do cálculo. (ver 
artigo 32 da Lei nº 9.394/1996)   
62 O ensino médio, com duração mínima de três anos, é a etapa final da educação básica, buscando a 
consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. (ver artigo 35 da Lei nº 
9.394/1996)  
63 Ver artigo 43 da Lei nº 9.394/1996. 
64 Dados disponíveis nos endereços: http://www.ibge.gov.br/munic2001/index.htm. e 
http://www.ibge.gov.br/munic2002/index.htm. 
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TABELA 23 - ESCOLARIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS PERNAMBUCANOS 

NOS EXERCÍCIOS DE 2001 E 2002. 

 Nível Escolar Quantitativos de Prefeitos Percentual 
Ensino Fundamental Incompleto 23 12,50% 
Ensino Fundamental  17 9,24% 
Ensino Médio 53 28,80% 
Ensino Superior 91 49,46% 
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros – Gestão Pública 2001 e 2002. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E 

DAS CAPACITAÇÕES PROMOVIDAS 

 

Os entes municipais têm desafios estruturadores, em sua grande maioria, 

face às diversas responsabilidades que lhes foram repassados pela Constituição de 

1988. 

 

As instituições públicas municipais possuem capacidade de planejamento, 

execução e de produzir resultados muito aquém do necessário para a melhoria dos 

diversos problemas sociais existentes.   

 

Vários fatores são apontados como responsáveis por tal situação, tais como: 

a baixa escolaridade dos servidores públicos, a infra-estrutura inadequada dos 

órgãos públicos, a ausência de sistema de informação, a inexistência de 

informatização, dentre outros.  

 

Em relação à baixa escolaridade dos servidores públicos, verificam-se nos 

municípios pernambucanos65 um alto grau de servidores sem curso superior, dado 

que dos 179 municípios analisados, 165 têm menos de 25% do seu quadro funcional 

composto por servidores com formação superior.  Destacam-se ainda, 69 municípios 

que não alcançam 10% dos servidores com curso superior. 

 

 

                                                 
65 Dados disponíveis no endereço: http://www.ibge.gov.br/munic2002/index.htm. 
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TABELA 24 - PERCENTUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COM 

CURSO SUPERIOR NO EXERCÍCIO DE 2002. 

% Servidores com curso superior Nº total Média Max. Min. 
Até 5% 27 2,80 4,99 0,36 

5% a 10% 42 7,77 9,98 5,01 
10% a 15% 47 12,32 14,96 10,08 
15% a 20% 32 16,75 19,63 15,00 
20% a 25% 17 21,93 24,84 20,02 

Mais de 25% 14 31,87 49,37 25,78 
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros – Gestão Pública 2001. 

 

O cenário apresentado conjuga-se ainda com um dos maiores problemas das 

Administrações Públicas municipais, ligado à formação, dentro da estrutura 

existente, de um quadro qualificado de servidores públicos.  As limitações técnicas 

do quadro funcional repercutem em toda organização.  Como expõe Dasso Jr.: 

 

É preciso priorizar a capacitação dos servidores construindo uma 

burocracia com maior capacidade técnica e gerencial para enfrentar o 

desafio de desenvolver políticas públicas capazes de garantir o 

desenvolvimento social e econômico.  Essa capacitação, por outro lado, 

precisa estar orientada para romper com a excessiva especialização e 

para torná-lo capaz de desempenhar múltiplas funções.  (DASSO JR, 

2002:5) 

 

Baseado nesta constatação, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

criou a ECPBG66, que iniciou seu funcionamento em 1999, e cujos objetivos67 estão 

relacionados à promoção permanente de capacitação e desenvolvimento 

profissional dos servidores públicos, dentre os quais, das entidades públicas 

municipais, visando à criação no setor público do sentimento de comprometimento 

com a qualidade e a eficiência, motivando o servidor para melhor atender as 

exigências da sociedade. 

 

Ao longo dos exercícios de 2001 e 200268 foram treinados 1.588 servidores, 

distribuídos em 117 municípios pernambucanos.   

 

                                                 
66 Lei Estadual nº 11.566, de 26 de agosto de 1998. 
67 Informação disponível no endereço: http://www.tce.pe.gov.br/escola/default.asp?ABA=2. 
68 Dados fornecidos pela Coordenação Geral da ECPBG. 
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Tal número é extremamente modesto, dentro de um quantitativo de 190 mil 

servidores públicos municipais69, apesar de existirem diversas outras formas e 

instituições que promovem capacitações com servidores municipais.  

 

 

ATUAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

 

A experiência brasileira na participação dos Conselhos Municipais ocorreu a 

partir da década de 70, tendo, de um lado, conselhos criados pelo poder público 

para a negociação de demandas oriundas da população e, de outro lado, aqueles 

vindos de movimentos de base popular, atuando de forma autônoma e buscando 

alcançar o atendimento de suas reivindicações objetivas.  (BULGARIM, VIEIRA e 

GARCIA, 2003:146) 

 

A Constituição de 1988 e legislações posteriores introduziram instrumentos 

institucionais que permitem a participação cada vez mais ampla da população para a 

melhoria dos anseios da coletividade. Wampler explana sobre a questão quando 

enfatiza: 

 

O Brasil – democracia mais populosa e descentralizada da América Latina 

– testemunhou a proliferação de instituições participativas no nível 

municipal, que facultam aos cidadãos acesso aos processos de tomada de 

decisão, assim como concedem a estes o direito de monitorar atividades 

governamentais.  Instituições participativas representam um esforço de 

delegar e ampliar os processos de produção de decisões com o potencial 

de pôr em xeque as prerrogativas dos prefeitos. (WAMPLER, 2005:33) 

 

A importância desta participação tem sido destacada e demonstra sua 

influência para a gestão dos recursos públicos, como destacam Lubambo e 

Coutinho: 

 

Existe quase uma unanimidade em torno da idéia de que a participação 

concreta dos segmentos populacionais no processo decisório é condição 

                                                 
69 Dados relativos ao exercício de 2002, que totalizam 190.390 servidores da administração direta municipal, 
disponíveis no endereço: http://www.ibge.gov.br/munic2002/index.htm. 
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básica para efetivação da gestão e, dessa maneira, os recursos seriam 

destinados com mais eficiência e seu controle seria o mais amplo possível.  

A abertura de novos canais de comunicação entre a sociedade civil e o 

poder político local é entendida, assim, como instrumento fundamental da 

gestão pública, evidenciando inusitados aspectos da dinâmica política da 

sociedade civil.  (LUBAMBO E COUTINHO, 2004:62) 

 

Atualmente no Brasil, os conselhos buscam interferir na gestão pública e na 

elaboração de políticas, visando à democratização e à transparência, como também 

serem elos na relação entre Estado e sociedade.  Alguns conselhos, entretanto, 

foram criados com poder limitado, basicamente consultivos e sem poder de decisão.  

Cortês (2002) apresenta uma tipologia dos conselhos municipais: 

 

O primeiro tipo é formado por conselhos que se transformaram em arenas 

decisórias de fato, visto que seus participantes têm papel decisório efetivo 

e não apenas voz.  O segundo é constituído por conselheiros que atuam 

como intermediários de diferentes demandas e interesses, mas o decisor 

principal é o governo local.  O terceiro é dominado por especialistas 

reformistas (police community), que têm espaço nos conselhos para 

expressarem suas demandas, mas carecem de poder decisório; nesse 

tipo, as decisões são tomadas em outros espaços, seja na esfera do 

governo ou dos grupos de interesse.  Pode-se ainda acrescentar um 

quarto tipo, não incomum nas comunidades pequenas e pobres, onde 

muitas vezes os membros do conselho são indicados pelos dirigentes 

locais, principalmente pelo prefeito, e seu papel é o de ratificar as decisões 

tomadas pelo Executivo local. (apud SOUZA, 2005: 127) 

  

Na década de 90, três importantes legislações brasileiras70, que mudaram o 

perfil dos conselhos, destacam sua atuação deliberativa, principalmente nas áreas 

relacionadas à saúde, à educação e à assistência social, onde o papel dos 

conselheiros é participar da gestão do programa, fiscalizando a implementação das 

políticas e verificando os rumos das mesmas, conforme verifica-se a seguir: 

 

                                                 
70 Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do sistema único de saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde; Lei nº 8.742/93, que dispõe 
sobre a organização da Assitência Social; e as Leis nºs 9.394/96 e 9.424/96, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional e dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
valorização do magistério, respectivamente. 
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i) Conselhos Municipais de Saúde: possuem funções deliberativas e têm 

caráter permanente, para formulação de estratégias e controle das ações 

de saúde.  A formação paritária é obrigatória, sendo do lado do executor, o 

governo e os profissionais de saúde, e dos usuários, a população.  A 

inobservância da paridade71 impossibilita os municípios de receberem os 

recursos financeiros, que passaram a ser administrados pelo Estado ou 

pela União. 

ii) Conselhos Municipais de Educação: têm fundamental importância no 

acompanhamento e no controle social sobre a repartição, a transferência e 

aplicações de recursos da educação, como também, na definição das 

políticas educacionais do município.  As ações do Governo Federal que 

descentralizam recursos para a educação dos entes locais, exigem a 

formação dos conselhos72.  

iii) Conselhos Municipais de Assistência Social: são instâncias deliberativas, 

de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade 

civil73. Atuam na formulação das políticas e no controle das ações de 

assistência social. 

 

Em Pernambuco, a partir da análise de dados dos exercícios 2001 e 200274, 

verifica-se que 127 municípios instituíram o Conselho Municipal de Educação, 176 o 

Conselho Municipal de Saúde e 180 o Conselho Municipal de Assistência Social, ou 

seja, com exceção do Conselho de Educação que foi criado em 69% dos municípios 

do Estado, os demais atingem os percentuais de 95,6% e 97,8%, respectivamente, 

próximos da totalidade. 

 

A questão da paridade dos Conselhos, com participação de representantes do 

governo e da população, possibilita que haja igualdade para discussão dos 

interesses na busca da ação coletiva comum.  A autonomia e a possibilidade de 

transparência das decisões dependem da correlação de forças do conselho.  Como 

expõe Melo (2003:12) “a participação em fóruns, comissões e conselhos só 

                                                 
71 Ver artigo 4º, II, da Lei nº 8.142/90. 
72 Ver artigo 4º da Lei nº 9.424/96. 
73 Ver artigo 16, III, da Lei nº 8.742/93. 
74  Dados disponíveis nos endereços: http://www.ibge.gov.br/munic2001/index.htm. e 
http://www.ibge.gov.br/munic2002/index.htm. 
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produzem impactos efetivos se a capacidade de interlocução por parte dos atores for 

efetiva”. 

 

Todavia, há ainda um descompasso entre o número de conselhos instalados 

e a existência de paridade em seu funcionamento.  Nos municípios pernambucanos 

existem, em relação aos Conselhos Municipais instalados, 87,4% de paridade nos 

Conselhos de Educação, 92,0% nos de Saúde e 90% nos de Assistência Social75.   

 

Apesar da prática mostrar diversos problemas nos funcionamentos dos 

conselhos, que vão desde a ingerência política à ausência de transparência, as 

alternativa e as soluções para os citados problemas devem passar justamente pela 

utilização dos mesmos, como destacam Bugarin, Vieira e Garcia: 

 

Não se deve superestimar o papel desse arranjo institucional e apostar 

nele todas as energias dos movimentos sociais, mas deve-se aproveitá-lo 

como mais um espaço de luta, de negociação e articulação, repleto de 

limitações e ambigüidades, mas também de oportunidades e desafios. 

(BUGARIN, VIEIRA E GARCIA, 2003:150) 

 

 

DENÚNCIAS OFERECIDAS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

O mecanismo da denúncia aos órgãos de controle, notadamente os Tribunais 

de Contas, encontra-se inserido nos dispositivos constitucionais76 e legitima para o 

cidadão a possibilidade de solicitar a apuração de fatos que lhes pareçam passíveis 

de verificação e transparência.    

 

O TCE-PE estabelece condições para o oferecimento de denúncias77, tais 

como: a necessidade de ser escrita, com identificação do denunciante; exposição 

clara e articulada dos elementos denunciados; e anexação da documentação 

comprobatória ou identificação das fontes a serem verificas. 

 
                                                 
75 Dados disponíveis no endereço: http://www.ibge.gov.br/munic2002/index.htm. 
76 Constituição de 1988, artigo 74, §2º, e Constituição do Estado de Pernambuco de 1989, artigo 32, §5º. 
77 Resolução do TCE-PE nº03/1992, artigos 106 e 107, disponível no endereço: 
http://www.tce.pe.gov.br/normas/regimento-interno/index.html. 
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Em Pernambuco, nos exercícios de 2000, 2001 e 2002, o TCE-PE recebeu 88 

denúncias contra administrações do Poder Executivo Municipal, sendo 41 em 2000, 

29 no ano seguinte e 18 no subseqüente. Tais números abrangem 56 municípios, ou 

seja, 30,4% dos municípios pernambucanos receberam ao menos 01 denúncia ao 

longo de 03 anos. 

 

Os números citados não são considerados significativos e refletem a 

descrença e o desconhecimento da população nos dispositivos que dispõem para o 

exercício do controle social.   Outro elemento importante para discussão do tema é a 

desconfiança nas possíveis conseqüências da denúncia, conforme atesta 

Figueiredo: 

Havia uma grande dificuldade para os cidadãos apresentarem denúncias a 

respeito da má utilização dos recursos públicos, notadamente nos casos 

em que o potencial denunciante mantinha vínculos de trabalho com o 

Estado ou Município: a obrigatoriedade de identificação do denunciante.  

O temor de represálias terminava por desestimular estas iniciativas. 

(FIGUEIREDO, 2002:8) 

 

A criação das ouvidorias ameniza tais dificuldades, pois os interessados não 

precisam se identificar e sua reivindicação será devidamente registrada e 

encaminhada para verificação de sua procedência ou não.   

 

O TCE-PE possui a sua Ouvidoria desde maio de 200078, com o objetivo de 

receber as sugestões, reclamações ou críticas sobre os serviços prestados, além de 

ter ciência de informações relevantes sobre atos de gestão praticados pelas 

administrações públicas estaduais ou municipais.   

 

A iniciativa do TCE-PE decorreu da necessidade de criar instrumentos que 

garantam a transparência e visibilidade de suas ações, permitindo aos cidadãos o 

exercício de seus direitos, sendo que a implantação deste tipo de mecanismo 

                                                 
78 A Ouvidoria do TCE-PE foi criada em maio de 2000 e institucionalizada em 2001, através da Lei 
Complementar nº 036/2001. 
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permite o fácil acesso do público as suas atividades e garante um canal de 

comunicação através do qual a população possa apresentar informações, 

reclamações ou sugestões para o aprimoramento dos serviços públicos e, por fim, 

aprimorar a realização dos serviços de fiscalização.  (PEREIRA, 2003: 69) 

 

A ouvidoria possibilita também novas alternativas de comunicação, podendo o 

contato ser realizado através do atendimento pessoal, da correspondência via 

correios, da ligação telefônica e por meios eletrônicos, dentre outros.   

 

Nos exercícios de 2000, 2001 e 2002, o TCE-PE recebeu 711 informações79 

dos cidadãos sobre a gestão pública do seu município.  Apenas em 33 municípios 

do Estado de Pernambuco, 18% do total, não houve qualquer tipo de repasse de 

informações ao Tribunal de Contas sobre atos de gestão ao longo dos citados 

exercícios. 

 

 

3.3. SELEÇÃO DOS INDICADORES 
 

Entre as variáveis independentes político-institucionais, o estudo inclui 

inicialmente a análise de indicadores referentes ao grau de escolaridade dos 

gestores, dos servidores públicos municipais, como também, a representatividade da 

função pública na população local.  Nesta perspectiva verifica-se a importância da 

formação dos integrantes da administração pública, num aspecto qualitativo, 

juntamente com a importância do aparelhamento do serviço público, em relação ao 

quantitativo de servidores à disposição para servir ao público. 

