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Este documento é um policy brief  coproduzido pelo Laboratório de Gestão 
Governamental da EACH-USP (LabGov/USP) e pela Muove Brasil para subsidiar um 
expediente – Reportagem Especial – do Jornal da Globo.  
 
Intitulado “ Copo Cheio e Vazio na Gestão Municipal no Brasil: r eferências 
positivas e negativas no uso de recursos públicos ” , o estudo realiza um 
diagnóstico com indicadores que permitem identificar – potenciais – bons e maus 
exemplos de gestão pública nos municípios brasileiros concernentes à qualidade do 
gasto público e ao desempenho de algumas políticas sociais. Em adição, são 
apresentadas algumas sugestões para a melhoria da administração pública 
municipal no país.  
 
O texto, conciso e escrito em linguagem acessível para alcançar o público para além 
dos especialistas em gestão e políticas públicas, está dividido em quatro seções, 
quais sejam: problematização, metodologia, resultados e recomendações. 
 
É permitida a reprodução total ou parcial desta publicação para quaisquer fins, desde 
que citada a fonte. A reportagem, produzida pela jornalista Juliana Colombo, está 
disponível no site do G1 – Globo.com – pelo link: http://g1.globo.com/jornal-da-
globo/noticia/2017/12/gasto-publico-com-pessoal-suf oca-o-orcamento-e-limita-
os-investimentos.html 
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1. Problematização 
 

 

 

Após quase 30 anos da constituição de 1988, que teve papel fundamental no 
reconhecimento dos municípios do país como um ente da federação brasileira, ainda 
temos grandes desafios na equalização de responsabilidades e capacidades desta 
esfera de governo. Por um lado, temos evoluído na transferência de capacidade 
fiscal aos munícipios. Por exemplo, no começo da década de 60, somente 6,4% dos 
recursos financeiros disponíveis eram transferidos aos municípios1; atualmente, 
temos aproximadamente 18% do bolo tributário (já considerando as transferências 
intergovernamentais) sob responsabilidade municipal. Já por outro outro, temos 
alguns indicativos de que as competências municipais aumentaram em maior grau 
se comparadas às capacidades fiscais e, paralelo a esta discussão, há também o 
argumento de que municípios têm baixa capacidade de execução de políticas 
públicas nos seus territórios.  

A crise econômico-financeira que o país atravessa nos últimos anos, aliada à 
crescente insatisfação da sociedade com a classe política brasileira, joga luz sobre 
as ineficiências da administração municipal – afinal, todos vivemos nos municípios! 
Além de terem sido fortemente impactadas pela diminuição nas transferências de 
recursos de outras esferas (União e Estado) e redução das bases tributárias locais,  
a sociedade civil tem se tornado menos tolerante em relação aos problemas locais – 
como o não acesso aos direitos sociais e/ou a baixa qualidade dos serviços urbanos, 
vide os anseios ecoados pelas manifestações junina de 2013. Desta forma, 
iniciativas que buscam entender bons e maus exemplos na gestão pública municipal 
são bem vindas.  

Como contexto, é importante entendermos que o Brasil é um país 
extremamente diverso. Observa-se pela tabela 1, abaixo, que no país existiam 5.565 
municípios em 2012; na atualidade são 5.570. O PIB per capita e a concentração da 
população variam muito entre as regiões político-administrativas, demonstrando que 
persistem grandes diferenças nos níveis de desenvolvimento regional. É crítico 
observar essas diferenças, pois é muito provável que haja também diferenças nas 
capacidades institucionais – financerias, técnicas e administrativas – das 
administrações municipais de acordo com o desenvolvimento de cada região.  

Além das diferenças de desenvolvimento entre as regiões, verifica-se 
diferenças drásticas com relação ao tamanho de municípios brasileiros. Se por um 
lado temos nanomunicípios como Serra da Saudade (MG) com 815 habitantes, por 
outro lado temos metrópoles como São Paulo (SP) com aproximadamente 12 
milhões (IBGE, 2016). Esse panorama é crítico de ser entendido principalmente pelo 
fato de que, de acordo com o pacto federativo brasileiro, ambos têm 
                                                 
1 Afonso, J.R.R., 2006. Novos Desafios à Decentralização Fiscal do Brasil: As Políticas Sociais e as 
Transferências de Renda. In XVIII Seminário Regional de Política Fiscal. Santiago do Chile, pp. 1–34. 
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responsabilidades sobre políticas públicas muito similares. Adicionamos a esse fato 
a existência de diversas zonas metropolitanas com aglomerados populacionais ainda 
maiores e conurbações que não têm à sua disposição mecanismos legais claros e 
instrumentos de incentivo eficientes que permitam às administrações municipais 
enfrentarem juntas problemas de responsabilidade compartilhada. 
 

