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• IEGM é o índice de desempenho composto por 07 índices setoriais, 

consolidados em um único índice por meio de um modelo matemático.

• Foco na análise da infraestrutura e dos processos dos entes municipais, 

busca avaliar a efetividade das políticas e atividades públicas desenvolvidas.

• ”Busca” avaliar, no tempo, se a visão e objetivos estratégicos dos municípios 

foram alcançados de forma efetiva.

• Apresenta uma nova metodologia que incorpora os seguintes atributos de:

Específico: mede características da gestão de forma clara e objetiva;

Mensurável: permite quantificar o desempenho ao longo do tempo;

Acessível: de modo que seja utilizado como insumo para o planejamento;

Relevante: como instrumento de controle;

Oportuno: elaborado de forma tempestiva (uso pela Fiscalização).



• Possibilidade de comparar desempenhos entre municípios 

semelhantes, possibilitando identificar as melhores práticas.

• Classificação objeto desta publicação é baseada exclusivamente em 

informações prestadas pelos próprios Municípios, as quais foram 

validadas por amostragem pelas equipes de fiscalização deste Tribunal.

• Somente poderão ser consideradas definitivas após o trânsito em 

julgado do Parecer emitido pelo Relator das respectivas contas.

• Os resultados serão apresentados em faixas de acordo com a 

metodologia de cálculo indicado no Manual do IEG-M/TCESP disponível 

no tópico Documentação desta página.



Até 28/02

Prefeituras: encaminhar os dados do IEGM – exercício 2018 (i-

AMB; i-CIDADE; i-EDUC; i-FISCAL; i-GOV TI; i-

PLANEJAMENTO; i-SAÚDE).

COMUNICADO SDG Nº 37/2018

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo torna público o 

calendário de obrigações para 2019 das providências a cargo 

dos órgãos estaduais e municipais, dependentes ou não, 

necessárias ao atendimento das exigências das Instruções

 nº 02/2016:





















Nota Faixa Critério

A Altamente efetiva
IEGM com pelo menos 90% da nota máxima e, no mínimo, 5 índices 
com nota A

B+ Muito efetiva IEGM entre 75,0% e 89,9% da nota máxima

B Efetiva IEGM entre 60,0% e 74,9% da nota máxima

C+ Em fase de adequação IEGM entre 50,0% e 59,9% da nota máxima

C Baixo nível de adequação IEGM menor ou igual a 49,9%



OBS.: além dos critérios indicados na tabela anterior, são 

observados na definição das faixas de resultados:

• Diminuição de 01 (um) grau na nota geral do IEGM/TCESP, 

quando não ocorrer o atingimento da aplicação de 25% na 

Educação;

• Índice Componente - Realocação para a faixa de resultado C – 

Baixo Nível de Adequação: quando não observar o contido no 

artigo 29-A da Constituição Federal, que versa sobre: “total da despesa do 

Poder Legislativo Municipal efetivamente realizado no exercício anterior:" 

Inciso IV - cinco por cento para Municípios com população acima de quinhentos mil habitantes." 

"§ 2º  Cita que constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal efetuar o repasse 

fora dos parâmetros estabelecidos.



Recomendações do DCI

• Abertura de processo administrativo para monitoramento das respostas 

(individuais ou em conjunto) referentes ao IEGM oferecidas pelas diversas 

áreas (e-mail, memorandos, outros documentos);

• Observar o prazo fixado pelo TCE – Impreterivelmente 28/02/19  (após 

esse prazo, não é possível alterações e nem novas inserções); e

• Dificuldades na obtenção de informações e prazos estipulados, comunicar 

imediatamente o Secretário/Coordenador para a adoção de medidas;



Observações quanto a inserção de dados

• Questionário é obrigatório;

• A falta, a contradição ou respostas parciais podem gerar queda na 

avaliação realizada pelo TCE, quando  do relatório final das contas anuais 

do ano avaliado; e,

• Quando o questionário não é respondido de forma satisfatória, o TCE pode 

selecionar para proceder fiscalização ou auditoria no item, a fim de dirimir 

eventuais divergências ou dúvidas;
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