 

Aborda-se também, o nível de essencialidade dado à capacitação dos 

servidores públicos, dentro do cenário da necessidade do aprendizado permanente 

em face aos desafios impostos às gestões públicas para superação dos vários 

problemas de ordem econômica e social que enfrentam os municípios. 

                                                 
79 Dados coletados na Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 
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Por fim, incluem-se ainda os aspectos relacionados ao controle social e sua 

importância para a gestão dos recursos públicos, ressaltando que tais controles são 

cada vez mais eficazes quando há interesse por parte das administrações 

municipais em atuarem com participação e transparência.   

 

O gestor municipal, quando expande a capacidade pública de decidir grandes 

questões de modo democrático, concedendo o devido espaço aos direitos do 

cidadão e à participação popular, promove, na verdade, o desenvolvimento do 

indivíduo como cidadão.  (SPEAK, 2002:73)  

 

Na análise das variáveis político-institucionais, questões importantes serão 

exploradas visando a esclarecer o grau de interferência das mesmas sobre a 

utilização dos recursos públicos e se podem ser levadas em consideração, 

juntamente com as variáveis estruturais, num estudo sobre a gestão dos recursos 

públicos.   

 

As características apresentadas pelos municípios pernambucanos, 

demonstradas no item anterior, remetem à análise das variáveis político-

institucionais a partir das seguintes fatos: 

• A maioria dos municípios possui percentuais equivalentes de servidores 

públicos em relação ao total da população. 

• Grande parte dos gestores públicos apresenta nível escolar distribuído no 

ensino médio e superior. 

• Os municípios têm alto número de servidores públicos sem formação 

superior. 

• A existência formal dos conselhos municipais estudados é significativa, 

como também a paridade de suas formações.  

• O exercício do controle, a partir do repasse das informações e com a 

utilização dos canais disponíveis, dá mostras do desenvolvimento do 

controle social para a fiscalização dos recursos públicos.    

 



 

 

 
 
 
 

90

 Tem-se assim, que a resposta para as questões relativas à importância das 

variáveis político-institucionais, a partir das análises dos aspectos já mencionados, 

encontra-se na avaliação dos seguintes aspectos ligados aos entes públicos e às 

populações municipais: 

• Indicador I  – quantitativos de servidores municipais, representado pelo 

percentual de servidores municipais do Poder Executivo em relação à 

população total. 

 

• Indicador II  – escolaridade dos gestores, medido pela formação dos 

Prefeitos e distribuídas nos seguintes níveis escolares: ensino 

fundamental incompleto, ensino fundamental, ensino médio e ensino 

superior. 

 

• Indicador III  – formação dos servidores municipais, representado pelo 

percentual de servidores do Poder Executivo municipal com ensino 

superior em relação ao quantitativo total de servidores. 

 

• Indicador IV  – capacitações dos servidores municipais, representada pela 

participação ou não, de servidores municipais do Poder Executivo nos 

cursos promovidos pela ECPBG. 

 

• Indicador V  – grau de representatividade dos conselhos municipais, 

medido pela existência ou não de paridade na formação dos conselhos 

municipais de saúde, educação e assistência social. 

 

• Indicador VI  – apresentação de informações aos órgãos de controle, 

representado pelo número de reivindicações a respeito das gestões das 

prefeituras municipais, repassadas à ouvidoria do TCE-PE.   
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CAPÍTULO 4 
 ANÁLISE DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS NOS MUNICÍ PIOS 

PERNAMBUCANOS 
 

A análise da gestão dos recursos públicos está focada no exame das 

variáveis estruturais e da ação político-institucional dos municípios pernambucanos.  

É a partir da caracterização de elementos da ordem econômica e fiscal, dos direitos 

sociais da gestão e do controle, que há a possibilidade de aferir suas importâncias 

para o desempenho dos entes públicos, com a verificação da utilização adequada ou 

não dos recursos postos à sua disposição. 

 

O estudo propõe examinar as características das variáveis apresentadas e a 

possibilidade das mesmas representarem aspectos que se relacionem com a gestão 

dos recursos públicos.  Para isso, utilizaram-se dados dos 184 municípios 

pernambucanos, permitindo observar o comportamento da variável dependente, a 

partir da aprovação ou não das contas das prefeituras municipais, no período de 

2000 a 2002, e das variáveis independentes, selecionadas entre os fatores de 

natureza estrutural e político-institucional. 

 

 

4.1. METODOLOGIA DO ESTUDO 
 

A metodologia adotada para o estudo utiliza-se de informações sobre as 

deliberações do TCE-PE nos exercícios de 2000, 2001 e 2002, em relação à 

regularidade ou irregularidade das contas fiscalizadas, referentes aos gestores 

municipais.  Como foi apresentado no item 1.2, até 30/06/2006 o TCE-PE julgou 466 

contas, sendo 117 consideradas irregulares, 25,1% e 349 regulares, 74,9%. 

 

As deliberações do TCE-PE são passíveis de recursos quanto ao mérito da 

decisão, no entanto, dado que, ao longo dos anos analisados, apenas 22,6% das 

mesmas tiveram suas decisões alteradas, foi utilizada neste estudo a definição de 

contas irregulares, englobando algumas com recursos impetrados, mas ainda não 

julgados, que representam 36 contas, 27,9% do total. 
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Inicialmente foram tipificados os municípios em relação ao quantitativo de 

contas já julgadas como irregulares ao longo dos três exercícios analisados, sendo 

que foram identificados 05 municípios com todas as contas julgadas irregulares, 20 

com duas contas julgadas irregulares e 62 com ao menos uma conta julgada 

irregular. 

 

Os municípios com todas as contas consideradas aprovadas foram também 

identificados e perfazem um total de 59.  Os demais que não tiveram todas suas 

contas julgadas regulares, pois ainda possuem julgamentos pendentes, são no total  

38 municípios, não foram considerados inicialmente na presente análise. 

 

Para caracterização da adequada gestão dos recursos públicos utilizou-se o 

indicador relativo ao julgamento das contas pelo TCE-PE, juntamente com 

indicadores que representam as questões econômicas, fiscais, sociais e de ações da 

gestão que foram apresentadas nos capítulos 2 e 3.  Tais informações possibilitaram 

a verificação de algumas características que os municípios pernambucanos têm 

apresentado e que proporcionam a identificação de possíveis responsáveis para  

uma gestão ineficaz.   

 

Para a construção da análise dos dados, demonstrado no final do capítulo, 

partiu-se do exame das médias das variáveis (p-valor) em cada ano, para verificação 

da existência de diferenças apreciáveis entre elas, utilizando um nível de 

significância de 5%.  Assim, quando o p-valor (probabilidade de rejeitar a hipótese 

nula) entre as variáveis, em relação às duas possibilidades de julgamento do TCE-

PE, foi menor que 5%, rejeitou-se a hipótese de que as médias eram iguais. 

 

Foram verificadas, ainda, as correlações entre cada uma das variáveis para 

cada um dos anos em estudo e em relação também à média das variáveis dos três 

anos analisados, visando a ajustar a análise de dados e evitando que uma variável 

possa estar relacionada com outra, pois assim, ter-se-ia mais de uma variável 

podendo explicar um mesmo fato. 
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Por fim, apresenta-se a análise da regressão, que conforme definição de 

Toledo e Ovalle (1985:424) “a análise da regressão tem por objetivo descrever 

através de um modelo matemático, a relação existente entre variáveis, a partir de n 

observações dessas variáveis”. 

 

 

4.2. ANÁLISE DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E FISCAIS 
 

Antes de iniciar uma análise dos aspectos econômicos e fiscais dos 

municípios pernambucanos, em relação ao julgamento das contas por parte do TCE-

PE, é necessário insistir no fato do Estado de Pernambuco ser caracterizado80, 

através dos seus indicadores, por uma concentração da população em poucos 

municípios, por uma pequena distribuição de renda, revelando desigualdades e um 

elevado quantitativo de pobres e indigentes, por baixos níveis de arrecadação 

própria, com conseqüente dependência de transferências, por baixa capacidade de 

investimentos e por altos índices de despesas com pessoal, que também são 

identificados nas áreas de educação e saúde. 

 

O exame de tais variáveis com o quantitativo de rejeições e aprovações das 

contas por parte do TCE-PE remete a algumas conclusões importantes sobre a 

análise da gestão dos recursos públicos. 

 

Ao se escalonar o número de municípios que apresentam níveis diferentes de 

contas rejeitadas, como também aqueles com todas as contas aprovadas, verifica-se 

que apesar da amostra ser mais significativa para os municípios com apenas uma 

rejeição e nenhuma rejeição, há uma tendência de aumentos na média do PIB per 

capita, à medida em que o número de rejeições vai diminuindo até o patamar médio 

de R$ 2,9 mil para os municípios cujas contas foram todas aprovadas pelo TCE-PE. 

 

O PIB per capita, como definem Vergolino e Monteiro Neto (2002:60), 

“representa um indicador, entre inúmeros, disponível na estante macroeconômica 

dos economistas e serve para medir a dinâmica de uma economia.”  Assim, 

                                                 
80 Conforme verificado no capítulo 2. 
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municípios com maior volume de bens e serviços produzidos, a partir de recursos 

produtivos, como capital físico e humano, recursos naturais, capacidade 

empresarial, cultura, entre outros, mostraram ter uma melhor gestão para aplicação 

dos seus recursos.  

 

TABELA 25 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DO PIB PER CAPITA DOS 

MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, ANOS 2000, 2001 E 2002, EM RELAÇÃO AOS 

JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 2.652 1.353 1.944 
20 2 3.273 1.490 2.178 
62 1 13.011 1.319 2.376 
59 0 29.164 1.409 2.975 

Fonte: TCE-PE e IBGE. 

 

Quando se realiza a análise em relação à população dos municípios, verifica-

se que a variabilidade dos números impede qualquer conclusão em relação à 

influência desta variável para a gestão dos recursos públicos, pois tanto as menores 

médias populacionais como as maiores médias possuem municípios que tiveram 

contas rejeitadas ou não no período pesquisado.  

 

TABELA 26 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DA POPULAÇÃO DOS 

MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, ANOS 2000, 2001 E 2002, EM RELAÇÃO AOS 

JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 57.111 13.070 24.646 
20 2 61.337 5.505 21.240 
62 1 267.810 3.721 33.465 
59 0 118.793 6.125 24.164 

Fonte: TCE-PE e IBGE. 

 

Já o exame das rendas das pessoas, a partir do percentual de pessoas 

pobres com renda per capita inferior a meio salário mínimo, mostra que municípios 

com médias maiores são aqueles que também têm número superior de rejeições, 

apesar de os municípios que apresentam todas as contas aprovadas terem médias 

acima dos que apresentam uma rejeição.   
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TABELA 27 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DA RENDA DOS MUNICÍPIOS 

PERNAMBUCANOS, ANO 2000, EM RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 81,11 66,54 73,88 
20 2 83,42 25,39 69,44 
62 1 89,99 30,44 66,86 
59 0 80,39 43,34 67,32 

Fonte: TCE-PE e Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – ano 2000. 

 

O exame do grau de dependência dos municípios pernambucanos em relação 

a transferências estaduais e municipais, representado pelo percentual de receitas 

tributárias próprias arrecadadas, apresenta características semelhantes aos da 

renda pessoal, pois mais uma vez os municípios com número igual ou superior a 

duas rejeições têm apresentado percentuais de dependência maiores que os 

demais, apesar dos municípios com nenhuma conta rejeitada terem médias de 

arrecadação própria inferior aos municípios com uma reprovação na sua prestação 

de contas pelo TCE-PE. Tal discussão será retomada no item 4.5. 

 

TABELA 28 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DAS RECEITAS PRÓPRIAS 

ARRECADADAS PELOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, ANOS 2000, 2001 E 

2002, EM RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 3,89 0,67 2,07 
20 2 6,17 0,73 2,28 
62 1 12,28 0,56 2,78 
59 0 18,11 0,34 2,62 

Fonte: TCE-PE e STN. 

 

A análise dos gastos de pessoal apresenta características importantes dentro 

do contexto da gestão dos recursos públicos, dado serem o item da despesa de 

maior peso no âmbito local. Os números a seguir mostram que municípios que têm 

maior comprometimento com gastos de pessoal apresentam maior probabilidade 

para aprovação de suas prestações de contas, em detrimento dos que gastam 

menos com pessoal.  Tal análise será detalhada no item 4.5 deste capítulo.      
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TABELA 29 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DAS DESPESAS COM 

PESSOAL DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, ANOS 2000, 2001 E 2002, EM 

RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 61,54 35,44 42,91 
20 2 56,68 26,09 45,79 
62 1 57,51 19,26 44,33 
59 0 68,91 32,40 47,09 

Fonte: TCE-PE e STN. 

 

Ao contrário dos gastos com pessoal, o exame dos recursos despendidos 

com investimentos demonstra que as médias de tal tipo de despesa oscilam, 

independentemente das características dos municípios analisados, em relação aos 

julgamentos do TCE-PE. 

 

 

TABELA 30 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DAS DESPESAS COM 

INVESTIMENTO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, ANOS 2000, 2001 E 

2002, EM RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 8,97 7,10 7,94 
20 2 52,02 1,72 11,97 
62 1 24,71 2,09 9,78 
59 0 28,10 3,01 10,26 

Fonte: TCE-PE e STN. 

 

 

Os gastos com educação, outro item relevante das despesas dos municípios, 

apresentam médias de gastos praticamente constantes em relação à análise das 

contas julgadas pelo TCE-PE, não havendo maiores variações em relação aos 

municípios com contas aprovadas e os com contas rejeitadas. 
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TABELA 31 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DAS DESPESAS COM 

EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, ANOS 2000, 2001 E 2002, 

EM RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 46,06 26,48 37,46 
20 2 47,33 27,32 35,90 
62 1 52,74 17,48 35,28 
59 0 47,68 25,50 35,59 

Fonte: TCE-PE e STN. 

 

As despesas com saúde, cujos gastos são também relevantes no âmbito 

municipal, têm resultados similares aos obtidos pela educação, pois apesar da sua 

variabilidade ser maior para os municípios com três rejeições, a amostra dos 

mesmos não é significativa para maiores interpretações.    

 

TABELA 32 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DAS DESPESAS COM SAÚDE 

DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, 2000, 2001 E 2002, EM RELAÇÃO AOS 

JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 30,47 15,03 19,57 
20 2 33,93 12,44 21,60 
62 1 32,15 11,28 20,28 
59 0 30,18 14,31 21,41 

Fonte: TCE-PE e STN. 

 

 

4.3. ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIAIS 
 

A questão social foi trabalhada com enfoque nos problemas relacionados no 

IDH-M e nas áreas de educação e saúde, que são os responsáveis pelos grandes 

percentuais de gastos públicos dos municípios pernambucanos, conforme foi 

verificado no tópico anterior, como também pelos baixos avanços sociais, medidos 

por indicadores, e que têm sido alvos de preocupações dos gestores e de toda a 

sociedade. 
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Como se verificou no capítulo 2, Pernambuco tem se caracterizado pelo nível 

de desenvolvimento humano inferior aos vários entes da federação, com altas taxas 

de analfabetismo, juntamente com altos graus de abandono e reprovação escolar, 

com mortalidade infantil bastante presente, resultado, muitas vezes, do elevado nível 

de internações pediátricas.  

 

A análise das características do atendimento aos direitos sociais, em relação 

aos julgamentos realizados pelo TCE-PE nos municípios pernambucanos, introduz 

alguns resultados que possibilitam algumas considerações. Ressalta-se inicialmente, 

que o TCE-PE tem grande preocupação com tais itens de despesa, em virtude de 

sua importância para a população e sua magnitude em relação aos dispêndios dos 

entes locais.  

