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CAPÍTULO 1 - A AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 

 

Neste capítulo são apresentados aspectos relacionados à gestão das prefeituras 

brasileiras, e abordadas questões orientadas à mensuração da eficiência dos serviços 

oferecidos aos munícipes. 

  

1.1 Definições 

 

Durante o século XX no Brasil registrou-se um expressivo aumento no número de 

instalação de municípios, pois, antes da reforma constitucional de 1946, a quantidade de 

Municípios era de 436, e esse número saltou para aproximadamente 800 em 1964. Em 1988 já 

existiam cerca de 4.000 Municípios, subindo essa marca para 5.507 em 2000. 

Esse considerável processo de crescimento implica em uma maior participação da 

sociedade na adoção de adequados mecanismos de avaliação, sendo estes destinados ao 

monitoramento e controle das atividades municipais.  

Constatando essa necessidade, Vaz (1995) explica que ao estabelecer os critérios de 

avaliação do desempenho da gestão de um município, é necessário considerar a sua 

capacidade em promover a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Entretanto, torna-se 

difícil a distinção entre os resultados das ações do governo municipal e das ações 

implementadas por outros atores sociais como governos estaduais e federais, organizações 

não governamentais e associações filantrópicas, além dos resultados obtidos pela atividade 

econômica. 

Um dos principais problemas apontados por Vaz (1995) para a realização das 

avaliações é a dificuldade de obter informações sobre todos os municípios, principalmente 

porque nem todos assumem as mesmas tarefas.  

Um componente essencial na formulação dessas avaliações é o “custo da melhoria de 

qualidade de vida”, pois quanto maior for a capacidade do gestor municipal em promover a 

qualidade de vida do cidadão, com um mesmo volume de recursos, maior será a sua 

eficiência. 

É recomendado também, que ao lado do emprego da metodologia de indicadores, 

sejam adotadas as demais formas de avaliação do desempenho da gestão municipal como 

pesquisa de opinião, avaliações técnicas e políticas e discussões com a população, permitindo 

análises mais detalhadas de variáveis sociais e políticas. Assim, o gestor municipal pode 

proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, não só oferecendo serviços ou 
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realizando obras, mas também por meio de negociações políticas com outras esferas de 

governo, além de articulações com os vários setores representativos da sociedade. 

 

1.2 Aspectos históricos 

 

O controle da atividade pública no Brasil remonta ao período colonial, onde em 1680 

foram criadas as Juntas das Fazendas das Capitanias e a Junta da Fazenda do Rio de Janeiro, 

jurisdicionadas a Portugal.  

O ano de 1808 foi marcado pela instalação do Erário Régio e criado o Conselho da 

Fazenda, que tinha como atribuição acompanhar a execução da despesa pública, sendo 

transformado no Tesouro pela Constituição Monárquica de 1824, elaborando-se então, os 

primeiros orçamentos e balanços gerais. 

Simultaneamente a esse início do controle do erário público no Brasil, e conforme 

dados apresentados por Amaral (2003), os primeiros registros da coleta de dados sociais no 

Brasil datam do século XVI. Porém, somente a partir do século XVII esses dados passaram a 

ser coletados de forma mais criteriosa em função do Estado ter que atuar de forma mais 

efetiva nas áreas da saúde e defesa nacional. Durante os séculos XVIII, XIX e início do século 

XX esses dados passaram a ser coletados com maior intensidade. 

 Desta forma, esses procedimentos deram origem aos atuais modelos de coleta e 

medição das características sociais brasileiras, obtendo mais notoriedade a partir da década de 

1960, onde o termo “Indicador Social“ foi empregado pela primeira vez em 1966. 

 Por meio de uma pesquisa desenvolvida por Tiebout (1958), foram iniciados os 

estudos que possibilitam comparar o desempenho da gestão pública em termos de eficiência.  

De acordo com a proposta de Tiebout, que é centrado em um ambiente de competição 

entre os municípios, cada gestor busca destacar-se dos demais na oferta de mais e melhores 

serviços públicos a custos reduzidos. 

No Brasil, a Constituição de 1988 determinou a autonomia da Federação, dos estados 

e municípios, dando assim início ao processo de descentralização do governo.  