Tabela 1 - Distribuição dos municípios brasileiros,  população, PIB e PIB per capita 
entre as regiões geográficas do país em  2012, segu ndo o IBGE.  

Região Número de municípios  % da população  % do PIB  PIB per capita (R$)  

Norte 449 8,4% 5,3%                   14.179  
Nordeste 1794 27,8% 13,6%                   11.045  
Sudeste 1668 42,1% 55,2%                   29.718  
Sul 1188 14,3% 16,2%                   25.634  
Centro-Oeste 466 7,4% 9,8%                   29.844  
      

Atualmente, municípios, independente de seu tamanho, são responsáveis 
pela prestação de serviços públicos como educação (educação infantil e ensino 
fundamental), atenção básica na saúde, transporte, zeladoria urbana e outros. 
Muitos dos atores que defendem a agenda municipalista argumentam que os 
recursos financeiros descentralizados pela União e governos estaduais não são 
suficientes para que as políticas públicas nas áreas mencionadas acima sejam 
implementadas de maneira satisfatória.  

No entanto, outros tantos especialistas no tema argumentam que há também 
um gap de eficiência dos administradores municipais na gestão dos recursos 
financeiros transferidos para o ente e arrecadados localmente, diante da baixa 
capacidade estatal dos entes locais. No que tange à administração dos recursos 
financeiros municipais, constatamos somente alguns avanços incrementais que 
limitam o gasto municipal. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
colocou diversos limites nos gastos públicos. Mais especificamente, a LRF dispõe 
sobre as limitações dos gastos com pessoal e encargos sociais, despesa analisada 
neste documento. Apesar dos controles impostos, verificamos que muitas 
localidades não avançaram neste tema e têm estruturas de pessoal não condizentes 
com sua realidade fiscal.  

Com base em algumas variáveis fiscais e outras de qualidade de 
implementação de políticas públicas, este policy brief demonstra de maneira simples 
e explícita que há pelo menos dois grupos de municípios na realidade brasileira: um 
grupo com despesas acima de sua capacidade fiscal e que mesmo assim não 
consegue executar com qualidade algumas de suas políticas públicas; e outro com 
as contas públicas em linha com o que a LRF dispõe e, ao mesmo tempo, com um 
nível de qualidade esperado de políticas públicas.  

Em suma, temos referências positivas e negativas no uso de recursos 
públicos nos entes locais do país. Ou, em outras palavras, coexistem situações de 
copo cheio e copo vazio na gestão pública municipal brasileira.  
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2. Metodologia 
 

 

 
Para evidenciar o argumento de que coexistem na administração pública 

municipal no Brasil situações de copo cheio e de copo vazio no uso de recursos 
públicos, procedemos um levantamento e cruzamento de informações secundárias 
dispostas como indicadores de gestão e políticas públicas, confiáveis e de distintas 
fontes, utilizando planilha eletrônica. Para tal análise, escolhemos seis indicadores, 
sendo três referentes à qualidade do gasto público e três atinentes ao desempenho 
de políticas sociais, a saber: 

 
� Gasto com pessoal e encargos sociais em relação à receita total 

municipal (ano de 2016): grau de comprometimento dos gastos com 
funcionalismo em relação aos recursos totais disponíveis; 

 
� Índice Firjan de Gestão Financeira – Componente Gasto com Pessoal 

(IFGF Gasto com Pessoal): comprometimento do orçamento com o 
pagamento de despesas com pessoal considerando os limites (teto e 
prudencial) da LRF; 

 
� Índice Firjan de Gestão Financeira – Nota geral (IFGF): Índice que 

intenta qualificar a gestão fiscal dos municípios brasileiros suscitando a 
discussão de como os recursos públicos são alocados pelas 
prefeituras;  

 
� Atingimento da meta do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica - IDEB2 (ano 2013): indicador de qualidade produto entre o 
desempenho e rendimento escolar, afere o aprendizado em português 
e matemática e a aprovação escolar; 

 
� Atingimento da meta do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica - IDEB (ano 2015); e 
 

� Cobertura das equipes de atenção básica3 na Saúde (ano de 2015): 
analisa a disponibilidade de profissionais da atenção básica à saúde 
em um determinado município (maior disponibilidade indica maior 
potencial de atendimento e facilidade de acesso para a população).  