 

No tocante ao IDH-M, a tabela abaixo demonstra que há uma variação do 

nível de desenvolvimento humano, a partir do exame dos municípios que têm ou não 

contas rejeitadas pelo TCE-PE.  O aumento do índice é constante quando inicia a 

análise a partir de 03 rejeições nos municípios, até a verificação daqueles, cujas 

contas foram aprovadas nos exercícios examinados. Tal discussão relativa às 

presentes constatações em relação ao IDH-M será retomada no item 4.5. 

 

TABELA 33 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DO IDH-M DOS MUNICÍPIOS 

PERNAMBUCANOS, ANO 2000, EM RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 0,63 0,52 0,59 
20 2 0,70 0,53 0,60 
62 1 0,80 0,47 0,62 
59 0 0,71 0,56 0,63 

Fonte: TCE-PE e Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

O exame dos percentuais médios de analfabetismo, acima de 15 anos, em 

relação aos julgamentos do TCE-PE, também nos reporta às mesmas constatações 

verificadas anteriormente em relação ao IDH-M.  Quando se analisa municípios sem 

rejeições de contas, verifica-se que os mesmos têm médias inferiores de 

analfabetismo em relação aos demais com contas rejeitadas, em escala crescente 

do número de rejeições.   
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TABELA 34 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DOS NÍVEIS DE 

ANALFABETISMO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, ANO 2000, EM 

RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 50,33 33,52 41,97 
20 2 52,15 25,55 39,83 
62 1 57,01 8,43 37,11 
59 0 47,58 22,71 35,91 

Fonte: TCE-PE e Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Os níveis de reprovação e abandono, ocorridos no ensino fundamental, são 

extremamente altos em Pernambuco, mas há uma minimização dos seus efeitos, 

apesar dos mesmos continuarem expressivos, quando se analisam municípios sem 

contas rejeitadas e aqueles que têm contas reprovadas pelo TCE-PE.  Tal variação 

também é contínua e crescente de acordo com o número de rejeições, conforme 

indicações demonstradas na tabela abaixo.  

 

TABELA 35 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DOS NÍVEIS DE 

REPROVAÇÃO E ABANDONO NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS MUNICÍPIOS 

PERNAMBUCANOS, ANOS 2000, 2001 E 2002, EM RELAÇÃO AOS 

JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 42,73 30,90 39,05 
20 2 47,90 22,97 37,19 
62 1 50,97 22,97 35,14 
59 0 53,63 20,67 34,69 

Fonte: TCE-PE e INEP. 

 

Quando se verificam as características dos direitos sociais relativos à saúde, 

as constatações não são tão claras quanto às examinadas na educação e no IDH-M. 

No tocante aos índices de mortalidade infantil até 05 anos, apesar de serem altos 

eles apresentam reduções na medida em que são observadas as médias para 

municípios com menor número de rejeições e chega-se ao menor percentual médio, 

62,88%, nos municípios em que três prestações de contas foram aprovadas nos 

anos analisados.  
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TABELA 36 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DOS INDÍCES DE 

MORTALIDADE DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, ANO 2000, EM RELAÇÃO 

AOS JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 103,83 64,04 79,65 
20 2 108,20 44,51 70,99 
62 1 120,78 23,80 68,46 
59 0 96,42 34,08 62,88 

Fonte: TCE-PE e INEP. 

 

Já no exame da média de internações pediátricas por doença diarréica aguda 

(DDA), em menores de 05 anos, verifica-se que o percentual médio aumenta à 

medida em que são analisados municípios com duas rejeições, crescendo nos 

municípios com uma rejeição e chegando aos entes com todas as contas aprovadas, 

mas com as maiores médias percentuais de internação, na ordem de 29,91%. 

 

TABELA 37 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DOS INDÍCES DE 

INTERNAÇÕES PEDIÁTRICAS DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, ANOS 

2000, 2001 E 2002,  EM RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 51,79 11,90 23,19 
20 2 66,15 5,18 27,54 
62 1 61,87 5,82 27,13 
59 0 109,37 5,85 29,91 

Fonte: TCE-PE e Ministério da Saúde/DATASUS. 

 

Os exames das taxas de imunizações da população pernambucana, com 

conseqüente prevenção de doenças, apresentam resultados médios equivalentes 

entre os municípios analisados, com alguma diferenciação para os 05 municípios 

que tiveram suas contas rejeitadas nos três exercícios analisados, cujo percentual 

de cobertura de imunização é abaixo da média dos demais casos verificados.  
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TABELA 38 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DAS TAXAS DE COBERTURA 

DE IMUNIZAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, ANOS 2000, 2001 E 

2002, EM RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 90,98 66,40 76,44 
20 2 108,99 68,42 82,55 
62 1 104,69 61,94 80,31 
59 0 112,85 62,00 81,77 

Fonte: TCE-PE e Ministério da Saúde/DATASUS. 

 

 

4.4. ANÁLISE POR AÇÕES DA GESTÃO 
 

A introdução das variáveis político-institucionais possibilita a análise de 

algumas características relativas ao grau de escolaridade dos gestores e servidores 

municipais, ao tamanho do aparelho do setor público, à formação oferecida pelos 

entes locais, à participação e ao controle social viabilizado pela municipalidade, a 

partir de cenários onde os municípios estão dispostos quanto à existência ou não de 

rejeições de contas por parte do TCE-PE. 

 

Como foi verificado no capítulo 3, a maioria dos municípios pernambucanos 

tem percentuais de servidores públicos equivalentes, em relação a sua população, 

com alto percentual de gestores com nível médio e superior de escolaridade, mas 

com a maioria dos servidores municipais sem formação superior. As questões 

relativas à participação popular e ao controle social, apesar de terem apresentado 

números significativos, ainda carecem de maior discussão quanto a suas 

viabilidades e ao cumprimento dos padrões necessários para melhoria da gestão 

dos recursos públicos. 

 

A escolaridade apresentada pelos gestores públicos mostra que, com 

exceção dos cinco municípios que tiveram todas as suas contas rejeitadas, cuja 

média está apresentando gestores que têm sua formação finalizada entre o ensino 

fundamental e o médio, os demais apresentam padrões de formação com, no 

mínimo, o ensino médio, sendo que os municípios que tiveram todas as contas 
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aprovadas têm uma melhor média no tocante à escolaridade dos seus gestores.    

As presentes constatações serão retomadas no item 4.5 

  

TABELA 39 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA81 DA ESCOLARIDADE DOS 

GESTORES DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, ANOS 2001 E 2002, EM 

RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 3 1 1,80 
20 2 3 0 2,15 
62 1 3 0 2,00 
59 0 3 0 2,29 

Fonte: TCE-PE e IBGE. 

 

Já a escolaridade dos servidores apresenta características distintas dos 

gestores, pois o patamar médio de servidores com curso superior nos municípios 

analisados não é expressivo e bastante semelhante no tocante aos percentuais.  

Ressalta-se que, diferentemente do caso da formação dos gestores municipais, há 

média superior de servidores com formação superior nos cinco municípios que 

tiveram todas suas contas rejeitadas no período analisado. 

 

TABELA 40 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DO PERCENTUAL DE 

SERVIDORES COM CURSO SUPERIOR NOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, 

ANOS 2001 E 2002, EM RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 26,69 4,50 16,17 
20 2 22,93 1,79 11,66 
62 1 35,07 2,47 12,61 
59 0 44,04 0,42 12,80 

Fonte: TCE-PE e IBGE. 

 

O exame do tamanho da burocracia local, representada pelo percentual de 

servidores em relação à população do município, evidencia um nível médio em torno 

de 3,5% para os entes locais com todas as contas aprovadas, percentual menor que 

os observados para os municípios com uma ou duas rejeições.  Ressalte-se mais 

                                                 
81 Foram considerados o número 0 para formação relativa ao ensino fundamental incompleto, 1 para o ensino 
fundamental completo, 2 para o ensino médio completo e 3 para o ensino superior completo. 
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uma vez, que os entes com três rejeições que apresentam menor média (3,26%) 

têm uma amostra pequena e não muito significativa.  

 

TABELA 41 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DO PERCENTUAL DE 

SERVIDORES EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO TOTAL DOS MUNICÍPIOS 

PERNAMBUCANOS, ANOS 2001 E 2002, NO TOCANTE AOS JULGAMENTOS DO 

TCE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 4,31 2,64 3,26 
20 2 8,95 1,93 3,82 
62 1 15,10 1,05 3,66 
59 0 7,54 1,82 3,52 

Fonte: TCE-PE e IBGE. 

 

Outras características no âmbito das variáveis político-institucionais 

analisadas estão relacionadas às paridades existentes nos principais conselhos 

municipais, notadamente nas áreas de educação, saúde e assistência social. Os 

quadros a seguir evidenciam algumas variabilidades de características, quando se 

analisa a paridade juntamente com os julgamentos realizados pelo TCE-PE, a partir 

de grupos de municípios.   

 

Os conselhos de educação82, que só tinham sido criados em 69% dos 

municípios, sendo que destes, 87,4% eram paritários, apresentam um maior 

percentual de paridade nos municípios que tiveram todas suas contas rejeitadas, 

havendo alternância de percentuais nos demais casos.   

 

TABELA 42 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA83 DA PARIDADE DOS 
CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
PERNAMBUCANOS, ANOS 2001 E 2002. 
Quantidade de 

municípios 
Quantitativo de 

rejeições 
Max. Min. Média 

5 3 1 0 0,80 
20 2 1 0 0,55 
62 1 1 0 0,65 
59 0 1 0 0,61 

Fonte: TCE-PE e IBGE. 

                                                 
82 Ver item 3.2 do capítulo 3. 
83 Foram considerados o número 0 para a inexistência da paridade e 1 para a existência da mesma. 
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A existência dos conselhos municipais de saúde84 engloba 95,6% dos 

municípios pernambucanos, sendo que a paridade alcança 92% dos mesmos.  No 

exame dos entes locais, verifica-se que o menor percentual de paridade encontra-se 

no caso em que todas as contas foram rejeitadas, seguido pelos municípios que 

tiveram todas as contas aprovadas. Os demais casos apresentam percentuais quase 

idênticos e próximos à totalidade possível. 

 

TABELA 43 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA85 DA PARIDADE DOS 

CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, 

ANOS 2001 E 2002, EM RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 1 0 0,60 
20 2 1 0 0,95 
62 1 1 0 0,94 
59 0 1 0 0,88 

Fonte: TCE-PE e IBGE. 

 

Em relação aos conselhos municipais de assistência social86 cujas existências 

foram constatadas em 97,8% dos municípios, com paridade em 90% dos mesmos, a 

análise dos grupos dos municípios constatou que os maiores índices de paridade 

estão focados para os entes que tiveram rejeições de contas pelo TCE-PE. 

 

TABELA 44 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA87 DA PARIDADE DOS 

CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS 

PERNAMBUCANOS, ANOS 2001 E 2002, EM RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO 

TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 1 1 1,00 
20 2 1 0 0,90 
62 1 1 0 0,89 
59 0 1 0 0,85 

Fonte: TCE-PE e IBGE. 

                                                 
84 Ver item 3.2 do capítulo 3. 
85 Foram considerados o número 0 para a inexistência da paridade e 1 para a existência da mesma. 
86 Ver item 3.2 do capítulo 3. 
87 Foram considerados o número 0 para a inexistência da paridade e 1 para a existência da mesma. 
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O parâmetro utilizado para verificar a priorização da gestão na capacitação 

dos servidores, apesar de sua fragilidade, pois só quantifica os cursos promovidos 

pela ECPBG88, revela que os municípios que em média capacitaram mais servidores 

foram justamente aqueles que tiveram todas as contas aprovadas ou apenas uma 

rejeição, numa evidenciação da importância de maiores estudos sobre a questão.   

 

A verificação da capacitação dos servidores demonstra que os treinamentos 

voltados para as áreas de atuação do servidor, como os oferecidos pela ECPBG, 

podem ter efeitos positivos para a melhoria da gestão dos recursos públicos.   Tal 

fato reforça também a importância da formação profissional em todo o contexto, 

como demonstrado anteriormente, a partir das características da escolaridade dos 

servidores e dos gestores públicos em relação ao julgamento das contas pelo TCE-

PE.   

 

 

TABELA 45 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DE CAPACITAÇÕES 

REALIZADAS POR SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, ANOS 

2001 E 2002, EM RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO TCE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 1 0 0,40 
20 2 1 0 0,40 
62 1 1 0 0,74 
59 0 1 0 0,64 

Fonte: TCE-PE e ECPBG 

 

Por fim, tem-se que há indicativos de uma maior participação popular no 

tocante ao controle social, dado que, em média, ocorreu ao menos uma denúncia 

junto ao TCE-PE, através de sua ouvidoria, em relação a todos os grupos de 

municípios analisados, independentemente de terem ou não suas contas rejeitadas.   

 

 

                                                 
88 Foram considerados o número 0 para a inexistência de servidor treinado e 1 para a existência de ao menos um 
servidor capacitado. 
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TABELA 46 - ANÁLISE QUANTITATIVA DA MÉDIA DE DENÚNCIAS À OUVIDORIA 

REALIZADAS POR CIDADÃOS DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS, ANOS 

2000, 2001 E 2002, EM RELAÇÃO AOS JULGAMENTOS DO TCE-PE. 

Quantidade de 
municípios 

Quantitativo de 
rejeições 

Max. Min. Média 

5 3 2,00 0 1,00 
20 2 5,00 0 1,55 
62 1 4,33 0 1,15 
59 0 6,67 0 1,07 

Fonte: TCE-PE 

 

 

4.5. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE DADOS 
 

A construção da análise dos dados teve início com exame das médias das 

variáveis independentes (p-valor) em cada ano, e tal exame buscou verificar a 

existência de diferenças apreciáveis entre elas, a partir das duas possibilidades de 

julgamento do TCE-PE, utilizando um nível de significância de 5%.   

 

Assim, quando o p-valor entre as variáveis foi menor que 5%, rejeitou-se a 

hipótese de que as médias eram iguais.  Tal fato ocorreu em 2000, para as variáveis 

que representaram o percentual de analfabetos maiores de 15 anos, o percentual de 

reprovação e abandono no ensino fundamental e o IDH-M. Em 2001, foram 

identificadas as variáveis percentual de despesas com pessoal, o IDH-M e o 

percentual de servidores públicos em relação à população total do município.  No 

exercício de 2002, nenhuma variável foi detectada com as características 

trabalhadas.  O apêndice A apresenta todas as tabelas de médias, anos 2000, 2001 

e 2002, relativas ao parecer do TCE-PE, e a significância das variáveis selecionadas 

nos municípios pernambucanos. 

 

Após os testes das médias e visando a ajustes para elaboração da análise de 

dados, foram verificadas as correlações entre cada uma das variáveis para cada um 

dos anos em estudo, como também a correlação entre as médias das variáveis nos 

três anos analisados, cujos resultados estão demonstrados no apêndice B.  
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A verificação da matriz de correlação bisserial de pontos entre as variáveis 

independentes e a variável dependente, conforme apêndice C, examinou as 

hipóteses de haver fatores capazes de caracterizar o julgamento das contas do 

TCE-PE.  O resultado, no entanto, demonstrou que nenhuma variável independente 

apresentou nível de correlação significativo. 

 

Assim, para a construção da análise de dados, a partir de uma regressão 

binária, alguns ajustes foram necessários, conforme detalhamento a seguir, pois se 

trabalhou numa análise de dados para cada exercício e numa análise de dados 

geral, levando em consideração todos os anos, a partir das médias das variáveis.  O 

banco completo encontra-se detalhado no apêndice D. 

 

• Para a análise de dados de cada exercício, os municípios foram 

organizados, separados em dois grupos, os que tiveram contas 

aprovadas e os que tiveram as contas rejeitadas. Os municípios cujas 

contas não foram julgadas pelo TCE-PE não foram considerados. 