Delgado (2005), explica que pela primeira vez e de forma inédita os municípios 

brasileiros foram elevados à condição de Ente Federativo, com base nos Arts. 18, 29, 30, 145, 

156 e 158 § 3o da Constituição brasileira de 1988. 
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1.3 O papel do Estado 

 

 Ao abordar o tema gestão estratégica no governo, Moore (2002) explica as 

dificuldades encontradas para o reconhecimento do valor a ser realmente atribuído às 

condições de vida oferecidas aos cidadãos, onde processos políticos, sobretudo os legislativos, 

determinam o que o setor público deve produzir, e comenta:  

 

Reconciliar a tensão entre o desejo de políticas democráticas determinando o que 
vale a pena produzir no setor público e o reconhecimento de que a política na 
democracia é vulnerável à corrupção tem sido o desafio para os que tentam oferecer 
uma teoria da gestão pública em uma democracia. (MOORE, 2002, p.59). 

 

 Contrapondo-se a modelos de gestão política tradicional como o Welfare State, ou 

Estado de Bem Estar, que se destinava a superar a luta de classes, e ao New Deal adotado por 

Franklin Roosevelt após a crise de 1929, cujo objetivo era o de estimular a prosperidade 

americana, Drucker (1991) explica que, uma nova consciência sobre o papel do governo surge 

ao final ao Século XX.  

Isso ocorreu pela insatisfação da sociedade com os resultados sociais apresentados 

pelos governos e resultou em uma “Rebelião Fiscal Silenciosa” que fez crescer em muitos 

países a sonegação e a economia informal. 

Neste novo cenário, o Estado Americano, já pressionado pelos limites fiscais e de 

endividamento, passa a priorizar suas atividades considerando a escassez de recursos, e a 

concentrar-se em suas funções mais essenciais, privatizando e terceirizando muitos dos 

serviços anteriormente prestados à sociedade. 

Essa nova realidade introduziu novos conceitos de controle das atividades públicas, e 

segundo observações de Rivenbark e Carter (2000), com o objetivo de mensurar o 

desempenho dos governos locais. No Estado da Carolina do Norte foram implementados 

sistemas de avaliação baseados no benchmarking das melhores práticas na geração de 

serviços, no qual são confrontados seus respectivos custos. 

Desta maneira, o orçamento orientado por resultados, ou “outcome-oriented 

budgeting”, destinado a medir o desempenho do serviço, passa a ser adotado pelos gestores 

públicos como instrumento de decisão, pois permite a elaboração de avaliações quantitativas e 

qualitativas de forma simultânea.   
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1.4 A avaliação da gestão pública no Brasil 

 

Segundo Lubambo (2002), a qualidade do desempenho na gestão pública está 

relacionada a fatores estratégicos no provimento dos serviços, tornando-se desta forma uma 

relevante área temática no estudo da governabilidade. 

Assim, a avaliação e identificação das melhores práticas de gestão pública são 

ferramentas úteis, destinadas ao auxílio dos gestores no cumprimento dos objetivos sociais, e 

permitem que a sociedade acompanhe a execução das metas do governo.  

Atualmente, o Brasil passa por uma redefinição de encargos entre a União, Estados e 

Municípios, na qual é discutida a transferência de responsabilidades e de recursos para os 

municípios.  

Com o processo de descentralização adotado no Brasil, e a progressiva participação da 

sociedade nos processos decisório-governamentais proporcionada pela democratização, os 

gestores municipais são estimulados a demonstrar uma maior transparência na gestão dos 

recursos públicos, promovendo assim a melhoria da qualidade de vida do cidadão. 

Diante das novas atribuições legais atribuídas pela Constituição de 1988, que 

encarregam o Município da maior parte das atribuições sociais em seu território, torna-se 

essencial o provisionamento adequado de recursos oriundos de uma correta dotação 

orçamentária, destinando-os ao atendimento desses encargos. 