 
Justapondo e comparando esses seis indicadores para os municípios 

brasileiros, utilizamos alguns critérios para identificar – potenciais – referências 
                                                 
2 A nota técnica do IDEB está disponível no link: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_e_o_ideb/Nota_Tecnica_n1_concepcaoIDEB.pdf 
 
3  A ficha técnica desse indicador está disponível no link: 
 http://idsus.saude.gov.br/ficha1s.html 
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positivas e negativas na gestão pública municipal do país. Abaixo, os quadros 1 e 2  
elencam os critérios utilizados. 
 
Quadro 1 – Critérios utilizados para identificar po tenciais referências positivas 
 

Critérios Utilizados 
Ordenamos os municípios de maneira crescente no item 
despesa com pessoal e encargos sociais dividido por receita 
total (referência 2016, liquidado). 
Filtramos os municípios com Índice Firjan (IFGF) – indicador 
gasto com pessoal acima de 0,8 (referência 2016). 
Filtramos os municípios com Índice Firjan (IFGF) – índice geral 
acima de 0,6 (referência 2016).  
Filtramos os municípios que atingiram a meta do IDEB – anos 
iniciais em 2013 (referência 2013).  
Filtramos os municípios que atingiram a meta do IDEB – anos 
iniciais em 2015 (referência 2015).  

Referências Positivas 
na Gestão Municipal 

Filtramos os municípios que tinham cobertura de atenção 
básica na saúde em 99,5% (referência 2015).  

 
Quadro 2 – Critérios utilizados para identificar po tenciais referências negativas   
 

Critérios Utilizados 
Ordenamos os municípios de maneira decrescente no item 
despesa com pessoal e encargos sociais dividido por receita 
total (referência 2016, liquidado). 
Filtramos os municípios com Índice Firjan (IFGF) – indicador 
gasto com pessoal abaixo de 0,46 (referência 2016).  
Filtramos os municípios com Índice Firjan (IFGF) – índice geral 
abaixo de 0,4 (referência 2016). 
Filtramos os municípios que não atingiram a meta do IDEB – 
anos iniciais em 2013 (referência 2013) 
Filtramos os municípios que não atingiram a meta do IDEB – 
anos iniciais em 2015 (referência 2015). 

Referências Negativas 
na Gestão Municipal 

Filtramos os municípios que tinham cobertura de atenção 
básica na saúde abaixo de 80% (referência 2015). 

 
Explicando cada um dos critérios utilizados, vale mencionar, inicialmente, que 

no orçamento público municipal, a despesa com pessoal é o principal item.            
Trata-se de um gasto público caracterizado como rígido ou engessado, visto que os 
salários e aposentadorias dos servidores públicos não podem ser reduzidos. Em 
consequência ao gasto excessivo com o funcionalismo, há a diminuição dos recursos 
destinados a prestação de serviços públicos e a implementação de políticas públicas. 
Sendo assim, o primeiro critério aplicado à base de dados foi o ordenamento dos 
municípios segundo a Despesa com Pessoal e Encargos Sociais em relação a  
Receita Total (DPES/RT),  ou seja, todo o recurso disponível sob gestão da 
administração pública municipal.  

 
A Firjan estima que nos municípios brasileiros, em média, 50% da receita 

corrente líquida esteja comprometida com a despesa com pessoal. Dada sua 
importância, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) fixou limites para o 
comprometimento das receitas com essa categoria de gasto público: o teto da 
despesa com pessoal é de 60% da receita corrente líquida (RCL), somando os gatos 
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dos Poderes Executivo e Legislativo; e a partir de 57% da RCL, ou 95% do teto, não 
é possível criar cargos ou funções na gestão pública municipal, já que o município 
atinge o chamado limite prudencial.  

 
O segundo critério aplicado diz respeito ao Índice Firjan (IFGF) no indicador 

Gastos com Pessoal – IFGF-IGP , que apura os limites da LRF. Quanto mais 
próximo de 1,00 menor o comprometimento do orçamento com despesas com 
pessoal. Sendo assim, os municípios que excedem os 60% da RCL, estabelecidos 
pela LRF, recebem nota 0, e os que utilizam 30% da RCL nota 1,00. 
 