• Para a análise de dados geral, os municípios foram organizados, 

separados também em dois grupos, sendo o primeiro com os que tiveram 

ao menos uma rejeição nos três exercícios analisados, com 87 casos, e o 

segundo para os municípios que tiveram todas as contas julgadas 

regulares em todo período, representando 59 municípios.  Não foram 

considerados na análise de dados 38 municípios, 20,6% do total. 

 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

A análise descritiva realizada nos itens 4.2, 4.3 e 4.4 do presente capítulo 

relevaram algumas características para a análise da gestão dos recursos públicos, 

através do exame da variável dependente e das independentes. 

 

A citada análise demonstrou com mais clareza que municípios com maiores 

médias de PIB per capita, com maiores gastos de pessoal, com melhores níveis de 

IDH-M, identificados também pelo menor percentual de analfabetismo, taxas de 

reprovação e abandono, e mortalidade infantil, com também maior capacitação dos 
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seus gestores, apresentam maiores quantitativos de contas aprovadas pelos TCE 

que os demais. 

 

Outras variáveis, como a renda pessoal acima de meio salário mínimo, níveis 

de arrecadação de receitas próprias, percentuais de servidores em relação à 

população total e capacitações realizadas nos servidores municipais também 

revelam, em menor grau de evidenciação, características importantes para a gestão 

dos recursos públicos, a partir do julgamento das contas pelo TCE-PE. 

 

Entretanto, através da análise de dados por regressão binária desenvolvida, 

discriminada no apêndice D, verifica-se que apenas as variáveis IDH-M, despesas 

com pessoal, escolaridade do gestor e percentual de receitas próprias apresentaram 

significância nos resultados para utilização na análise desenvolvida. 

 

Tal fato não significa que as outras variáveis, principalmente em relação ao 

desempenho econômico, não tenham características importantes para uma análise 

da gestão dos recursos públicos, significa apenas que a mesma isoladamente não 

tem poder explicativo, podendo estar associada a outras sem desprezar sua 

importância para a capacidade de crescimento e desenvolvimento dos municípios, 

fatores necessários para minimização dos problemas sociais. 

 

A questão das variáveis relativas à renda pessoal, analfabetismo e 

mortalidade infantil não são evidenciadas na análise de dados, pois o IDH-M, dado a 

sua composição, já as inclui, evitando a ocorrência de problemas relativos a uma 

possível multicolinearidade.89  

 

Na análise de dados para cada exercício, tem-se a seguinte configuração, a 

seguir exposta, que revela, por exercício, as variáveis que apresentaram resultados 

significativos para o exame da gestão dos recursos públicos. 

 

 

 

                                                 
89 Multicolinearidade designa a alta correlação. (SARTORIS, 2003:290) 
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QUADRO 3 - ANÁLISE DE DADOS DA REGRESSÃO POR EXERCÍCIO. 

Exercício Variáveis 

2000 IDH-M e percentual de despesas com pessoal. 

2001 IDH-M e escolaridade dos gestores. 

2002 IDH-M e percentual de receitas próprias arrecadadas. 

 

Na análise de dados geral, apenas as variáveis IDH-M e percentuais de 

gastos com pessoal apresentam nível de significância compatível, para possível 

utilização na análise da gestão dos recursos públicos. 

 

Os resultados das análises de dados, detalhados no apêndice E apresentam 

as probabilidades para a aprovação das contas, a partir da análise das variáveis 

evidenciadas anteriormente e foram construído através das medianas das variáveis 

em combinação com três níveis de IDH-M, mínimo, médio e máximo, representados 

respectivamente pelos índices 0,47, 0,62 e 0,80.  

 

Assim, no ano 2000, tem-se que a probabilidade de aprovação das contas 

pelo TCE-PE, a partir de um município com IDH-M próximo ao mínimo e com gastos 

de pessoal menor ou igual a sua mediana, é bem menor do que comparada a 

municípios que possuem altos índices de IDH-M e maiores níveis de gasto com 

pessoal. 

 

Os resultados demonstram a importância do IDH-M e de suas dimensões 

básicas para a melhoria da gestão dos recursos públicos, quais sejam: uma vida 

longa e saudável, representada por indicadores relacionados às condições de saúde 

e conseqüente longevidade da população, o acesso ao conhecimento, demonstrado 

pela educação, e padrões dignos para a vida, tendo a renda como principal 

componente. 

 

Já a relação das despesas com pessoal com a aprovação das contas revela 

fatos semelhantes aos apontados na análise descritiva realizada, pois a mesma 

demonstrava que gastos maiores com pessoal eram mais evidentes em municípios 

com todas as contas aprovadas.  Tal fato é reforçado pela análise do conteúdo das 

decisões do TCE-PE para os exercícios 2000, 2001 e 2002, cujas irregularidades 
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são reportadas a fatos não relacionados com as despesas de pessoal. Assim, 

verifica-se que municípios que gastam menos com pessoal, maior item da despesa 

na maioria dos entes locais, possuem uma propensão maior a gastarem 

inadequadamente os recursos, em relação aos entes que comprometem maiores 

percentuais com pessoal.  Tal fato, no entanto, não invalida os argumentos 

existentes para a necessidade de controle dos gastos na área de pessoal, como 

preconiza a LRF.   

 

Um aspecto importante na análise das despesas com pessoal dos entes 

locais é sua pouca variabilidade, ou seja, são despesas quase fixas, alteradas 

apenas quando há novas admissões, incorporação de vantagens ou reajustes 

salariais.  A correção de algum tipo de irregularidade nas despesas com pessoal tem 

efeito por vários exercícios, em detrimento de outros tipos de despesas, cujas 

variações ocorrem em todos os anos, estando passíveis de irregularidades com 

maior freqüência.  

 

 Outro aspecto a ser considerado na análise dos gastos com pessoal, 

encontra-se no fato de maiores despesas com o funcionalismo poder significar 

também, uma maior qualificação dos servidores municipais. 

 

TABELA 47 - PROBABILIDADE DE APROVAÇÃO DAS CONTAS, ANO 2000, EM 

RELAÇÃO À ANÁLISE DAS VARIÁVEIS IDH-M E DESPESAS COM PESSOAL. 

Variável Nível Nível Nível Nível Nível Nível 

IDH-M Mínimo Mínimo Médio Médio Máximo Máximo 

Despesas 

com pessoal 

Maior ou 

igual à 

mediana 

Menor 

que a 

mediana 

Maior ou 

igual à 

mediana 

Menor 

que a 

mediana 

Maior ou 

igual à 

mediana 

Menor 

que a  

mediana 

Probabilidade 

de aprovação 

das contas 

45,6% 30% 75,3% 61% 93,5% 88,1% 

 

 

Em 2001, novamente o IDH-M revela sua importância para a melhoria das 

gestões dos recursos públicos, sobre a ótica da qualidade de vida da população, 
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entretanto, a variável escolaridade dos gestores públicos demonstra que 

administrações públicas com gerentes menos qualificados em termos de 

escolaridade possuem uma menor probabilidade de aprovação das contas em 

detrimento das demais.  Tal observação também confirma a análise descritiva 

realizada anteriormente, onde as hipóteses analisadas possuíam altas 

probabilidades de aprovação das contas pelo TCE-PE, quanto maior fosse a 

escolaridade dos gestores.   

  

 

 TABELA 48 - PROBABILIDADE DE APROVAÇÃO DAS CONTAS, ANO 2001, EM 

RELAÇÃO ÀS VARIÁVEIS IDH-M E ESCOLARIDADE DOS GESTORES. 

Variável Nível Nível Nível Nível Nível Nível 

IDH-M Mínimo Mínimo Médio Médio Máximo Máximo 

Escolaridade 

dos gestores 

públicos 

Maior ou 

igual à 

mediana 

Menor 

que a 

mediana 

Maior ou 

igual à 

mediana 

Menor 

que a  

mediana 

Maior ou 

igual à 

mediana 

Menor 

que a  

mediana 

Probabilidade 

de aprovação 

das contas 

83,2% 70,1% 86,6% 75,5% 90,0% 81,0% 

 

 

Em 2002, o IDH-M, juntamente com a variável percentual de receitas próprias 

arrecadadas, apresenta significância para o estudo e são analisadas em termos da 

probabilidade de aprovações da contas pelo TCE-PE.  Como foram verificados 

anteriormente, os índices de arrecadação própria dos municípios estão muito aquém 

de suas possibilidades e o grau de variabilidade entre os municípios é muito 

pequeno, no entanto, o fato dos municípios com maiores percentuais de receitas 

próprias, conjuntamente com um maior nível de IDH-M,  terem maior probabilidade 

de suas contas serem aprovadas, reforça a necessidade das administrações 

municipais darem prioridade a sua organização tributária, buscando uma menor 

dependência das transferências da União e dos Estados. 
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TABELA 49 - PROBABILIDADE DE APROVAÇÃO DAS CONTAS, ANO 2002, EM 

RELAÇÃO ÀS VARIÁVEIS IDH-M E PERCENTUAL DE RECEITAS PRÓPRIAS. 

Variável Nível Nível Nível Nível Nível Nível 

IDH-M Mínimo Mínimo Médio Médio Máximo Máximo 

% Receitas 

próprias 

 

Maior ou 

igual à 

mediana 

Menor 

que a 

mediana 

Maior ou 

igual à 

mediana 

Menor 

que a 

mediana 

Maior ou 

igual à 

mediana 

Menor 

que a 

mediana 

Probabilidade 

de aprovação 

das contas 

82,9% 66,7% 85,8% 71,5% 88,8% 76,6% 

 

 

Quando se verifica a análise de dados completa, que inclui a média dos três 

exercícios analisados, tem-se apenas o IDH-M e os gastos com pessoal como 

variáveis explicativas para o mesmo.  Os percentuais de probabilidade para a 

aprovação das contas revelam os mesmos resultados apontados para o exercício 

2000, no entanto, em percentuais menores. 

 

TABELA 50 - PROBABILIDADE DE APROVAÇÃO DAS CONTAS, MÉDIA DOS 

EXERCÍCIOS 2000, 2001 E 2002, EM RELAÇÃO ÀS VARIÁVEIS IDH-M E 

DESPESAS COM PESSOAL. 

Variável Nível Nível Nível Nível Nível Nível 

IDH-M Mínimo Mínimo Médio Médio Máximo Máximo 

% Receitas 

próprias 

 

Maior ou 

igual à 

mediana 

Menor 

que a 

mediana 

Maior ou 

igual à 

mediana 

Menor 

que a 

mediana 

Maior ou 

igual à 

mediana 

Menor 

que a 

mediana 

Probabilidade 

de aprovação 

das contas 

23,8% 13,8% 49,3% 33,3% 77,9% 64,4% 

 
 

Os resultados apresentados expõem o relevante papel que o TCE-PE tem, a 

partir da condução dos seus trabalhos de fiscalizar, de julgar e de recomendar, para 

a adequada gestão dos recursos públicos dos entes locais.  Municípios com 
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indicadores sociais baixos, representados neste estudo principalmente pelo IDH-M, 

demonstram que o combate à pobreza e à miséria esbarra na má aplicação dos 

recursos disponíveis pelos gestores públicos municipais. As políticas utilizadas para 

o citado combate precisam ser melhores estruturadas e planejadas, pois os recursos 

são escassos e as necessidades demasiadas. 

 

Apesar das dificuldades, entende-se que há alternativa para superação da 

grave situação social dos municípios pernambucanos, e a mesma tem na aplicação 

dos conceitos relacionados com a responsabilidade social um caminho a seguir, 

como será demonstrado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5 
 A LEI DE RESPONSABILIDADE SOCIAL COMO ALTERNATIVA PARA A 

MELHORIA DA EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 
 

A discussão sobre alternativas para melhoria da eficácia dos gastos públicos 

passa por profundas reformulações nas estruturas organizacionais hoje existentes e 

dependem de participação de vários atores. 

 
Como já foi apresentado no capítulo 1, os conceitos de efetividade, de 

eficiência e de eficácia são importantes dentro da construção de uma alternativa 

para a melhoria da gestão dos recursos públicos.  Marinho e Façanha assim os 

resumem:  

A efetividade diz respeito à capacidade de se promover resultados 

pretendidos; a eficiência denotaria competência para se produzir 

resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços; e a eficácia, por 

sua vez, remete a condições controladas e a resultados desejados de 

experimentos.  (MARINHO e FAÇANHA, 2001: 2)  

 

Muito se tem questionado sobre a utilização dos recursos públicos dos 

municípios e percepções obtidas a partir de entrevistas com nove Gerentes do TCE-

PE, conforme roteiro exposto no apêndice F, responsáveis pelas atividades de 

fiscalização dos municípios pernambucanos90, destacam algumas ações que são 

importantes para melhoria da eficácia dos gastos públicos.  Os resultados 

apresentados no quadro a seguir foram extraídos, basicamente, a partir de três 

perguntas realizadas:  

• Qual sua percepção sobre a eficácia dos gastos públicos dos municípios 

pernambucanos? Quais elementos você considera fundamentais para seu 

alcance? 

• No seu entendimento, quais são as condições facilitadoras para a 

melhoria das gestões públicas, no tocante ao controle dos gastos? 

• Quem são os atores importantes para as mudanças necessárias, ou seja, 

a diminuição das perdas por desperdícios ou fraudes, o aumento da 

                                                 
90 As atividades de  fiscalização dos municípios pernambucanos são exercidas sob a supervisão de uma 
Coordenadoria de Controle Externo e através do Departamento de Controle Municipal e de suas nove Inspetorias 
Regionais, como também por um Núcleo de Engenharia (Lei Estadual nº 12.594/04). 
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eficiência e eficácia e o maior controle em relação ao emprego dos 

recursos públicos? 

 

QUADRO 4 - CONSOLIDAÇÃO DOS PONTOS ELENCADOS PELOS 

ENTREVISTADOS 

ELEMENTOS PARA O 

ALCANCE DA EFICÁCIA 

DOS GASTOS PÚBLICOS 

CONDIÇÕES 

FACILITADORAS 

ATORES 

IMPORTANTES 

Planejamento e avaliação 

das ações governamentais. 

Maior participação popular. Cidadão. 

Atuação preventiva dos 

órgãos de controle. 

Utilização de instrumentos 

de transparência pelas 

gestões públicas.  

Órgãos de controle.  

Autonomia dos Conselhos 

Municipais. 

Capacitação e paridade dos 

membros dos Conselhos 

Municipais. 

Conselhos municipais. 

Fim do patrimonialismo e 

fisiologismo no trato da coisa 

pública. 

Qualificação técnica, 

gerencial e ética dos 

gestores e servidores 

municipais. 

Sociedade civil 

organizada. 

Capacidade institucional 

para a definição da estrutura 

organizacional e de recursos 

humanos dos entes 

municipais. 

Estruturação adequada 

pelos municípios de 

Sistemas de Controle 

Interno, conforme artigo 31 e 

7491 da Constituição de 

1988. 

Gestores e servidores 

públicos. 

Accountability.  Efetividade das ações dos 

órgãos de controle. 

Poderes Judiciário e 

Legislativo, Ministério 

Público e Tribunal de 

Contas. 

 
                                                 
91 O artigo 31 da Constituição Federal expõe que “a fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal na forma da lei.”. Já o artigo 74 indica que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, 
de forma integrada, sistema de controle interno. 
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Uma alternativa para a melhoria do gasto público, com a utilização de vários 

dos elementos destacados anteriormente, está na responsabilidade social no âmbito 

público.  Esta é fruto de políticas que buscam a participação de todos para enfrentar 

os principais problemas sociais do país.  A ética e a transparência fazem parte deste 

ambiente que visa também ao desenvolvimento sustentável92. 