Nestes aspectos, dados do Censo Demográfico de 2000 demonstram uma situação de 

desigualdade entre as regiões do país, pois se constata que apenas 13 dos 550 Municípios 

mais ricos em termos de renda per capita mensal, encontram-se nas regiões Norte e Nordeste, 

onde também se encontram 540 dos 550 Municípios mais pobres. Os outros 10 Municípios 

mais pobres encontram-se no Vale do Jequitinhonha nas Minas Gerais. Constata-se também 

que em 1218 Municípios, mais de 70% de sua população vivem abaixo da linha de pobreza, 

sendo registrado em Centro do Guilherme – MA, a menor renda per capita mensal (R$ 28,38), 

em contraste com Águas de São Pedro – SP (R$ 954,65). (INSTITUTO DE ESTUDOS DO 

TRABALHO E SOCIEDADE, 2004). 

 A Constituição de 1988 promoveu o aumento das receitas municipais por meio do 

mecanismo de transferência de recursos provenientes da União e dos estados. A parcela que 

corresponde à transferência do IPI passou de 17% para 22,5%, e o ICMS que teve sua base 

ampliada passou de 20% para 25%.  

 Os resultados dessas medidas são observados na Tabela 3, que demonstra a elevação 

da receita disponível dos municípios em relação ao PIB, saltando de 3% em 1988 para mais 
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de 5% em 2002, enquanto que na União e nos Estados essa elevação foi proporcionalmente 

menor. 

 

Tabela 3 - Receita disponível pelas esferas de governo 1985 – 2002 

ANOS UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS TOTAL 
 Porcentagem do PIB 

1985 14,2 5,3 2,9 22,3 
1986 15,0 6,3 3,3 24,7 
1987 14,3 5,4 3,0 22,8 
1988 13,5 5,2 3,0 21,7 
1989 12,4 5,9 3,8 22,1 
1990 16,1 7,4 4,9 28,3 
1991 13,9 6,6 4,7 25,1 
1992 14,1 6,3 4,2 24,5 
1993 14,7 6,2 3,9 24,8 
1994 16,8 7,2 4,3 28,3 
1995 16,0 7,5 4,9 28,4 
1996 15,8 7,4 4,7 28,0 
1997 15,9 7,1 4,6 27,5 
1998 17,6 7,4 4,7 29,7 
1999 19,1 7,8 4,9 31,8 
2000 19,4 8,2 4,9 32,5 
2001 20,1 8,7 5,1 33,8 
2002 21,7 8,9 5,3 35,9 

 

  Fonte: Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (2004). 

 

 

Ao mesmo tempo em que os governos municipais obtêm aumento proporcional maior 

nas receitas em comparação com os estados e a União, eles também atendem a uma maior 

demanda dos munícipes em relação à melhoria na qualidade de vida.    

 O Estatuto da Cidade – EC, aprovado em 2001, regulamentou o artigo 183 da 

Constituição Federal de 1988 que trata da política urbana, onde definiu as atribuições do 

poder público municipal sobre as políticas de planejamento e desenvolvimento urbano. Assim 

o objetivo central do Estatuto da Cidade é o de ordenar por meio do Plano Diretor do 

Município, o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades, garantindo o bem-estar 

de seus habitantes.  

 Na Tabela 4, é apresentada a distribuição dos Municípios brasileiros em 2000, 

segundo o número de habitantes, onde se constata que aproximadamente 50% da população 

viviam em 5.283 municípios com até 100.000 moradores. 
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           Tabela 4 - Distribuição do número de municípios e da população no Brasil 2000 

      MUNICÍPIOS (2000) POPULAÇÃO (2000) 
Faixas Número Porcentagem Número* Porcentagem 

Até 100.000 5.283  95,95 83.198 49,60 
De 100.001 a 500.000 193 3,51  39.628 23,62 
De 500.001 a 1.000.000 18 0,33  12.584 7,50 
Mais de 1.000.000 12 0,22 32.338  19,28 

Brasil 5.506 100,00 167.748 100,00 
 

Fonte: Adaptado de Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (2004). 
*Em milhares de habitantes 

 

 Os gastos realizados pelos municípios representavam em 2002 aproximadamente 15% 

do total dos gastos sociais no Brasil, sendo destinados quase metade desses recursos para as 

áreas da educação, cultura, saúde e saneamento básico como ilustrado na Figura 5. Verifica-se 

também que os gastos com pessoal consomem a maior parte dos recursos orçamentários dos 

municípios, representando pouco mais de 42% em 2002. O endividamento geral dos 

municípios é considerado baixo, pois o total dos juros e encargos da dívida representou 

apenas 2% do total das despesas, sendo que a maior parte desse endividamento é pertencente 

às grandes cidades.    

