1. Por que o Sistema CFA/CRAs desenvolveu um Índice
de Governança Municipal?
O IGM foi desenvolvido com objetivo de promover o debate sobre a
importância da gestão para a promoção do desenvolvimento
municipal. Nesse contexto, o índice será utilizado para reconhecer,
registrar e disseminar as boas práticas de gestão brasileiras por
meio de publicações, eventos e prêmios.

2. Quais são as diferenças entre o Índice de Governança
Municipal e os demais índices desenvolvidos no Brasil?
O IGM contempla uma visão mais abrangente comparativamente
com demais índices sobre o desempenho municipal, contemplando
questões fiscais, de gestão e de desempenho. Dessa forma, será
possível acompanhar como os municípios usam seus recursos
públicos por meio de uma boa gestão para a geração de valor
público para a sociedade.

3.
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Quais são as fontes de dados utilizadas?

O índice foi construído utilizando diversas fontes de dados
secundários de bases públicas como da Secretaria do Tesouro
Nacional, Sistema FIRJAN, IBGE, PNUD, Ipea, Datasus, INEP, entre
outras.

4.

Qual será a periodicidade de atualização do índice?

O IGM será atualizado anualmente.

Apoio:

Qualidade Habitacional

Identifica a porcentagem da
população que tem acesso a
recursos básicos para moradia
como água encanada, banheiro e
coleta de lixo.

O Índice de Governança Municipal é uma metodologia que
busca avaliar o grau de Governança Pública dos municípios
brasileiros a partir do seu desempenho nas dimensões
Fiscal, Gestão e Desempenho que gera valor público.

Atendimento Médico

Terceirização de serviços
básicos
Define se há ou não oferta de
serviços públicos básicos de
saneamento por empresas
terceirizadas.

Articulação Institucional:

Identifica se o município possui
consórcios públicos nas mais
diversas áreas como saúde,
educação, turismo, meio ambiente
etc.

Servidores

Identifica a proporção de
servidores públicos da
administração direta e indireta na
população.

Informatização

Identifica a proporção entre a
quantidade de médicos e a
população, assim como a quantidade
de consultas em atenção básica
realizadas.

Planejamento Urbano

Identifica o número de crianças
que não sobreviverão ao primeiro
ano de vida. Possibilita medir o
grau de pobreza de uma
localidade.

Vulnerabilidade

Analisa o grau de vulnerabilidade da
população a partir da porcentagem
existente de grupos populacionais
vulneráveis como por exemplo,
indivíduos de 15 a 24 anos que não
estudam.

Educação

Define a porcentagem da população
em idade de aprendizagem que está
na escola ou creche, assim como a
taxa de abandono escolar.

Avalia se as prefeituras possuem
sistemas informatizados que
agilizem os serviços.

Mortalidade Infantil

Desempenho

Analisa se há ou não no município
legislações específicas na área de
planejamento urbano.

IDHM

Representa a média dos índices das
dimensões Renda, Educação e
Longevidade.

O Desempenho busca
avaliar os resultados de
políticas públicas para a
sociedade.

Comissionados

Define a proporção de servidores
comissionados da administração
direta e indireta no grupo de
servidores públicos.

Gastos per capita:

Baseia-se na proporção de
investimentos do município em
saúde e educação de acordo com
a população.

Gestão

Fiscal

A Qualidade da Gestão
avalia as práticas de
administração adotadas pelos
municípios.

Analisa a obtenção,
gestão e administração de
recursos financeiros dos
municípios.

Índice FIRJAN de Gestão
Fiscal

Avalia a Receita Própria, os Gastos
com Pessoal, os Investimentos, a
Liquidez e o Custo da Dívida das
prefeituras municipais.