 

A responsabilidade social resume as ações voltadas para a busca do bem-

estar da sociedade e a necessária inclusão social com liberdade, como bem enfatiza 

Sen: 

 

A privação de liberdade vincula-se estreitamente à carência de serviços 

públicos e assistência, como por exemplo a ausência de programas 

epidemiológicos, de um sistema bem planejado de assistência médica e 

educação ou de instituições eficazes para a manutenção da paz e da 

ordem locais.  (SEN, 2000: 18)  

 

A criação de uma lei de responsabilidade social, voltada para a aplicação das 

ações estabelecidas conceitualmente, atuará favoravelmente para minimização de 

alguns dos elementos elencados, como também os destacados pelos entrevistados, 

que são importantes para o alcance da eficácia dos gastos públicos e ajudará na 

criação de algumas condições facilitadoras para tal fim.  

 

Ricci (2004:8) aponta critérios para elaboração da lei de responsabilidade 

social, que passam por princípios a seguir definidos: 

 

i)  Pagamento da dívida social – pressupõe a construção de indicadores 

mínimos sociais a serem alcançados em determinado espaço de tempo. 

 

                                                 
92 Desenvolvimento sustentável vincula-se às mudanças sociais, com a elevação da qualidade de vida e a 

eqüidade social, seus objetivos centrais, com a eficiência econômica e o crescimento econômico, condição 

necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento, e com a conservação ambiental para a garantia da 

continuidade e regularidade das atividades produtivas.  Somam-se a isso, a democracia e a participação pelo que 

representam em qualidade.  (MIRANDA et alii, 1996: 58-59) 
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ii) Publicização do Estado – acesso direto das populações sobre os dados, 

resultados e avaliações das metas. 

 

iii) Empoderamento93 Social - as populações beneficiadas participam de cada 

etapa de implementação e da execução da lei de responsabilidade social. 

 

iv) Construção de Sistema de Governança Social – orientado na superação das 

estruturas especializadas e fragmentadas do Estado brasileiro. 

 

A lei de responsabilidade social pode inferir na ação política do país, a partir 

da criação de uma estratégia de articulação de esforços para superação da 

desigualdade social, definindo padrões mínimos de investimento, de resultado, e 

estabelecendo um amplo sistema de monitoramento e avaliação dos gastos 

públicos.  (RICCI, 2004:8) 

 

As condições para um novo padrão de políticas sociais, como os pretendidos 

pela lei de responsabilidade social, não estão consolidadas no âmbito da agenda 

nacional, nem há um enfoque para superação dos programas tradicionais, que 

carecem de eficácia, flexibilidade, parcerias, preocupação com monitoramento e 

avaliações constantes voltadas para a sustentabilidade. 

 

Augusto de Franco apresenta, conforme quadro a seguir, as principais 

diferenças entre os programas tradicionais e os que ele denomina de inovadores, 

pois exploram características importantes para a melhoria da gestão dos recursos 

públicos.     

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Adaptação para o português do termo empowerment. 
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QUADRO 5 - PROGRAMAS TRADICIONAIS CONSERVADORES E PROGRAMAS 

EXPERIMENTAIS INOVADORES. 

PROGRAMAS TRADICIONAIS 

CONSERVADORES 

PROGRAMAS EXPERIMENTAIS 

INOVADORES 

Centralizados em termos de gestão. Descentralizados em termos de 

elaboração, execução, monitoramento, 

avaliação e fiscalização. 

Ações setoriais e desarticuladas.  Ações globais e integradas. 

Ações divergentes e sobrepostas. Ações convergentes. 

Promovidos por um ator governamental. Promovidos em parceria por vários 

atores (estatais, empresariais, sociais). 

Desenho fechado. Desenho aberto para promover e 

estimular a negociação. 

Rígidos. Flexíveis, desencadeiam inovações que 

modificam seu desenho original. 

Sem foco definido ou desfocados. Focalizados. 

Setoriais e lineares. Sistêmicos e complexos. 

Baseados em um padrão de oferta, 

assistencialistas, compensatórios. 

Baseados no casamento entre oferta e 

demanda, exigem contrapartidas. 

Baseados em diagnósticos de 

carecimentos (“mapa de necessidades”). 

Baseados em diagnósticos de 

carecimentos e potencialidades (“mapa 

de necessidades” e “mapa de ativos”). 

Realizam gastos para ofertar recursos e 

coisas. 

Realizam investimentos em capacidades 

permanentes e em ambientes favoráveis 

(capital humano e capital social). 

Dependentes apenas do orçamento 

fiscal. 

Mobilizam e alavancam recursos novos 

que não podem ser extraídos como 

receita fiscal, mas podem ser 

mobilizados na base da sociedade. 

Sem preocupação com monitoramento. Monitoramento e avaliação fazem parte. 

Fonte: (FRANCO, 2003:5) 
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Na realidade atual, observa-se que o planejamento e a avaliação das ações 

governamentais são elementos pouco ou até não utilizados pelos gestores públicos 

na condução de suas políticas públicas. Lubambo e Araújo (2004:4) destacam que 

“a experiência brasileira, no que se refere à presença da avaliação como uma 

atividade prevista na proposição de Programas e Políticas Públicas, ainda é 

bastante incipiente”. 

 

Já existem estratégias para o acompanhamento da formulação e 

implementação das ações governamentais, no entanto, a avaliação carece de 

atenção.  Sua importância é bem definida quando se identificam seus propósitos, 

conforme exposto por Lubambo e Araújo: 

 

Mediante a avaliação de um programa se objetiva, identificar: estratégias 

bem sucedidas no processo de colaboração entre atores; resultados 

imediatos; pontos fortes e fracos da experiência; atores críticos e seus 

papéis; variáveis que contribuíram positiva ou negativamente para os 

resultados ou ainda recomendações para o desenvolvimento de 

experiências similares. (LUBAMBO e ARAÚJO, 2004:5) 

 

Em relação ao empowerment que representa o fortalecimento da participação 

popular na deliberação do processo decisório, Melo assim o define: 

 

Empowerment pode ser definido como o processo de fortalecimento dos 

recursos e capacidades das comunidades pobres – homens e mulheres – 

de forma a dotá-las de condições para participar ativamente do processo 

decisório e de implementação de políticas públicas e de responsabilizar as 

instituições e atores envolvidos por essas decisões, tornando-as mais 

transparentes e efetivas. (MELO, 2003: 2) 

 

Há vários pressupostos para o empowerment no processo de 

desenvolvimento, sendo importante ressaltar que só sua prática já produz efeitos 

desejados para a sociedade, pois, como já foi dito no capítulo 3 e sugerido em 

algumas evidências deste estudo, capítulo 4, a ampliação da participação e do 

controle social têm efeitos sobre a eficácia e eficiência das políticas públicas.  
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Melo (2003: 4) ainda ressalta que “empowerment e governança estão 

estreitamente articulados. Uma estrutura de governança apropriada é aquela que 

reúne características institucionais que criam incentivos para o empowerment”.   

Aumentar a governança representa a capacidade do governo em colocar em prática 

políticas públicas e decidir qual a mais adequada para cada situação.  Entre as 

condições favoráveis para isso, podemos destacar, como visto no capítulo 4, a 

importância da melhoria da formação dos gestores e dos servidores, como também 

a promoção de capacitação para o funcionalismo. 

 

Em relação aos objetivos do empowerment, que são vinculados à 

dependência de vários pré-requisitos e condições facilitadoras, Melo (2003: 12-15) 

também os expõe: 

 

• Instituição de consultas aos grupos afetados por políticas públicas: onde 

são necessárias a publicização apropriada das informações pelos 

indivíduos, mas deve-se possibilitar a participação de todos os 

interessados e de maneira institucionalizada. 

• Aumento da capacidade de monitoramento e fiscalização: com o acesso à 

informação, a transparência e o comprometimento das instituições.     

• Promoção do controle com accountability: comprometimento com a 

responsabilização pelas instituições competentes (Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas). 

• Descentralização das políticas com devolução de autoridade e recursos: 

implicando requisitos mais severos e condições facilitadoras mais 

complexas, pois deve haver capacidade institucional para 

responsabilização de resultados, o comprometimento das burocracias com 

a participação e um ambiente político-institucional com regras estáveis. 

  

A lei de responsabilidade social tem assim, como princípio, a necessidade do 

pagamento de uma enorme dívida social, e isso só será possível com a construção 

de indicadores mínimos, que definirão as prioridades a serem seguidas, juntamente 

com uma política social participativa e um sistema de monitoramento e avaliação 

social. Sua concepção na construção dos indicadores de gestão vislumbra uma 

alternativa possível para a melhoria da eficácia dos gastos públicos. 
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O conceito de responsabilidade social não representa um simples contraponto 

a outro conceito já transformado em lei, a responsabilidade fiscal, mas sim uma 

complementação, partindo do pressuposto de que democracia e estabilidade 

econômica não atingirão sua completude sem a superação das barreiras da 

desigualdade social.  A responsabilidade fiscal é capaz de disciplinar os gastos 

públicos, mas não evita o uso ineficaz dos mesmos. 

 

Ricci enfatiza esta questão ao expor as lacunas provocadas pela existência 

apenas da Lei de Responsabilidade Fiscal na legislação brasileira, em relação aos 

gastos sociais: 

 

Ao priorizar o controle fiscal e não definir os mínimos sociais a serem 

atingidos pela ação pública, acaba por liberar os agentes governamentais 

em relação aos cortes de gastos para ajuste orçamentário.  Em suma, 

preservam-se os gastos administrativos, potencializa-se o 

empresariamento estatal, aumentam os gastos com publicidade, em 

detrimento dos gastos na área social. (RICCI, 2004:7) 

 

A grande questão está em como fazer para potencializar recursos gastos no 

social e como garantir o efetivo cumprimento dos programas sociais. A 

responsabilidade social indicará os caminhos a serem seguidos pela ação pública 

municipal, e os esforços necessários para a superação das desigualdades 

existentes, a partir da definição dos padrões mínimos de ação e de resultados, 

devidamente avaliados. 

 

O conceito de responsabilidade social nos reporta, também, à importância do 

ente público como condutor do processo e das variáveis políticas, como a 

participação popular, mediante controle social, e à contribuição dos órgãos de 

fiscalização e controle, como o TCE-PE, na busca da melhor gestão dos entes 

jurisdicionados. 

 

Acredita-se que uma das principais causas da não aplicação da 

responsabilidade social está na ausência de uma legislação específica.  A existência 

da norma forçaria o Poder Executivo a traçar estratégias para a redução das 
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desigualdades sociais, a estipulação de metas, a partir de indicadores de 

desempenho, a indicação dos investimentos a serem realizados e o monitoramento 

dos resultados. 

 

5.1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DA LEGISLAÇÃO SOBRE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL. 
 

A Constituição de 1988 apresenta em seu Título VIII a ordem social do Brasil 

que tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça 

sociais.  No citado título são relacionados os temas que são objetos de 

disciplinamento constitucional, relativo à ordem social, conforme discriminação 

abaixo, cuja competência é do Estado brasileiro. 

 

• Seguridade social, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. 

• Educação, cultura e desporto, que visam ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho, com acesso às fontes da cultura nacional, como também o 

direito ao exercício de práticas desportivas formais e não formais.  

• Ciência e tecnologia, que busca a promoção e o incentivo do 

desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. 

• Comunicação social, prevê a inexistência de qualquer restrição à 

manifestação do pensamento, à criação, à expressão e informação, sob 

qualquer forma.  

• Meio ambiente, onde todos têm direito ao meio ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

• Família, criança, adolescente e idoso, com a proteção de todos pelo 

Estado. 

• Índios, reconhecimento de sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e dos direitos originários sobre as terras que 
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tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 

fazer respeitar todos os seus bens.    

 

A proposta de legislação da responsabilidade social94, que tramita no 

Congresso Nacional, tem a eficácia dos gastos públicos sociais como norteador da 

aplicação do dinheiro público, a partir da obrigatoriedade da formulação de políticas 

públicas focadas nos principais objetivos a serem alcançados no decorrer de um 

dado período.  A citada proposta trata da alteração do artigo 193 da Constituição, 

que passaria a ter a seguinte redação: 

 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 29 DE 2003 

Dá nova redação ao artigo 193 da Constituição Federal 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do 

§3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda 

ao texto constitucional: 

Art. 1º. O art. 193 da Constituição Federal passa a ter a seguinte redação:  

Art. 193.  A ordem social tem como base o primado do trabalho e, como 

objetivo, o bem-estar e a justiça sociais, a serem avaliados por meio de 

indicadores de responsabilidade social, nos termos da lei 

complementar (grifos nossos). 

 

A alteração do artigo constitucional possibilitará, a partir de elaboração e 

aprovação de lei complementar95, a aplicação da lei de responsabilidade social que 

trará a obrigatoriedade da utilização de indicadores para a avaliação de políticas 

públicas entre outras medidas96.   

 

A lei de responsabilidade social estabelece normas de políticas públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão social do Estado, que tem como 

definição o conjunto de ações planejadas e transparentes que visam a assegurar a 

todo o cidadão o exercício dos direitos constitucionais, a redução das desigualdades 

sociais e regionais, de maneira a alcançar o bem-estar e a justiça sociais e a 

promover e desenvolver a solidariedade e cidadania. 

                                                 
94 Proposta de Emenda à Constituição nº 29/2003 de autoria da Senadora Lúcia Vânia. 
95 Por ser uma lei complementar não estará sujeita a mudanças tempestivas, como as alterações por medidas 
provisórias, dado artigo 62, § 1º, III, da Constituição de 1988. 
96 Ver minuta do Projeto de Lei de Responsabilidade Social em VANIA, Lúcia.  PEC 29/2003 – Projeto de Lei 
de Responsabilidade Social.  Brasília: Senado Federal, 2005. 
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A lei abrangeria os três níveis de governo, ou seja, a União, cada Estado, o 

Distrito Federal e cada município, que teriam metas macrossociais a atingir, cujos 

resultados podem garantir a eficácia na gestão da aplicação dos recursos públicos, 

dado os principais objetivos a serem alcançados no decorrer de um determinado 

período, medidos por indicadores sociais. 

 

Os indicadores sociais mínimos97 a serem medidos, conforme Vânia 

(2005:22), são os abaixo relacionados: 

 

• Expectativa de vida em anos ao nascer. 

• Renda, que incluiria o PIB per capita ajustado ao custo de vida, 

concentração de renda, número de pessoas abaixo da linha de pobreza. 

• Emprego, a partir da taxa de desemprego em relação à população 

economicamente ativa. 

• Educação, medindo a média entre a taxa de alfabetização de adultos e a 

taxa combinada de matrícula nos ensinos fundamental, médio e superior. 

• Saúde, a partir do número de postos de saúde, de leitos hospitalares, de 

agentes comunitários de saúde em relação ao número de habitantes, de 

equipes do Programa Saúde na Família e da mortalidade infantil. 

• Saneamento básico, com o acompanhamento do percentual de domicílios 

com água tratada e esgoto. 

• Habitação, através do déficit habitacional, calculado pelo número de 

pessoas que vivem em loteamentos irregulares e população sem-teto. 

 

As metas sociais a serem alcançadas estarão contidas nos instrumentos do 

planejamento e de orçamentação em vigor98, quais sejam: o plano plurianual (PPA), 

as diretrizes orçamentárias (LDO) e os orçamentos anuais (LOA).  Haverá ainda, a 

cada ano, a avaliação do cumprimento das metas relativas ao exercício anterior e as 

metas deverão apresentar memória e metodologia de cálculos que justifiquem os 

resultados pretendidos. 

                                                 
97 Pela proposta o Poder Executivo poderá incluir novos indicadores ou aperfeiçoar os indicadores sociais 
mínimos. 
98 Artigo 165 da Constituição de 1988. 
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A utilização dos indicadores sociais possibilitará a elaboração de um 

parâmetro denominado Índice Nacional de Inclusão Social (INIS), que indicará os 

entes onde as metas macrossociais estão sendo eficazmente aplicadas e subsidiará 

os formuladores e executores de políticas públicas, juntamente com a sociedade, de 

elementos claros para verificação das prioridades a serem estabelecidas por cada 

ente público.   