 

  

     

       Figura 5: Estrutura da despesa por função dos municípios brasileiros – 2002. 
        Fonte: Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (2004). 

  

 A composição da estrutura da Receita Líquida dos municípios brasileiros em 2002 

pode ser observada na Tabela 5, onde é demonstrado que 18,7% do total correspondem a 

Receitas Tributárias Próprias como IPTU e ISS. O equivalente a 64,2% dessa Receita Total 

são recursos provenientes de transferências dos Estados e União, como o Fundo de 

Participação dos municípios – FPM (15,7%) e o Sistema Único de Saúde – SUS (6,5%).  
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Tabela 5 – Estrutura da receita líquida dos municípios brasileiros – 2002 

RUBRICA 2002 EM R$ MILHÕES % 

Receita Total Líquida  91.594 100 
Receita Corrente Líquida  87.404 95.4 
Receitas Tributárias Próprias  17.173 18.7 
Transferências Correntes  58.768 64.2 
  Fundo Participação Municípios – FPM  14.418 15.7 
  Cota-Parte do ICMS  18.891 20.6 
  FUNDEF 8.548 9.3 
  Sistema Único de Saúde – SUS  5.926 6.5 
  Outras 10.985 12 
Receita da Dívida Ativa  3.024 3.3 
Outras Receitas Correntes Líquidas 8.439 9.2 
Receita de Capital  4.190 4.6 
  Operações de Crédito  586 0.6 
  Alienação de Bens  97 0.1 
  Transferências de Capital  3.197 3.5 
  Outras Receitas de Capital  309 0.3 

 

Fonte: Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (2004). 

  

 A Tabela 6 ilustra uma comparação entre a Receita Tributária própria dos municípios 

e a receita proveniente de transferências de outras esferas de governo, segundo o porte dos 

municípios brasileiros.  

 

Tabela 6 - Receita tributária própria e de transferências per capita segundo o porte dos municípios - 2002. 

Habitantes 

Receita Tributária 
Própria  

R$ milhões 

Receita das 
Transferências  

R$ milhões 
Total 

R$ milhões 

 Valor % Valor % Valor 

Até 5.000  26,27  2,98  856,18  97,02  882,45 

De 5.001 a 10.000  28,98  4,90  562,00  95,10  590,98 

De 10.001 a 20.000  26,64  5,46  461,24  94,54  487,89 

De 20.001 a 50.000  39,07  8,74  408,07  91,26  447,14 

De 50.001 a 100.000  67,07  14,75  387,70  85,26  454,78 

De 100.001 a 500.000  117,42  23,38  384,88  76,62  502,30 

De 500.001 a 1.000.000  135,11  26,05  383,57  73,95  518,68 

De 1.000.001 a 2.000.000  192,79  32,36  402,95  67,64  595,74 

Acima de 2.000.000  332,92  46,05  390,06  53,95  722,97 
 

   Fonte: Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (2004). 

 

Observa-se que os municípios de menor porte sofrem uma maior dependência em 

relação à transferência de recursos de outras esferas de governo, pois a maior parte de seu 
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orçamento é suprido por meio desse mecanismo, ou seja, as transferências de recursos 

representam 97,2% das Receitas nos municípios de até 5.000 habitantes. 

Já nos municípios com mais de 2.000.000 de habitantes, a dependência de 

transferência de recursos representa apenas 53,95% do total das receitas. 

  

1.5 Os Tribunais de Contas 

 

Atualmente, o Tribunal de Contas é uma instituição de suma importância para 

sociedade brasileira, pois entre suas atribuições estão as de verificar os atos dos 

administradores, gestores e órgãos. Ele atua em consonância com todos os vetores 

constitucionais, em especial a moralidade administrativa, eficiência, legitimidade, 

economicidade, e ainda os vetores do ordenamento jurídico e do planejamento da 

administração direta ou indireta. 

