Tabela Metodologia - Gestão
Dimensão

Indicador

Variável
Planejamento da
despesa

Planejamento

Gestão

Objetivo da mensuração da variável
Mensura a adequação do planejamento de despesas do município

Captação de recursos

Avalia a capacidade de captação de recursos do município

Lei geral MPE

Mede a implementação da Lei geral de incentivo a MPEs nos
municípios

Forma de cálculo
Valor de restos a pagar não processados (despesas orçamentárias no
total geral da despesa de inscrição de RPNP) dividido pela despesa
total do município (despesas orçamentárias na total geral de despesas
empenhadas).
Valor de recursos captados em convênio (1.7.6.0.00.00.00 Transferências de Convênios) dividido pela receita corrente total do
município.
Média aritmética das notas obtidas nos subitens da lei geral.

Fonte

Ano

Link

Data de
extração

Periodicidade

Polaridade

Secretaria do
Tesouro Nacional

2018

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/
public/consulta_finbra/finbra_list.jsf

02/10/2019

Anual

Menor-melhor

Secretaria do
Tesouro Nacional

2018

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/
public/consulta_finbra/finbra_list.jsf

02/10/2019

Anual

Maior-melhor

Sebrae

2019

http://app.pr.sebrae.com.br/leigeralnacional
/VisualizarRankingEstados.do?acao=

02/10/2019

Anual

Maior-melhor

02/10/2019

Bianual

Menor-melhor

Menor-melhor

Servidores per
capita

Verificar a proporção de servidores da administração pública direta
e indireta na população do município.

Total de colaboradores na administração direta, divido pela
população.

MUNIC-IBGE

2018

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/
saude/10586-pesquisa-de-informacoesbasicasmunicipais.html?edicao=10798&t=downloads

Comissionados

Verificar a proporção de comissionados no total de servidores
(administração direta e indireta)

Total de comissionados sem vínculo na administração direta, divido
pelo total de colaboradores.

MUNIC-IBGE

2018

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/
saude/10586-pesquisa-de-informacoesbasicasmunicipais.html?edicao=10798&t=downloads

02/10/2019

Bianual

Disponibilidade das
Informações

Verifica o nível de informações prestadas nas bases de dados
federais

Número de informações disponíveis dividido pelo total de bases de
dados.

IGM

2020

--

10/03/2020

Anual

Maior-melhor

CAUC

Analisa a regularidade do município com o CAUC

Número de pendências do CAUC em relação ao total de itens.

2020

http://sti.tesouro.gov.br/cauc/index.jsf

28/01/2020

Anual

Menor-melhor

Transparência

Mede o nível de cumprimento dos municípios com relação às leis
referentes à transparência no Brasil.

Checklist realizado pelo MPF com os municípios.

2016

http://www.rankingdatransparencia.mpf.mp.
br/

02/10/2019

Bianual

Maior-melhor

Colaboradores

Transparência

Secretaria do
Tesouro Nacional
Ministério Público
Federal