 

A lei de responsabilidade social considera como elementos essenciais a 

responsabilidade e a transparência social, a partir da constituição e funcionamento 

regular dos conselhos, com participação da sociedade, previstos nas legislações 

específicas para as áreas de saúde, educação, meio ambiente, cultura e assistência 

social, como também a constituição e o regular funcionamento de redes de 

assistência e proteção social. 

 

A importância da participação dos atores privados nas questões públicas já 

vem sendo destacada pela literatura, conforme o conceito de autonomia inserida 

destacado por Evans: 

 

A inserção representa um solução diferente à carência de capacidade.  A 

inserção é necessária porque as políticas devem responder aos problemas 

detectados nos atores privados e dependem no final destes atores para 

sua implementação. Uma rede concreta de laços externos permite ao 

Estado avaliar, monitorar e modelar respostas privadas a iniciativas 

públicas, de modo prospectivo e após o fato.  Ela amplia a inteligência do 

Estado e aumenta a expectativa de que as políticas serão implementadas.  

Admitir a importância da inserção coloca de pernas para o ar os 

argumentos em favor da insulação.  As conexões com a sociedade civil se 

tornam parte da solução em vez de parte do problema.  (EVANS: 1993, 

152-153) 

 

Tais argumentos são reforçados por Matos quando expõe: 

 

As conexões com a sociedade civil tornam-se solução em vez de parte do 

problema.  No entanto, para que a inserção não evolua para o clientelismo 

e a corrupção, é fundamental que haja uma estrutura administrativa 
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coerente e auto-orientada no pólo público da relação, com características 

de controle externo.  (MATOS, 2006: 51) 

 

Outros aspectos apresentados na questão da responsabilidade e 

transparência social, indicados pela lei de responsabilidade social, são os abaixo 

discriminados e que compõem elementos importantes para a melhoria da gestão dos 

recursos públicos. 

 

• Estruturação e regular funcionamento dos sistemas de controle interno. 

• Regular aplicação e prestação de contas de recursos transferidos ao ente 

Federado na área social. 

• Estruturação de Política de Proteção à Cultura e a instituição de cadastro 

de bens intangíveis de cada comunidade. 

• A existência de Plano Diretor dos municípios99. 

• Incentivo a agentes econômicos para criarem Comitês Sociais de Usuários 

a fim de atuarem como agentes de fiscalização e informações acerca de 

metas macrossociais alcançadas. 

 

Para fins de transparência e controle, a lei de responsabilidade social prevê a 

publicação de relatório anual, através do Diário Oficial e da rede mundial de 

computadores (internet), com a indicação de elementos suficientes para a avaliação 

do atendimento as metas macrossociais.    

 

Tem-se, também o papel dos Tribunais de Contas que deverão incluir em 

seus pareceres uma seção específica para avaliação do cumprimento das metas 

macrossociais, informando aos respectivos Poderes Legislativos se as contas 

julgadas irregulares têm relação com o não atendimento das citadas metas.  A lei de 

responsabilidade social atribui como irregularidade grave os atos ilegais, ilegítimos 

ou antieconômicos que derem causa ao não atendimento de metas sociais 

estabelecidas. 

 

                                                 
99 Conforme artigo 182, § 1º, da Constituição de 1988, o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é 
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, sendo o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana. 
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Como expõe Vânia (2003: 9), ao se estabelecer em normas de políticas 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão social do Estado, evita-se que 

programas sociais bem sucedidos sejam alterados e até mesmo eliminados, por 

ocasião da alternância de governantes, oferece-se oportunidade à sociedade civil 

para exercer a fiscalização das atividades públicas e favorece-se a difusão de 

práticas mais eficientes e de políticas que gerem efeitos mais duradouros. 

 

Em suma, a lei de responsabilidade social deve ser um mecanismo que 

garanta investimentos, como também, resultados na área social, com ação 

planejada, transparente e participativa, com controle social, visando à redução das 

desigualdades, a partir do cumprimento de metas sociais.  Caso o planejamento e os 

indicadores não estejam alcançando os resultados pretendidos, haverá condições e 

instrumentos importantes para questionamentos e modificações necessárias nas 

conduções das políticas sociais.   
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CONCLUSÕES 
 

 

A conclusão inicial apresentada pelo estudo partiu da confirmação da 

hipótese da existência de características que podem ser associadas à gestão dos 

recursos públicos entre os municípios pernambucanos, numa conjunção de variáveis 

de ordem estrutural, vinculadas a elementos econômicos, fiscais e sociais, com 

variáveis político-institucionais.  Há um conjunto de fatores capazes de caracterizar 

uma gestão adequada dos recursos públicos e alguns resultados demonstram que 

fatores normalmente associados à gestão destes não têm o poder explicativo 

geralmente atribuído para tal fim. 

 

As conclusões verificadas levam à afirmativa da impossibilidade de estudar a 

gestão dos recursos públicos a partir de uma única variável, seja estrutural ou 

político-institucional, mas deve haver a idéia de uma posição a partir de associação 

entre as variáveis citadas. 

 

O estudo partiu da discussão sobre o panorama das gestões dos recursos 

públicos municipais, tendo o processo de descentralização política, ocorrido com 

maior intensidade a partir da Constituição de 1988, como fator explicativo para 

diversas distorções atualmente verificadas no âmbito dos municípios.  Tal processo 

trouxe autonomia administrativo-financeira aos entes locais, mas introduziu 

responsabilidades ainda não assimiladas.  Com as crises econômicas do início da 

década de 90, o formato preconizado no modelo constitucional, com parcelas 

significativas das políticas sociais sendo conduzidas pela União, não se confirmou, 

então, os municípios tiveram que assumir vários programas sociais e muitos não 

tiveram condições de implantá-los.   Assim, têm-se atualmente preocupantes 

indicadores sociais em várias áreas, como saúde e educação, associado com a 

ausência de recursos para minimizá-los.  Alternativas a partir do aumento de 

tributação, para maior arrecadação de recursos, são nocivas à sociedade, devidos 

aos indicadores de desigualdade e pobreza verificados.  A busca por caminhos, 

através da melhoria da gestão dos recursos públicos, foi apresentada por este 

trabalho. 
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Vários conceitos e concepções foram utilizados para a verificação das 

determinantes da gestão dos recursos públicos e os resultados analisados indicam 

impossibilidade do exame a partir apenas de aspectos fiscais e econômicos.  As 

análises relativas às questões relacionadas ao PIB per capita, à renda, à população, 

às receitas e às despesas são necessárias, mas o exame não deve ser restrito a 

elas.  Apesar da importância de medidas econômicas e fiscais para viabilidade dos 

municípios, o exame é insuficiente para a verificação da qualidade da gestão dos 

recursos públicos. 

 

Entre as variáveis utilizadas para a questão fiscal se destacam o gasto com 

pessoal e os índices de receita própria arrecadada pelos entes municipais.  Em 

relação a esta última, os avanços da autonomia municipal, com o aumento dos 

repasses da União e do Estado, não foram complementados por políticas que 

busquem efetivamente uma melhor arrecadação pelos entes locais.  A dependência 

de transferências constitucionais e voluntárias, através de convênios firmados, 

continua sendo uma realidade municipal.    Apesar dos baixos índices de 

arrecadação tributária própria, o estudo mostrou que maiores percentuais de 

receitas de impostos locais terminam por diferenciar municípios, no tocante à 

aprovação de suas contas pelo TCE-PE, com a conseqüência de apresentar níveis 

de gastos mais adequados. 

 

Em relação às despesas com pessoal, principal item de gastos da maioria dos 

municípios analisados, há uma constatação de que as afirmativas da necessidade 

de redução da máquina pública e melhoria de sua eficiência, a partir da redução dos 

gastos com pessoal, precisam ser mais trabalhadas.  A questão talvez não seja a 

redução do quadro, mas uma melhor utilização da mão-de-obra disponível. Outra 

questão a ser explorada é que municípios com maior nível de gasto com pessoal 

têm tido suas contas mais aprovadas que outros, com menores gastos.  Tal fato, 

também pode possibilitar discussões relativas às probabilidades de aprovação das 

gestões municipais, quando a existência de maiores patamares de recursos públicos 

tiver como conseqüência uma maior propensão a gastá-los de maneira inadequada. 

 

A análise das determinantes estruturais que vinculou aspectos relativos aos 

perfis das populações municipais, às despesas com investimento, educação e saúde 
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foram analisadas para verificação de quais de suas características poderiam ter 

relação com a gestão dos recursos públicos, mas os resultados demonstraram que 

não tinham valor explicativo significativo. 

 

Já o exame dos fatores econômicos, relacionados ao PIB per capita e à renda 

pessoal, apresentou algumas características importantes para uma análise sobre a 

gestão dos recursos públicos, dado que o exame descritivo demonstrou que 

municípios com maiores patamares, em média, de PIB per capita e de renda pessoal 

têm suas contas aprovadas pelo TCE, em detrimento de municípios com menores 

índices. 

 

Investigando ainda a influência de outros fatores de ordem estrutural para a 

análise da gestão dos recursos públicos, verificou-se o domínio das características 

dos direitos sociais a partir principalmente do IDH-M e alguns indicadores que, direta 

ou indiretamente, fazem parte de sua composição, como as taxas de analfabetismo, 

os percentuais de reprovação e abandono no ensino fundamental, e a taxas de 

mortalidade infantil, cujos resultados apresentados nas análises de dados revelaram 

propriedades importantes para as gestões dos recursos públicos, a partir de 

municípios com maiores IDH-M. 

 

As demais características dos direitos sociais da população trabalhadas, 

como o nível de internações pediátricas e a cobertura das inumizações, não 

revelaram resultados que fossem significativos para a análise da gestão dos 

recursos públicos. 

  

Outra variável analisada no estudo, a político-institucional, partiu da hipótese 

de que fatores como a escolaridade dos gestores e dos servidores públicos, e o 

percentual de servidores em relação à população do município poderiam ter 

características que explicassem uma gestão adequada dos recursos públicos. Os 

resultados apresentados comprovaram que uma maior formação, especialmente dos 

gestores públicos, podem resultar em uma boa administração da municipalidade, 

com melhores níveis de gestão dos recursos públicos.   
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Afora os níveis de escolaridade e o quantitativo de servidores, outro 

importante fator político-institucional analisado foi o relativo à participação popular.  

A essencialidade do controle social para a gestão pública, com a aplicação dos 

conceitos de accountability e empoderamento, é trabalhada a partir da existência e 

do funcionamento dos conselhos municipais e da possibilidade de efetiva 

participação da sociedade nas deliberações produzidas pelos mesmos.  No entanto, 

dado ao formato atual dos conselhos e às exigências legais existentes que 

determinam a obrigatoriedade da paridade, para seu funcionamento, entre o poder 

público e a sociedade, a análise dos mesmos não produziu resultados significativos.  

A importância da verificação do real funcionamento dos conselhos e a isenção de 

suas composições ainda são desafios a serem pesquisados.     

 

Os resultados relativos à importância das capacitações realizadas nos 

servidores públicos, como também, para o quantitativo de denúncias oferecidas aos 

órgãos de controle, demonstraram que ambos os campos de atuação ainda estão 

num processo inicial, mas com sinais de serem positivas as suas análises no tocante 

à gestão adequada dos recursos públicos.  

 

Diante dos resultados trazidos pelo estudo, foi apresentada uma alternativa 

para o melhor acompanhamento e correção dos rumos das gestões dos recursos 

públicos no Brasil, a partir da implantação da lei de responsabilidade social, cujos 

pressupostos passam pela definição de metas sociais mínimas a serem alcançadas, 

com acompanhamento anual por indicadores, pela publicização do Estado, pelo 

empoderamento social e pela construção de um novo sistema de governança social.  

 

O presente estudo apresentou conclusões que possibilitam a discussão sobre 

a adequada gestão dos recursos públicos, num país carente de montantes 

financeiros e com abundantes problemas sociais.  O impacto da descentralização 

ainda repercute em torno do conjunto de problemas e da condução das políticas 

sociais, juntamente com a verificação de ineficiências variadas nos entes locais. 

 

O debate em torno da gestão dos recursos públicos, tendo o resultado do 

julgamento das contas pelo TCE-PE como indicador principal, possibilitou 
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conclusões consistentes sobre o papel das variáveis estruturais e político-

institucionais no processo de análise das características das gestões. 

 

A seguir, apresentam-se, resumidamente, os resultados sobre a gestão dos 

recursos públicos, a partir dos seguintes pontos: 

 

• O processo de descentralização, apesar de bastante questionado, 

provocou a necessidade de maior estruturação dos entes 

públicos, para os desafios da melhoria das condições sociais da 

população. Aqueles municípios que não têm tal tipo de 

preocupação deverão estar preparados para responder por terem 

gestões que são inadequadas no trato da coisa pública. 

•  A superação da crise envolvendo os municípios passa, 

necessariamente, por gestões que busquem otimizar a qualidade 

do gasto público, medidas estritamente focadas na melhoria 

arrecadatória, fatalmente não alcançarão resultados significativos. 

• As variáveis de ordem estrutural e político-institucional são 

importantes numa análise das gestões dos recursos públicos e 

ambas têm importância nos caminhos a serem seguidos pelos 

entes locais. O desafio não é apenas financeiro, econômico e 

social, mas também político-institucional.  A combinação dos 

conceitos de eficiência, eficácia e efetividade com mecanismos de 

participação popular, transparência, controle, responsabilização e 

publicização das informações é extremamente necessária. 

• Elementos importantes para a eficácia dos gastos públicos estão 

dispostos e discriminados na concepção da lei de 

responsabilidade social, que representa uma alternativa 

fundamental no conceito da gestão adequada dos recursos 

públicos. 