 Segundo Souza (2006), em 1826 foi apresentado um projeto de lei ao Senado do 

Império no sentido de criar um Tribunal de Contas, mas apenas em 1890, por meio das 

reformas político administrativas da República, e regido pelos princípios da autonomia, 

fiscalização, julgamento, vigilância e energia, foi criado o Tribunal de Contas da União, sendo 

este devidamente instalado em 1893. 

Entre as competências originais do Tribunal de Contas constava o exame, revisão e 

julgamento de todas as operações relacionadas com a receita e a despesa da União, liquidação 

das contas da receita e da despesa e verificação da sua legalidade antes de serem prestadas ao 

Congresso Nacional. 

Pela Constituição de 1934, recebeu as atribuições: proceder ao acompanhamento da 

execução orçamentária, registrar previamente as despesas e os contratos, julgar as contas dos 

responsáveis por bens e dinheiro públicos, assim como apresentar parecer prévio sobre as 

contas do Presidente da República para posterior encaminhamento à Câmara dos Deputados. 

Com exceção deste último, todas as demais atribuições foram mantidas pela Carta de 1937. A 

competência de julgar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões 

foram acrescidas pela Constituição de 1946. 

A Constituição de 1967, ratificada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969, retirou 

do Tribunal o exame e o julgamento prévio dos atos e dos contratos geradores de despesas, 

sem prejuízo da competência para apontar falhas e irregularidades que, se não sanadas, seriam 

então, objeto de representação ao Congresso Nacional. Eliminou-se o julgamento da 
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legalidade de concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ficando a cargo do Tribunal, 

tão-somente, a apreciação da legalidade para fins de registro.  

Posteriormente, recebeu a incumbência para o exercício de auditoria financeira e 

orçamentária sobre as contas das unidades dos três poderes da União.  

Instituiu-se desde então, os sistemas de controle externo, a cargo do Congresso 

Nacional, com auxílio da Corte de Contas, e de controle interno, este exercido pelo Poder 

Executivo e destinado a criar condições para um controle externo eficaz. 

 Com a Constituição de 1988, recebeu poderes para, no auxílio ao Congresso Nacional, 

exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 

das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade, a 

economicidade e à fiscalização da aplicação das subvenções e da renúncia de receitas.  

 O Artigo 31 da Constituição determina que a fiscalização do Município seja exercida 

pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle 

interno do Poder Executivo Municipal. O § 1º desse Artigo, estabelece que o controle externo 

da Câmara Municipal seja exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.  

  

1.6 Modelos de avaliação da gestão pública municipal 

 

Uma vez constatadas as distorções existentes em relação ao desempenho apresentado 

pelos gestores municipais, mediante a comparação dos dados apresentados em relatórios 

oficiais, em diversos segmentos sociais passam a surgir debates sobre temas relacionados a 

questões como: qual o melhor modelo de gestão municipal a ser adotado? ; possibilitar ou não 

uma maior participação dos segmentos organizados da sociedade no processo decisório da 

gestão pública?  

No entanto, se percebe que os resultados dessas reflexões não serão plenamente 

conclusivos, caso os objetivos sociais almejados pela ação dos gestores públicos não puderem 

ser quantificados, avaliados e comparados em termos de eficiência. 

Nesse sentido, os estudos realizados pelo Centro Latino Americano de Administração 

para o Desenvolvimento - CLAD propõe o debate das idéias e práticas sobre a reforma do 

Estado, particularmente da administração pública. O CLAD busca promover estrategicamente 

a Reforma Gerencial do Estado Latino Americano com o objetivo de oferecer melhores 

respostas aos desafios econômicos, sociais e políticos presentes na América Latina.  (CLAD, 

2005). 
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Uma proposta elaborada pelo CLAD é a implantação na administração pública de um 

modelo gerencial inspirado nas transformações organizacionais ocorridas no setor privado. 

Esse modelo modifica a forma burocrático-piramidal da administração, flexibiliza a gestão e 

diminui os níveis hierárquicos. Dessa forma, o que se pretende é sair de uma estrutura baseada 

em normas centralizadas, passando para outra, que é ancorada na responsabilização dos 

administradores avaliados pelos resultados produzidos. 