O terceiro critério utilizado foi o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) 4, 
uma metodologia que se propõe mensurar a qualidade da gestão fiscal dos 
municípios brasileiros por meio de cinco indicadores. O IFGF é composto por quatro 
indicadores (Receita Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos e Liquidez) com 
maior peso (22,5%) e o indicador Custo da Dívida, com menor peso (10,0%). Em 
linhas gerais, o índice analisa: a dependência de transferências intergovernamentais; 
o comprometimento das receitas com Despesas com Pessoal; os Investimentos 
realizados pelo poder público municipal; a capacidade de pagamento de despesas 
realizadas no último ano de mandato e; o grau de comprometimento de recursos 
municipais com juros e amortizações, ou seja, custos de dívidas. Para a base de 
dados deste levantamento, os municípios foram filtrados a partir de: abaixo de 0,4 – 
Categoria D (Gestão Crítica) e acima de 0,6 – Categoria B e A (Boa Gestão e Gestão 
de Excelência, respectivamente).  

 
Os outros três filtros aplicados são indicadores que dizem respeito ao 

desempenho de políticas públicas locais, mensurado neste estudo a partir de 
resultados do ensino fundamental e cobertura da saúde básica. Primeiramente, 
relacionados à educação consideramos as cidades que atingiram e não atingiram as 
metas estipuladas para o IDEB de 2013 e 2015  para os anos iniciais (IDEB-AI) , 
séries cuja responsabilidade é de competência da gestão pública  municipal. E, por 
fim,  no setor da saúde, os municípios foram filtrados de acordo com a Cobertura da 
Atenção Básica  (CABS).  

 

 
 
 
 
 

                                                 
4 O anexo metodológico do IFGF de 2017 está disponível no link: 
http://www.firjan.com.br/data/files/E2/82/21/A0/9AF3E5107210A3E5A8A809C2/Anexo%20Metodol%C3%B3gico
%20IFGF%202017.pdf 
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3. Resultados 
 

 

Nesta seção, observando os indicadores supramencionados, assinalamos 15 cidades em cada um dos grupos de 
referências – positivo e negativo –, e, ilustrativamente, caracterizamos um bom e um mau exemplo de gestão pública municipal 
como indicativos para reportagem.  
 

Tabela 2 - Indícios de Copo Cheio na Gestão Municip al: cidades que são potenciais referências positiva s no uso de recursos públicos 
 

Município UF  População 
(2016*) 

DPES/RT 
 (2016) 

IFGF-IGP 
 (2016) 

IFGF-Índice 
 (2016) 

IDEB-AI 
2013) 

IDEB-AI 
2015  

CABS 
 (2015)  

Salto do Céu MT 3.423 18% 1 0,6043 sim sim 100% 
Itaipulândia PR 10. 413 25% 1 0,7474 sim sim 100% 
Costa Rica MS 19.835 27% 0,9446 0,8036 sim sim  100% 
Ceres GO 22.034 28% 0,9563 0,6341 sim sim 100% 
Quintana SP 6.484 28% 0,8977 0,6159 sim sim 100% 
Tupandi RS 4.421 28% 0,8975 0,6910 sim sim 100% 
São José do Hortêncio RS 4.504 30% 0,8684 0,8058 sim sim 100% 
Tabaporã MT 9.398 30% 0,8846 0,6530 sim sim 100% 
Pimenteiras PI           11.925          31% 0,9420 0,7493 sim sim 100% 
Goianorte TO             5.144               31% 0,8532 0,7430 sim sim 100% 
Iporã PR             4.794              31% 0,8126 0,6386 sim sim 100% 
São Gonçalo do Piauí PI             4.918         32% 0,8230 0,7329 sim sim 100% 
Quatro Pontes PR             4.014            33% 0,8505 0,7680 sim sim 100% 
Extrema MG           33.729             35% 0,8110 0,7925 sim sim 100% 
Bom Princípio RS           13.064           36% 0,8188 0,6222 sim sim 100% 

*População estimada para 2016, IBGE.  
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De forma resumida, pode-se afirmar que a tabela 2 enumera alguns municípios brasileiros que são potenciais referências 
positivas no uso de recursos públicos. São todas cidades de pequeno porte (com até 50.000 habitantes) que: (i) conseguem cumprir 
o estabelecido pela LRF em relação à despesa com pessoal; (ii)  têm uma reconhecida gestão fiscal pelo IFGF; e (iii) alcançaram, 
recentemente, um desempenho socialmente desejável nas ações educacionais e de atenção básica na sáude. Esses municípios 
exemplificam a situação de copo cheio na gestão pública municipal, com equilíbrio fiscal e bons resultados em políticas públicas 
relevantes; e, em adição, ainda dispõem de capacidade financeira para a realização de outros investimentos públicos.  
 