• Em todos os aspectos analisados tem-se no papel dos órgãos de 

controle, em especial o Tribunal de Contas, um parceiro 

importante para a melhoria da utilização dos recursos públicos. 
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Por fim, este estudo ressalta aspectos e conceitos que precisam ser 

aprimorados e aplicados no âmbito das gestões públicas municipais, visto que a 

inoperância e inviabilidade de alguns entes locais não são resultados do processo 

de descentralização, mas de políticas e práticas que não visualizam a necessidade 

do fortalecimento dos mecanismos estruturais e político-institucionais, que 

possibilitam às gestões públicas se aperfeiçoarem para o desafio da redução da 

desigualdade e dos diversos problemas sociais existentes.   
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APÊNDICE A 
 

Tábua de médias do parecer do TCE e  
significância das variáveis para o ano de 2000 nos  

Municípios do Estado de Pernambuco  
 
 

Parecer_TCE Variáveis 
1 (aprovação) 2 (rejeição) 

p-valor 

PIB PER CAPITA (R$) 2411,912 1936,586 0,168427 

POPULAÇÃO 31940,91 25022,18 0,410808 

% Pessoas com renda per capita < 1/2 
SM 

66,3415 69,4625 0,069577 

% Receitas próprias arrecadadas 2,5521 1,9672 0,222739 

% Despesa com pessoal 46,1443 44,2247 0,29364 

% Despesa com investimento 9,4981 9,6909 0,860429 

% Despesa com educação 34,9431 34,5749 0,76172 

% Despesa com saúde 20,6251 20,7209 0,937133 

% analfabetos 35,8977 38,7559 0,028302 

% reprovação + abandono 37,1369 39,651 0,043528 

% Mortalidade até 5 anos 65,1039 70,3145 0,094228 

% internações pediátricas 26,9841 26,3361 0,8403 

 Taxa de Cobertura imunizações 82,5686 82,09 0,840031 

IDH-M 0,62495 0,60782 0,03862 

Denúncias Ouvidoria 1,44 1,84 0,248355 
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APÊNDICE A (continuação) 

 
Tábua de médias do parecer do TCE e  

significância das variáveis para o ano de 2001 nos  
Municípios do Estado de Pernambuco  

 
 

Parecer_TCE Variáveis 
1 (aprovação) 2 (rejeição) 

p-valor 

PIB PER CAPITA (R$) 2610,988 2360,799 0,66546 

POPULAÇÃO 32556,49 31639,16 0,921143 

% Receitas próprias arrecadadas 2,781746 2,256563 0,457349 

% Despesas com pessoal 46,46238 43,13875 0,045269 

% Despesas com investimentos 8,617619 10,87125 0,075233 

% Despesas com educação 35,63325 36,11531 0,727021 

% Despesas com saúde 22,02556 21,12344 0,456539 

% Reprovação mais abandono 34,28385 35,99688 0,206314 

% Internações pediátricas 28,30392 24,9275 0,357573 

Taxa de cobertura imunizações 82,28115 80,2475 0,371808 

IDH_M 0,623792 0,602 0,031133 

Escolaridade do gestor 2 2,138462 1,9375 0,334915 

% Servidores com curso superior 12,70253 12,61917 0,966345 

% Servidores em relação a população 3,407969 4,638125 0,04581 

Paridade conselho educação 3 0,630769 0,59375 0,700782 

Paridade conselho saúde 3 0,892308 0,875 0,781818 

Paridade conselho assistência social 3 0,9 0,875 0,681605 

Realização de capacitação 3 0,492308 0,3125 0,068078 

Denuncia ouvidoria  1,207692 1,375 0,588283 
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APÊNDICE A (continuação) 

 
Tábua de médias do parecer do TCE e  

significância das variáveis para o ano de 2002 nos  
Municípios do Estado de Pernambuco  

 

Parecer_TCE Variáveis 
1 (aprovação) 2 (rejeição) 

p-valor 

PIB PER CAPITA (R$) 3323,324 2527,66 0,214 

POPULAÇÃO 29598,35 27208,06 0,729 

% Receitas próprias arrecadadas 3,609902 3,0625 0,358 

% Despesas com pessoal 46,14775 46,73357 0,765 

% Despesas com investimentos 12,75343 9,607857 0,058 

% Despesas com educação 34,38284 36,04963 0,170 

% Despesas com saúde 21,10569 20,41286 0,479 

% Reprovação mais abandono 32,61402 35,10882 0,049 

% Internações pediátricas 30,10383 27,16559 0,449 

Taxa de cobertura imunizações 80,5985 81,73735 0,427 

IDH_M 0,625374 0,613676 0,208 

Escolaridade do gestor 2 2,196262 2,058824 0,512 

% Servidores com curso superior 13,312 13,59 0,865 

% Servidores em relação a população 3,602243 4,291471 0,062 

Paridade conselho educação 3 0,588785 0,705882 0,224 

Paridade conselho saúde 3 0,878505 0,882353 0,953 

Paridade conselho assistência social 3 0,869159 0,911765 0,510 

Realização de capacitação 3 0,869159 0,911765 0,510 

Denuncia ouvidoria  0,570093 0,852941 0,172 
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APÊNDICE B 
 

Correlação entre as variáveis explanatórias no ano de 2000 nos municípios de Pernambuco. 
Correlações 

Variáveis PIB POP A B C D E F G H I J L M N 

PIB - 0,210 -0,173 0,481 -0,059 -0,045 -0,204 -0,010 -0,302 -0,137 -0,252 -0,029 -0,018 0,276 0,099 

POP 0,210 - -0,433 0,779 0,002 -0,087 -0,303 -0,091 -0,433 -0,114 -0,272 0,002 -0,142 0,445 0,564 

A -0,173 -0,433 - -0,568 -0,051 0,155 0,464 -0,149 0,663 0,142 0,553 -0,107 0,076 -0,768 -0,180 

B 0,481 0,779 -0,568 - -0,007 -0,081 -0,378 -0,062 -0,541 -0,127 -0,382 0,031 -0,043 0,554 0,469 

C  -0,059 0,002 -0,051 -0,007 - -0,217 0,071 0,001 -0,017 -0,053 -0,044 -0,145 0,227 0,067 0,010 

D -0,045 -0,087 0,155 -0,081 -0,217 - -0,009 0,094 0,093 -0,019 0,054 0,127 0,095 -0,118 -0,211 

E -0,204 -0,303 0,464 -0,378 0,071 -0,009 - -0,253 0,439 0,063 0,232 -0,093 -0,074 -0,416 -0,287 

F -0,010 -0,091 -0,149 -0,062 0,001 0,094 -0,253 - 0,049 0,047 0,042 -0,125 -0,026 -0,003 0,004 

G -0,302 -0,433 0,663 -0,541 -0,017 0,093 0,439 0,049 - 0,392 0,735 -0,264 0,086 -0,926 -0,166 

H -0,137 -0,114 0,142 -0,127 -0,053 -0,019 0,063 0,047 0,392 - 0,364 -0,101 -0,093 -0,366 0,037 

I -0,252 -0,272 0,553 -0,382 -0,044 0,054 0,232 0,042 0,735 0,364 - -0,160 0,186 -0,873 -0,094 

J -0,029 0,002 -0,107 0,031 -0,145 0,127 -0,093 -0,125 -0,264 -0,101 -0,160 - 0,019 0,205 -0,008 

L -0,018 -0,142 0,076 -0,043 0,227 0,095 -0,074 -0,026 0,086 -0,093 0,186 0,019 - -0,157 -0,166 

M 0,276 0,445 -0,768 0,554 0,067 -0,118 -0,416 -0,003 -0,926 -0,366 -0,873 0,205 -0,157 - 0,167 

N 0,099 0,564 -0,180 0,469 0,010 -0,211 -0,287 0,004 -0,166 0,037 -0,094 -0,008 -0,166 0,167 - 

 
Variáveis Explanatórias: 
 
PIB: PIB PER CAPITA (R$) 
POP: POPULAÇÃO 
A: % Pessoas com renda 
per capita < 1/2 SM 
B: % Receitas próprias 
arrecadadas 
C: % Despesa com pessoal 

D: % Despesa com 
investimento 
E: % Despesa com 
educação 

                             F: % Despesa com saúde 
             G: % analfabetos  

H: % reprovação 
+ abandono 

I: % Mortalidade até 5 
anos 
J: % internações 
pediátricas 
L: Taxa de Cobertura 
imunizações 
M: IDH-M 
N: Denúncias Ouvidoria 
em 2000
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APÊNDICE B (continuação) 
 

Correlação entre as variáveis explanatórias no ano de 2001 
nos municípios de Pernambuco. 

 
Correlações 

Variáveis PIB POP A B C D E F G H I J L M N O P Q R 

PIB - 0,171 0,334 -0,070 -0,012 -0,126 -0,039 -0,156 -0,109 0,034 0,287 0,034 0,081 -0,050 -0,022 -0,042 -0,251 -0,030 0,168 

POP 0,171 - 0,843 -0,094 -0,101 -0,355 -0,044 -0,143 -0,029 -0,060 0,607 0,187 0,283 -0,231 -0,019 0,117 0,037 0,102 0,293 

A 0,334 0,843 - -0,130 -0,087 -0,319 -0,063 -0,119 -0,036 -0,034 0,592 0,193 0,270 -0,196 -0,008 0,043 -0,010 0,053 0,272 

B -0,070 -0,094 -0,130 - -0,232 0,005 -0,053 -0,034 -0,021 0,051 0,004 -0,050 0,019 0,085 -0,070 -0,214 0,093 -0,011 -0,011 

C  -0,012 -0,101 -0,087 -0,232 - -0,029 0,078 0,045 -0,050 0,104 -0,172 0,020 -0,056 -0,001 0,030 0,060 0,096 -0,056 -0,112 

D -0,126 -0,355 -0,319 0,005 -0,029 - -0,217 0,138 -0,081 0,016 -0,474 -0,140 -0,069 -0,231 0,169 -0,010 -0,060 -0,132 -0,077 

E -0,039 -0,044 -0,063 -0,053 0,078 -0,217 - -0,082 -0,178 -0,031 -0,040 0,077 0,115 -0,229 0,105 0,094 -0,008 0,006 0,009 

F -0,156 -0,143 -0,119 -0,034 0,045 0,138 -0,082 - -0,133 0,048 -0,416 0,014 -0,168 -0,038 0,082 0,018 0,055 -0,111 -0,109 

G -0,109 -0,029 -0,036 -0,021 -0,050 -0,081 -0,178 -0,133 - -0,056 0,183 0,057 -0,149 0,075 -0,089 0,050 0,091 0,096 0,000 

H 0,034 -0,060 -0,034 0,051 0,104 0,016 -0,031 0,048 -0,056 - -0,063 0,033 -0,115 -0,019 -0,019 -0,071 -0,112 0,033 0,042 

I 0,287 0,607 0,592 0,004 -0,172 -0,474 -0,040 -0,416 0,183 -0,063 - 0,204 0,206 -0,106 -0,076 0,051 0,050 0,172 0,264 

J 0,034 0,187 0,193 -0,050 0,020 -0,140 0,077 0,014 0,057 0,033 0,204 - 0,028 -0,063 0,122 0,052 0,071 0,150 0,088 

L 0,081 0,283 0,270 0,019 -0,056 -0,069 0,115 -0,168 -0,149 -0,115 0,206 0,028 - -0,092 -0,013 0,079 -0,010 0,090 0,320 
M -0,050 -0,231 -0,196 0,085 -0,001 -0,231 -0,229 -0,038 0,075 -0,019 -0,106 -0,063 -0,092 - -0,131 -0,273 0,005 -0,064 -0,173 

N -0,022 -0,019 -0,008 -0,070 0,030 0,169 0,105 0,082 -0,089 -0,019 -0,076 0,122 -0,013 -0,131 - 0,333 0,233 0,048 -0,003 

O -0,042 0,117 0,043 -0,214 0,060 -0,010 0,094 0,018 0,050 -0,071 0,051 0,052 0,079 -0,273 0,333 - 0,263 0,009 0,067 

P -0,251 0,037 -0,010 0,093 0,096 -0,060 -0,008 0,055 0,091 -0,112 0,050 0,071 -0,010 0,005 0,233 0,263 - 0,031 -0,038 

Q -0,030 0,102 0,053 -0,011 -0,056 -0,132 0,006 -0,111 0,096 0,033 0,172 0,150 0,090 -0,064 0,048 0,009 0,031 - -0,030 

R 0,168 0,293 0,272 -0,011 -0,112 -0,077 0,009 -0,109 0,000 0,042 0,264 0,088 0,320 -0,173 -0,003 0,067 -0,038 -0,030 - 
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APÊNDICE B (continuação) 
 

Correlação entre as variáveis explanatórias no ano de 2002 nos municípios de Pernambuco. 
 

Correlações 

Variáveis PIB POP A B C D E F G H I J L M N O P Q R 

PIB - 0,233 0,516 -0,018 -0,011 -0,276 -0,002 -0,134 -0,175 -0,072 0,306 0,037 0,158 0,001 -0,029 -0,022 -0,266 -0,266 0,253 

POP 0,233 - 0,645 0,035 0,091 -0,344 -0,028 -0,205 -0,019 0,059 0,510 0,163 0,211 -0,359 -0,008 0,105 0,011 0,011 0,242 

A 0,516 0,645 - -0,088 0,043 -0,305 0,017 -0,103 -0,109 -0,020 0,410 0,088 0,248 -0,366 0,018 0,059 -0,088 -0,088 0,192 

B -0,018 0,035 -0,088 - -0,242 0,030 0,127 -0,066 -0,041 0,036 0,056 -0,071 -0,021 0,202 -0,077 0,011 -0,031 -0,031 0,171 

C  -0,011 0,091 0,043 -0,242 - -0,172 -0,004 -0,103 -0,012 0,138 -0,061 -0,089 -0,014 -0,038 0,029 0,052 -0,081 -0,081 -0,086 

D -0,276 -0,344 -0,305 0,030 -0,172 - -0,246 0,197 -0,015 0,065 -0,410 -0,041 0,034 0,069 0,115 -0,098 0,107 0,107 -0,059 

E -0,002 -0,028 0,017 0,127 -0,004 -0,246 - 0,003 -0,102 -0,156 0,003 0,059 -0,106 0,098 0,156 0,101 0,098 0,098 0,004 

F -0,134 -0,205 -0,103 -0,066 -0,103 0,197 0,003 - -0,170 -0,053 -0,423 0,077 -0,319 0,183 0,086 -0,105 0,098 0,098 -0,091 

G -0,175 -0,019 -0,109 -0,041 -0,012 -0,015 -0,102 -0,170 - 0,068 0,158 0,155 0,012 0,068 -0,147 -0,007 0,001 0,001 -0,018 

H -0,072 0,059 -0,020 0,036 0,138 0,065 -0,156 -0,053 0,068 - 0,019 -0,003 0,079 0,000 -0,102 -0,095 -0,015 -0,015 0,033 

I 0,306 0,510 0,410 0,056 -0,061 -0,410 0,003 -0,423 0,158 0,019 - 0,185 0,215 -0,144 -0,100 0,027 0,005 0,005 0,222 

J 0,037 0,163 0,088 -0,071 -0,089 -0,041 0,059 0,077 0,155 -0,003 0,185 - -0,036 -0,109 0,122 0,078 0,078 0,078 -0,081 

L 0,158 0,211 0,248 -0,021 -0,014 0,034 -0,106 -0,319 0,012 0,079 0,215 -0,036 - 0,067 -0,012 -0,004 -0,045 -0,045 0,129 
M 0,001 -0,359 -0,366 0,202 -0,038 0,069 0,098 0,183 0,068 0,000 -0,144 -0,109 0,067 - 0,002 -0,065 -0,022 -0,022 0,122 

N -0,029 -0,008 0,018 -0,077 0,029 0,115 0,156 0,086 -0,147 -0,102 -0,100 0,122 -0,012 0,002 - 0,336 0,246 0,246 -0,119 

O -0,022 0,105 0,059 0,011 0,052 -0,098 0,101 -0,105 -0,007 -0,095 0,027 0,078 -0,004 -0,065 0,336 - 0,197 0,197 0,059 

P -0,266 0,011 -0,088 -0,031 -0,081 0,107 0,098 0,098 0,001 -0,015 0,005 0,078 -0,045 -0,022 0,246 0,197 - 1,000 -0,045 

Q -0,266 0,011 -0,088 -0,031 -0,081 0,107 0,098 0,098 0,001 -0,015 0,005 0,078 -0,045 -0,022 0,246 0,197 1,000 - -0,045 

R 0,253 0,242 0,192 0,171 -0,086 -0,059 0,004 -0,091 -0,018 0,033 0,222 -0,081 0,129 0,122 -0,119 0,059 -0,045 -0,045 - 
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APÊNDICE B (continuação) 

 
Correlação entre as médias variáveis explanatórias, anos 2000, 2001 e 2002, nos municípios de Pernambuco. 