Outro enfoque voltado à avaliação da eficiência do setor público é oferecido pelo 

Programa de Qualidade no Serviço Público (PQSP), ilustrado na Figura 6. É composto por 

sete módulos com as respectivas pontuações, que representam um Modelo de Excelência em 

Gestão Pública, baseado em resultados e orientado para o cidadão, onde é permitido avaliar 

comparativamente o desempenho entre organizações públicas brasileiras e estrangeiras, e 

mesmo com empresas e demais organizações do setor privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 6: Modelo para avaliação da excelência na gestão pública. 
   Fonte: Ministério da Defesa (2004). 
 

O modelo do PQSP objetiva a orientar a adoção de práticas de excelência em gestão, e 

tem a finalidade de levar as organizações públicas brasileiras a padrões elevados de 

desempenho.  

Esse modelo é composto por sete módulos integrados: liderança; estratégia e planos; 

cidadãos e sociedade; informação e conhecimento; pessoas; processos, e resultados.  
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A estratégia do programa para a implementação do modelo consiste em viabilizar o 

processo de transformação da gestão pública conduzindo-a a excelência gerencial com base 

em padrões e práticas mundialmente aceitas.  

As diversas relações entre os módulos que compõe o modelo são apresentadas e 

podem ser visualizadas com seus respectivos pesos de avaliação na Figura 6. 

Desta forma, esse modelo baseia-se em um sistema de atribuição de pontos a cada um 

dos módulos, de acordo com os critérios de avaliação das áreas temáticas apresentadas na 

Tabela 7, e pontuadas mediante a aplicação de questionários. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 

2004). 

 

                Tabela 7: Pontuação de critérios nas áreas da gestão pública 

                                             CRITÉRIOS E ÍTENS  PONTOS 
1 Liderança 

1.1 Sistema de liderança 
1.2 Cultura da Excelência 
1.3 Análise crítica do desempenho global 

  45 
  15 
  15 
  15 

2 Estratégias e Planos 
2.1 Formulação das estratégias 
2.2 Desdobramento e operacionalização das estratégias 
2.3 Formulação do sistema de medição do desempenho 

  45 
  15 
  15 
  15 

3 Cidadãos e Sociedade 
3.1 Imagem e Conhecimento mútuo 
3.2 Relacionamento com os cidadãos-usuários 
3.3 Interação com a Sociedade 

  45 
  15 
  15 
  15 

4 Informação e conhecimento 
4.1 Gestão das informações da organização 
4.2 Gestão das informações comparativas 
4.3 Gestão do capital intelectual 

  45 
  15 
  15 
  15 

5 Pessoas 
5.1 Sistemas de trabalho 
5.2 Educação e capacitação 
5.3 Qualidade de vida 

  45 
  15 
  15 
  15 

6 Processos 
6.1 Gestão de processos finalísticos 
6.2 Gestão de processos de apoio 
6.3 Gestão de processos de suprimentos 
6.4 Gestão orçamentária e financeira 

  45 
  15 
  10 
  10 
  10 

7 Processos 
7.1 Resultados relativos ao cidadão usuário e à sociedade 
7.2 Resultados orçamentário-financeiros 
7.3 Resultados relativos às pessoas 
7.4 Resultados relativos a suprimento 
7.5 Resultados relativos aos serviços e produtos 
7.6 Resultados dos processos de apoio e organizacional 

230 
  75 
  30 
  30 
  20 
  45 
  30 

                               Total de Pontos                                    500 
 
Fonte: Ministério da Defesa (2004) 

 

 



 

 

40 

 Por sua vez, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE elaborou em 2001 

um detalhamento do Perfil dos Municípios Brasileiros (IBGE, 2005), sendo listados oito 

níveis de informações que possibilitam identificar dados sobre o modelo de gestão adotado no 

Município. Uma lista contendo cada uma das oito áreas analisadas é apresentada na Tabela 8, 

com o respectivo detalhamento demonstrado no Anexo A.  