Tabela 3 - Indícios de Copo Vazio na Gestão Municip al: cidades que são potenciais referências negativa s no uso de recursos públicos 
 

Município UF  População 
(2016*) 

DPES/RT 
 (2016) 

IFGF-IGP 
 (2016) 

IFGF-Índice 
 (2016) 

IDEB-AI 
2013) 

IDEB-AI 
2015  

CABS 
 (2015)  

Belford Roxo RJ 494.141 68% 0 0,2714 não não 28,40% 
Vitória de Santo Antão PE 136.706 67% 0 0,2254 não não 72,74% 
Soure PA 24.488 67% 0 0,166 não não 74,42% 
Carpina PE 81.884 67% 0 0,2335 não não 72,13% 
Candeias do Jamari RO 24.719 66% 0 0,2859 não não 69,71% 
Ponta de Pedras PA 29.700 65% 0 0,2615 não não 55,34% 
Almeirim PA 33.282 64% 0 0,2254 não não 56,58% 
Maraial PE 11.570 63% 0 0,1067 não não 75,24% 
Iguape SP 30.519 63% 0 0,2351 não não 72,28% 
Duque de Caxias RJ 886.917 63% 0 0,3106 não não 38,29% 
Santa Maria da Boa Vista PE 41.475 62% 0 0,3188 não não 69,32% 
Belo Jardim PE 75.729 61% 0 0,2048 não não 58,24% 
Buíque PE 57.120 61% 0 0,233 não não 59,10% 
Itaboraí RJ 230.786 59% 0 0,4252 não não 57,37% 
Santo Antônio de Posse SP 22.597 59% 0 0,2436 não não 78,02% 

*População estimada para 2016, IBGE.  
 
Já na tabela 3, de maneira simplificada, observamos alguns municípios – de todos os portes – que evidenciam uma má 

administração dos recursos públicos, em sua maioria ultrapassando o teto de despesa com pessoal normatizado pela LRF e com 
gestão fiscal considerada crítica pelo IFGF. Os serviços públicos de educação fundamental e de saúde básica, ao que tudo indica, 
deixam a desejar em termos, respectivamente, de qualidade e cobertura. O engessamento do alto gasto público com o 
funcionalismo impõe severas restrições para a condução de ações governamentais de primeira necessidade para a população. 
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Como casos que tipificam acuradamente as situações de copo cheio e copo 
vazio na gestão pública municipal brasileira, descrevemos, a seguir, os municípios 
de Costa Rica/MS e Belford Roxo/RJ, indicando-os como cidades-personagem para 
a reportagem.  

 

  
 

Localizado na região nordeste do estado de Mato Grosso do Sul, na divisa 
com os estados de Mato Grosso e Goiás, o município de Costa Rica, de acordo com 
o IBGE, tinha uma população estimada em 2016 de quase 20.000 habitantes. Nos 
últimos anos a cidade figura como um dos cem municípios mais promissores do 
Brasil, o que se deve ao crescimento econômico derivado do agronegócio e turismo 
alinhado com uma gestão pública eficiente e eficaz que aproveitou, adequadamente, 
o aumento da  receita do município.  

 
A prefeitura tem uma gestão fiscal de excelência segundo o IFGF e a despesa 

com pessoal em relação à RCL em 2016 foi de 27%. Ademais, a gestão municipal 
alcançou uma nota – média – nos IDEBs de 2013 e 2015 de 6,4 para os anos iniciais 
e o percentual da população atendida pelas equipes de atenção básica, segundo o 
Ministério da Saúde, se aproxima dos 100%. Abaixo, com o intuito de ilustrar tal 
situação de copo cheio, seguem dois links de notícias da imprensa nacional e 
regional que evidenciam essa realidade. 