 
Correlações 

Variáveis PIB POP A B C D E F G H I J L M N O P Q R 

PIB - 0,190 0,353 -0,052 -0,045 -0,232 -0,055 -0,319 -0,184 -0,274 -0,117 -0,011 0,304 0,044 0,142 -0,028 -0,015 -0,037 -0,213 

POP 0,190 - 0,800 -0,067 -0,050 -0,359 -0,134 -0,461 -0,190 -0,239 -0,081 -0,023 0,481 0,083 0,183 -0,305 0,060 0,064 0,037 

A 0,353 0,800 - -0,089 -0,067 -0,440 -0,123 -0,594 -0,178 -0,372 -0,076 -0,016 0,614 0,133 0,319 -0,385 0,051 0,078 0,008 

B -0,052 -0,067 -0,089 - -0,219 -0,024 -0,010 -0,009 -0,105 -0,072 -0,078 0,169 0,051 -0,065 0,065 0,133 -0,084 -0,126 -0,011 

C  -0,045 -0,050 -0,067 -0,219 - -0,038 0,092 0,115 -0,002 0,086 0,037 0,126 -0,137 -0,018 -0,096 0,014 -0,025 0,059 0,056 

D -0,232 -0,359 -0,440 -0,024 -0,038 - -0,204 0,586 0,193 0,400 -0,031 -0,024 -0,568 -0,165 -0,091 0,078 0,128 -0,094 -0,082 

E -0,055 -0,134 -0,123 -0,010 0,092 -0,204 - 0,106 0,007 0,054 -0,157 -0,046 -0,077 0,068 0,097 -0,009 0,053 0,090 0,075 

F -0,319 -0,461 -0,594 -0,009 0,115 0,586 0,106 - 0,472 0,738 -0,171 0,052 -0,940 -0,223 -0,304 0,255 0,107 -0,061 0,035 

G -0,184 -0,190 -0,178 -0,105 -0,002 0,193 0,007 0,472 - 0,452 -0,120 -0,058 -0,455 -0,002 -0,246 0,107 0,079 0,012 0,094 

H -0,274 -0,239 -0,372 -0,072 0,086 0,400 0,054 0,738 0,452 - -0,148 0,137 -0,862 -0,143 -0,205 0,189 0,026 -0,001 -0,031 

I -0,117 -0,081 -0,076 -0,078 0,037 -0,031 -0,157 -0,171 -0,120 -0,148 - -0,018 0,139 0,117 -0,057 0,027 -0,085 0,074 0,034 

J -0,011 -0,023 -0,016 0,169 0,126 -0,024 -0,046 0,052 -0,058 0,137 -0,018 - -0,094 -0,015 -0,080 0,171 -0,074 -0,106 -0,124 

L 0,304 0,481 0,614 0,051 -0,137 -0,568 -0,077 -0,940 -0,455 -0,862 0,139 -0,094 - 0,214 0,288 -0,288 -0,065 0,043 0,021 
M 0,044 0,083 0,133 -0,065 -0,018 -0,165 0,068 -0,223 -0,002 -0,143 0,117 -0,015 0,214 - 0,012 -0,127 0,055 0,036 0,022 

N 0,142 0,183 0,319 0,065 -0,096 -0,091 0,097 -0,304 -0,246 -0,205 -0,057 -0,080 0,288 0,012 - -0,087 -0,003 0,028 0,033 

O -0,028 -0,305 -0,385 0,133 0,014 0,078 -0,009 0,255 0,107 0,189 0,027 0,171 -0,288 -0,127 -0,087 - -0,024 -0,092 -0,018 

P -0,015 0,060 0,051 -0,084 -0,025 0,128 0,053 0,107 0,079 0,026 -0,085 -0,074 -0,065 0,055 -0,003 -0,024 - 0,338 0,283 

Q -0,037 0,064 0,078 -0,126 0,059 -0,094 0,090 -0,061 0,012 -0,001 0,074 -0,106 0,043 0,036 0,028 -0,092 0,338 - 0,289 

R -0,213 0,037 0,008 -0,011 0,056 -0,082 0,075 0,035 0,094 -0,031 0,034 -0,124 0,021 0,022 0,033 -0,018 0,283 0,289 - 
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APÊNDICE B (continuação)  
 
Legendas 

 
 
 

PIB: PIB PER CAPITA (R$) 
POP: POPULAÇÃO 
A: % Receitas próprias arrecadadas 
B: % Despesas com pessoal 
C: % Despesas com investimentos 
D: % Despesas com educação 
E: % Despesas com saúde 
F: % Reprovação mais abandono 
G: % Internações pediátricas 
H: Taxa de cobertura imunizações 
I: IDH_M 
J: Escolaridade do gestor  
L: % Servidores com curso superior 
M: % Servidores em relação a população 
N: Paridade conselho educação  
O: Paridade conselho saúde  
P: Paridade conselho assistência social  
Q: Realização de capacitação  
R: Denúncia ouvidoria 
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APÊNDICE C 

 
Matriz da correlação bisserial de pontos 

 

Variáveis 2000 Desvio Padrão 
Média parecer 1 

- aprovação 
Média parecer 2 

- rejeição 

Correlação 
Bisserial de 

pontos 
PIB_PER_CAPITA_ 2036,66 2411,91 1936,59 0,11 
POPULAÇÃO 49547,71 31940,91 25022,18 0,06 
Porc renda menor 
1/2SM 10,17 66,34 69,46 -0,14 

Porc receitas 
próprias 
arrecadadas 

2,70 2,55 1,97 0,10 

Porc despesas com 
pessoal 

10,27 46,14 44,22 0,09 

Porc despesas com 
investimentos 

6,15 9,50 9,69 -0,01 

Porc despesas com 
educação 6,82 34,94 34,57 0,03 

Porc despesas com 
saúde 

6,82 20,63 20,72 -0,01 

Porc analfabetos 7,73 35,90 38,76 -0,17 
Porc reprovação 
mais abandono 

7,37 37,14 39,65 -0,16 

Porc mortalidade 
até 5anos 

18,40 65,10 70,31 -0,13 

Porc internações 
pediátricas 

18,92 26,98 26,34 0,02 

Taxa de cobertura 
imunizações 

13,95 82,57 82,09 0,02 

IDH-M 0,05 0,62 0,61 0,16 
Denúncias 
ouvidoria em 2000 2,05 1,44 1,84 -0,09 

Porc pessoal 
códigos 

0,50 0,45 0,62 -0,16 

Porc investimentos 
código 

0,50 0,51 0,51 0,00 

Porc saúde codigo 0,12 0,02 0,00 0,08 
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APÊNDICE C (continuação) 
 

Matriz da correlação bisserial de pontos 
 
 

Variáveis 2001 Desvio Padrão 
Média parecer 1 - 

aprovação 
Média parecer 2 - 

rejeição 

Correlação 
Bisserial 

de pontos 
PIB PER CAPITA 2919,31 2610,99 2360,80 0,03 
POPULAÇÃO 46739,54 32556,49 31639,16 0,01 
Porc receitas 
próprias 
arrecadadas 

3,56 2,78 2,26 0,06 

Porc despesas 
compessoal 

8,40 46,46 43,14 0,16 

Porc despesas com 
investimentos 

6,40 8,62 10,87 -0,14 

Porc despesas com 
educação 

6,94 35,63 36,12 -0,03 

Porc despesas com 
saúde 

6,10 22,03 21,12 0,06 

Porc reprovação 
mais abandono 6,85 34,28 36,00 -0,10 

Porc internações 
pediátricas 

18,54 28,30 24,93 0,07 

Taxa de cobertura 
imunizações 

11,50 82,28 80,25 0,07 

IDH-M 0,05 0,62 0,60 0,17 
Escolaridade do 
gestor 

1,05 2,14 1,94 0,08 

Porc servidores 
curso superior 

8,63 12,70 12,62 0,00 

Porc servidores 
em_relação 
população 

3,12 3,41 4,64 -0,16 

Paridade conselho 
educação 

0,49 0,63 0,59 0,03 

Paridade conselho 
saúde 

0,32 0,89 0,88 0,02 

Paridade conselho 
assistência sócia 

0,31 0,90 0,88 0,03 

Realização de 
capacitação  

0,50 0,49 0,31 0,14 

Denuncia  ouvidoria 1,56 1,21 1,38 -0,04 
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APÊNDICE C (continuação) 
 
 

Matriz da correlação bisserial de pontos 
 
 

Variáveis 2002 Desvio Padrão 
Média parecer 1 - 

aprovação 
Média parecer 2 - 

rejeição 

Correlação 
Bisserial 

de pontos 
PIB PER CAPITA 3245,01 3323,32 2527,66 0,10 
POPULAÇÃO 34873,15 29598,35 27208,06 0,03 
Porc receitas 
próprias 
arrecadadas 2,78 3,61 3,06 0,08 
Porc despesas com 
pessoal 9,14 46,15 46,73 -0,03 
Porc despesas com 
investimentos 7,78 12,75 9,61 0,17 
Porc despesas com 
educação 5,60 34,38 36,05 -0,13 
Porc despesas com 
saúde 4,56 21,11 20,41 0,06 
Porc reprovação 
mais abandono 6,45 32,61 35,11 -0,17 
Porc internações 
pediátricas 19,64 30,10 27,17 0,06 
Taxa de cobertura 
imunizações 7,26 80,60 81,74 -0,07 
IDH-M 0,05 0,63 0,61 0,11 
Escolaridade do 
gestor 1,06 2,20 2,06 0,06 
Porc servidores 
curso superior 8,07 13,31 13,59 -0,01 
Porc servidores em 
relação a população 1,87 3,60 4,29 -0,16 
Paridade conselho 
educação  0,49 0,59 0,71 -0,10 
Paridade conselho 
saúde 0,33 0,88 0,88 -0,01 
Paridade conselho 
assistência sócia 0,33 0,87 0,91 -0,06 
Realização de 
capacitação 3 0,33 0,87 0,91 -0,06 
Denuncia ouvidoria 
em 2002 1,05 0,57 0,85 -0,12 
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APÊNDICE D 
 

Análise de dados  
 
Saídas do SPSS:  
 
 
 Model Summary 
 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 188,400(a) ,051 ,069 

 
  
  
 Variables in the Equation 
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
IDH_M 7,341 3,843 3,649 1 ,056 1541,783 
Cod_gasto_pessoal(1) ,666 ,350 3,612 1 ,057 1,947 

Step 
1(a) 

Constant -5,281 2,406 4,818 1 ,028 ,005 

a  Variable(s) entered on step 1: IDH_M, Cod_gasto_pessoal. 
 

 
 
2000 
 
 Model Summary 
 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 174,258(a) ,056 ,079 

 
 
Variables in the Equation 
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
IDH_M -8,620 4,075 4,475 1 ,034 ,000 
Porc_pessoal_co
digos(1) -,671 ,368 3,326 1 ,068 ,511 

Step 
1(a) 

Constant 4,899 2,515 3,793 1 ,051 134,096 

a  Variable(s) entered on step 1: IDH_M, Porc_pessoal_codigos. 
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APÊNDICE D (continuação) 
 
 
2001 
 
Model Summary 
 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 155,579(a) ,347 ,462 

 
 
 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
IDH_M -1,813 ,409 19,666 1 ,000 ,163 Step 

1(a) escolaridade_gestor2(1) -,746 ,425 3,076 1 ,079 ,474 

 : 
 
 
2002 
 
Model Summary 
 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 130,518(a) ,318 ,424 

 
 
 
 Variables in the Equation 
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
IDH_M -1,482 ,452 10,758 1 ,001 ,227 Step 

1(a) receitas_proprias_r
ecod(1) -,883 ,460 3,686 1 ,055 ,413 
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APÊNDICE E 
 
 

 
 

Análises de dados Finais  
 
 

2000 Intercepto Beta1 IDH_M Beta2 Despesas com pessoal Numerador Denominador 
P^ (contas 
aprovadas) 

IDH Min x pessoal 0 -4,90 8,62 0,47 0,67 0 (menor que a mediana) 0,43 1,43 0,300 
IDH Min x pessoal 1 -4,90 8,62 0,47 0,67 1 (maior ou igual) 0,84 1,84 0,456 
IDH Méd x pessoal 0 -4,90 8,62 0,62 0,67 0 1,56 2,56 0,610 
IDH Méd x pessoal 1 -4,90 8,62 0,62 0,67 1 3,06 4,06 0,753 
IDH Máx x pessoal 0 -4,90 8,62 0,80 0,67 0 7,37 8,37 0,881 
IDH Máx x pessoal 1 -4,90 8,62 0,80 0,67 1 14,42 15,42 0,935 

         
         

2001 Intercepto Beta1 IDH_M Beta2 Escolaridade gestor Numerador Denominador P^ 
IDH_Min x Esc Gest2 0 0,00 1,81 0,47 0,75 0 2,34 3,34 0,701 
IDH Min x Esc Gest2 1 0,00 1,81 0,47 0,75 1 4,94 5,94 0,832 
IDH Méd x Esc Gest2 0 0,00 1,81 0,62 0,75 0 3,08 4,08 0,755 
IDH Méd x Esc Gest2 1 0,00 1,81 0,62 0,75 1 6,49 7,49 0,866 
IDH Máx x Esc Gest2 0 0,00 1,81 0,80 0,75 0 4,26 5,26 0,810 
IDH Máx x Esc Gest2 1 0,00 1,81 0,80 0,75 1 8,99 9,99 0,900 

         
         

2002 Intercepto Beta1 IDH_M Beta2 Receitas próprias arrecadadas Numerador Denominador P^ 
IDH Min x Receitas 0 0,00 1,48 0,47 0,88 0 2,01 3,01 0,667 
IDH Min x Receitas 1 0,00 1,48 0,47 0,88 1 4,86 5,86 0,829 
IDH Méd x Receitas 0 0,00 1,48 0,62 0,88 0 2,51 3,51 0,715 
IDH Méd x Receitas 1 0,00 1,48 0,62 0,88 1 6,06 7,06 0,858 
IDH Máx x Receitas 0 0,00 1,48 0,80 0,88 0 3,27 4,27 0,766 
IDH Máx x Receitas 1 0,00 1,48 0,80 0,88 1 7,92 8,92 0,888 
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APÊNDICE E (continuação)  

    
 
 

Completo (2000, 2001 e 2002) Intercepto Beta1 X1 Beta2 X2 Numerador Denominador P^ 
IDH_Min -5,28 7,34 0,47 0,67 0 0,16 1,16 0,138 
IDH_Min -5,28 7,34 0,47 0,67 1 0,31 1,31 0,238 
IDH_Méd -5,28 7,34 0,62 0,67 0 0,50 1,50 0,333 
IDH_Méd -5,28 7,34 0,62 0,67 1 0,97 1,97 0,493 
IDH_Máx -5,28 7,34 0,80 0,67 0 1,81 2,81 0,644 
IDH_Máx -5,28 7,34 0,80 0,67 1 3,52 4,52 0,779 
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APÊNDICE  F 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 

1. Quanto tempo você trabalha no TCE, na fiscalização de municípios e em 
cargo gerencial? 

 
2. Que papel, você entende que o TCE realiza?  

 
2.1.Faz aquilo que deve fazer? 

 1. Em caso negativo, quais são as razões? 
2.1.2. Em caso positivo, de forma eficaz e também eficiente? 
 

 Para quais casos a atuação do TCE se apresenta melhor? E quais são as 
características desta atuação? 
 

3. Qual sua percepção sobre as administrações públicas municipais na suas 
relação com o TCE? 

 
 Aspectos positivos? 
 Aspectos negativos? 
 

4. Qual sua percepção sobre a eficácia dos gastos públicos dos municípios 
pernambucanos? Quais elementos você considera fundamentais para seu 
alcance? 

 
5. Qual o controle que a sociedade vem exercendo sobre o sistema político 

municipal? Quais variáveis utilizadas? 
 

6. Qual o controle que o sistema político municipal exerce sobre si mesmo? Em 
que órgãos? Desde quando? 

 
7. No seu entendimento, quais são as condições facilitadoras para a melhoria 

das gestões públicas, no tocante ao controle dos gastos? 
 

8. Quem são os atores importantes para as mudanças necessárias, ou seja, a 
diminuição das perdas por desperdícios ou fraudes, o aumento da eficiência e 
eficácia e o maior controle em relação ao emprego dos recursos públicos? 

 
9. Como o TCE pode contribuir para a melhoria das gestões municipais? 

 
10. O TCE poderia fazer melhor do que ele está fazendo? 

 
11. Considerações finais (opcional): 

 
 
  