 

     Tabela 8 - Perfil dos municípios brasileiros - Gestão Pública 2001 

1.  Estrutura Política 
2.  Estrutura Administrativa 
2.1.  Composição do quadro de pessoal da administração direta 
2.2.  Composição do quadro de pessoal da administração indireta 
2.2.1. Funcionários inativos 
3.  Legislação e Instrumentos de Planejamento no Município 
3.1.  Instrumentos de planejamento municipal 
3.2.  Instrumentos de gestão urbana 
3.3.  Estrutura Administrativa e Recursos para Gestão 
3.4.  Consórcios intermunicipais 
3.5.  Informatização 
3.6.  Terceirização 
3.7.  Cadastro imobiliário 
4.  Descentralização e Desconcentração Administrativa 
5.  Políticas Setoriais 
5.1.  Levantamento de carências habitacionais 
5.2.  Políticas e programas habitacionais 
5.3.  Infra-estrutura urbana 
5.4.  Programas de geração de trabalho e renda 
6.  Justiça e Segurança Pública 
6.1.  Acesso à justiça 
6.2.  Acesso à segurança pública 
7.  Comunicação, Comércio e Equipamentos Culturais e de Lazer 
7.1.  Equipamentos culturais e de lazer 
7.2.  Comércio 
7.3.  Meios de comunicação 
 Variáveis Externas 

 
Fonte: IBGE (2005) 
 
 
Outra modalidade de avaliação da gestão pública é provida pela Auditoria de 

Desempenho, que tem suas atividades direcionadas ao controle, avaliação e revisão da 

qualidade da gestão de organizações, programas, projetos, políticas e atividades 

governamentais. Seus principais objetivos são analisar as atividades públicas em termos de 

eficiência, eficácia e efetividade. 

A partir da década de 1970, a Auditoria de Desempenho passa a ser aplicada 

internacionalmente em larga escala pelas Entidades de Fiscalização Superior – EFS. No Brasil 

essa tarefa é desempenhada pelo Tribunal de Contas da União – TCU. Segundo Barros 

(2000), a Auditoria de Desempenho é um exame sistemático e objetivo de evidências com o 

propósito de fornecer avaliação independente do desempenho de uma organização 
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governamental, seus programas, atividades ou funções, provendo informações que 

aperfeiçoem a accountability, facilitando a tomada de decisão pela supervisão ou pela 

iniciativa de ações corretivas. 

De acordo com definições do Tribunal de Contas da União “a auditoria de 

desempenho consiste na avaliação sistemática dos programas, projetos e atividades 

governamentais, assim como dos órgãos e entidades jurisdicionadas ao Tribunal”.          

(TCU, 2006). 

Mediante os fatos expostos, observa-se que um dos principais benefícios oferecidos 

por essas avaliações é servir como orientador na melhoria dos índices de eficiência já 

alcançados.  

Essas avaliações também são úteis como parâmetros no auxílio à tomada de decisões 

estratégicas no âmbito da gestão municipal. Porém devem ser tomadas algumas precauções 

durante a formulação dos indicadores de gestão, pois caso as avaliações contemplem períodos 

abrangidos por mais de uma gestão, fatores ligados aos processos administrativos, como 

políticas fiscais, de desenvolvimento econômico, de participação comunitária, de 

transparência da gestão entre outros poderão ter influência nos resultados apurados. 

Segundo levantamentos realizados por Lorenzo e Sánchez (2004), em âmbito 

internacional, existem inúmeros estudos destinados a mensurar a eficiência de serviços 

públicos com o emprego de técnicas paramétricas e sem fronteiras de eficiência, dentre os 

quais são citados os trabalhos de Deshazo (1999)1 apud Lorenzo e Sánchez (2004), Deller 

(1992)2 apud Lorenzo e Sánchez (2004), Deller e Rudnicki (1992)3 apud Lorenzo e Sánchez 

(2004), Bradford et al. (1969)4 apud Lorenzo e Sánchez (2004), Borcherdsing e Deacon 

(1972)5 apud Lorenzo e Sánchez (2004), López Casanovas (1981)6 apud Lorenzo e Sánchez 

(2004), além de Valle (2003)7 apud Lorenzo e Sánchez (2004).      