 
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/01/municipio-de-costa-rica-no-ms-paga-ate-16-salario-
para-professor.html (bom exemplo de investimento na educação pública municipal) 

 
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/bom-dia-ms/videos/v/prefeitura-de-costa-rica-e-exemplo-de-
controle-de-gastos/5821526/ (bom exemplo de controle dos gastos públicos) 

 

 

Situado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o município de Belford 
Roxo está ao norte da capital a uma distância de – aproximadamernte – 20 km.              
O município é o sétimo mais populoso do estado, com cerca de 494.000 habitantes, 
segundo a estimativa do IBGE para 2016. A cidade apresenta um desenvolvimento 
socieconômico criticamente abaixo da média fluminense, bem como tem uma 
infraestrutura de serviços básicos bastante deficitária.  

 
A prefeitura tem uma  gestão fiscal crítica de acordo com o IFGF e a despesa 

com pessoal em relação à RCL em 2016 foi de 68%. A gestão municipal alcançou 
uma nota – média – nos IDEBs de 2013 e 2015 de 3,9 para os anos iniciais e o 
percentual da população atendida pelas equipes de atenção básica, segundo o 
Ministério da Saúde, não ultrapassa os 30%. Abaixo, com o intuito de ilustrar tal 
situação de copo vazio, seguem dois links de notícias da imprensa nacional e 
regional que evidenciam essa realidade. 

 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/07/belford-roxo-no-falido-rj-da-exemplo-de-como-
torrar-dinheiro.html (mau exemplo de gasto público)  
 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/videos/t/todos-os-videos/v/waguinho-prefeito-de-belford-roxo-e-
acusado-de-nepotismo/6270624/ (mau exemplo de gestão pública)  

Costa Rica/MS – referência positiva  

Belford Roxo /RJ – referência negativa  
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4. Recomendações 
 

 

 
À guisa de conclusão, não compreendemos que os recursos financeiros são 

fartos no conjunto de municípios brasileiros. Pelo contrário, sabemos que na maioria 
das cidades do país o dinheiro é, muitas vezes, insuficiente para dar conta de todas 
as demandas sociais que recaem sobre a prefeitura, seja pela forma desigual que a 
arrecadação dos impostos é distribuída entre os níveis de governo, seja pelos 
diversos anseios populares que primeiro batem na porta dos prefeitos. Todavia, é 
necessário reconhecer que existem bons e maus exemplos no uso de recursos 
públicos na gestão pública municipal, divulgando as boas práticas e questionado os 
casos de insucesso.  

Para finalizar e promover o debate sobre caminhos para dirimir os problemas 
levantados neste policy brief, apresentamos três possíveis recomendações entre 
diversas ações que podem (e devem) ser levadas a cabo e bom termo: 

 
���� É crucial encontrarmos mecanismos de construção de capacidade 

institucional nos municípios. Uma recomendação é ampliar o papel do 
nível intermediário da federação, os governos estaduais, com relação 
ao entendimento das realidades municipais e apoio efetivo na busca de 
melhorias nessa esfera de governo. As atividades de apoio podem e 
devem ser diversas, incluindo desde de simples capacitações até o 
apoio com soluções tecnológicas e técnicas, ou até mesmo co-
execução de políticas públicas de responsabilidade municipais em 
casos de crise. Um exemplo de sucesso neste tipo de articulação é o 
caso da melhoria dos índices de educação básica no estado do Ceará 
advindo, sobretudo, do apoio do governo estadual aos municípios 
cearenses;  

 
���� Um outro aspecto relevante de ser considerado é a focalização e 

valorização das áreas de recursos humanos das administrações 
municipais. Estas, atualmente, desempenham majoritariamente 
funções de pagamento de folha de pessoal. Esta área deve 
desempenhar funções estratégicas de seleção, alocação e 
desenvolvimento de pessoas do quadro municipal aliados às reais 
necessidades – presentes e futuras – das prefeituras; e 

 
���� O controle externo exercido pelos Tribunais de Contas deve buscar 

uma migração mais expressiva para a avaliação dos resultados 
finalísticos das políticas públicas em vez de controlarem processos 
intermediários. Esta iniciativa dará, por um lado, mais autonomia aos 
gestores públicos municipais na execução das políticas públicas e, por 
outro, simplificará o processo de controle destes orgãos, ao mesmo 
tempo que colocará uma pressão por resultados em todo o quadro da 
administração municipal.  