                                                           
1 DESHAZO, J. R. The Effect of Supply and Demand Shocks on the Non-Market Valuation of Local Public 
Goods. Environment and Development Economics, n. 4, pp. 471-492, 1999. 
2 DELLER, S. Production Efficiency in Local Government: A Parametric Approach. Public Finance, n. 47, pp. 
32-44, 1992. 
3 DELLER, S. e RUDNICKI, E. Managerial Efficiency in Local Government: Implications on Jurisdictional 
Consolidation, Public Choice, v. 74, n. 2, pp. 221-231, 1992. 
4 BRADFORD, D.F. e MALT, R.A.; OATES, W.E. The Rising Cost of Local Public Services: Some Evidence 
and Reflections. National Tax Journal, v. 22, n. 2, pp. 185-203, 1969. 
5 BOSCHERDING, T. e DEACON, R.T. The Demand for the Services of non Federal Governments. American 
Economic Review, n. 62, pp. 891-901, 1972.  
6 LÓPEZ CASANOVAS, G. Un test sobre las proposiciones de W. Baumol acerca del productivity lag en el 
sector público. Hacienda Pública, n. 72, pp. 15-37, 1981.      
7 VALLE, V. La mejora de la eficiencia de los servicios públicos: viejos y nuevos argumentos en su apoyo. 
Cuadernos de Información Económica, n. 175, pp. 8-18, 2003. 
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 Lorenzo e Sánchez (2004) em seus estudos elaboraram uma classificação cronológica 

de três etapas que explicam a evolução metodológica das técnicas de avaliação do 

desempenho dos municípios.  

 A primeira caracteriza-se pelo predomínio do uso de indicadores parciais de 

produtividade onde citam os trabalhos realizados por Schaenmane e Swartz (1974)8 apud 

Lorenzo e Sánchez (2004), para o serviço de bombeiros e análise por decomposição em 

Mackie e Nash (1982)9 apud Lorenzo e Sánchez (2004), além de  Prior (1989)10 apud Lorenzo 

e Sánchez (2004), para o transporte público urbano; correlações usadas por McDavid (1985)11 

apud Lorenzo e Sánchez (2004), sobre a coleta de resíduos sólidos; e os testes de contrastes de 

homogeneidade de Karlaftis et al. (1997)12 apud Lorenzo e Sánchez (2004),  para o transporte 

público urbano.  

 Na segunda etapa são elaboradas análises baseadas em metodologias sem fronteiras 

mediante a aplicação de regressão ou técnicas OLS (Ordinary Least Square), uni-equacionais 

como os estudos de Hayes (1987)13 apud Lorenzo e Sánchez (2004), para o abastecimento, os 

multi-equacionais como o de Carr-Hill e Stern (1979)14 apud Lorenzo e Sánchez (2004),  para 

o departamento de policia. Na terceira etapa são empregadas técnicas de fronteiras 

paramétricas ou não paramétricas. 

 

Neste capítulo foram apresentados aspectos relacionados à gestão das prefeituras 

brasileiras, e abordadas questões relativas à mensuração da eficiência nos serviços prestados 

aos seus munícipes. 

                                                           
8 SCHAENMAN, P.S. e SWARTZ, J. Measuring Fire Protection Productivity in Local Governments: Some 
Initial Thoughts. National Fire Protection Association, Quincy, USA, 1974. 
9 MAcKIE, P. e NASH, C. Efficiency and Performance Indicators: The Case of the Bus Industry. Public Money, 
december, pp. 41-44, 1982. 
10 PRIOR JIMENEZ, D. El control de gestión en empresas reguladas: el caso del transporte público urbano. 
Revista Española de Financiación y Contabilidad, n. 59, pp. 429-455, 1989. 
11 McDAVID, J.C. The Canadian Experience with Privatizaing Residential Solid Waste Collection Services. 
Public Administration Review, september/october, pp. 602-608, 1985. 
12 KARLAFTIS, M.G.; WASSON, J.S. e STEADHAM, E.S. Impacts Of Privatization On The Perfomance Of 
Urban Transit Systems. Transportation Quarterly, v. 51, n. 3, pp. 67-79, 1997. 
13 HAYES, K. Cost Structure of the Water Utility Industry. Applied Economics, n. 19, pp. 417-425, 1987. 
14 CARR-HILL, R.A. e STERN, N.H. Crime, the Police and Criminal Statistics. Academic Press, London, 
1979. 


