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RESUMO 

A Prefeitura Municipal de Niterói vem obtendo destaque nacional pelo exitoso trabalho 

na condução de sua gestão fiscal. A cidade posicionou-se como a melhor do Estado 

fluminense e a sexta melhor do país em 2016 no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF). 

Como contraponto, em 2012, a cidade estava em 55° lugar a nível estadual e na posição 

2.188° no âmbito nacional. A boa performance de Niterói se deve a um conjunto de 

medidas nas áreas de planejamento, gestão fiscal e modernização da gestão, dentre elas: 

a promoção da cultura de planejamento orientado a resultados; a implantação de um 

sistema integrado de gestão municipal; a criação de uma instância permanente para o 

controle da execução orçamentária e financeira denominada Comissão de Programação 

Financeira e Gestão Fiscal (CPFGF); o estabelecimento de Pactos Anuais de Ajuste Fiscal 

para reduzir e gerenciar as maiores despesas; a implementação do “Plano Niterói mais 

Resiliente” com mais de 40 ações para enfrentar a crise. Os pressupostos políticos 

assumidos para delinear tais prioridades foram: a promoção da transparência, o equilíbrio 

das finanças públicas e a garantia do bom funcionamento dos serviços essenciais da 

cidade sem o corte de direitos sociais ou o aumento de impostos. Este artigo apresenta as 

medidas adotadas por Niterói detalhando os desafios enfrentados e os resultados 

alcançados com a perspectiva de demonstrar que a responsabilidade fiscal é indissociável 

de uma boa governança e exige prioridade política, bem como disciplina rígida para sua 

implementação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde 2014 o país vem atravessando uma de suas piores crises políticas e 

econômicas tendo como efeitos a redução do crescimento e o risco de insolvência das 

finanças púbicas (BARBOSA FILHO, 2017). A expectativa de crescimento econômico é 

reduzida a cada mês, impactando diretamente o produto interno bruto e a arrecadação da 

união, dos estados e dos municípios.  

Ao analisar os dados consolidados e divulgados pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), referentes ao Resultado Primário do Governo Central, percebe-se que, a 

partir de 2014, e pela primeira vez desde 1998, o governo obteve déficit primário (ver 

gráfico 1). Isso significa que, desde 2014, as receitas do governo não estão sendo 

suficientes para arcar com suas despesas - excetuando-se aquelas referentes ao pagamento 

de juros - evidenciando grave desequilíbrio fiscal e descontrole do planejamento 

governamental. O dado mais recente divulgado pela STN demonstra que, em 2017, o 

déficit primário foi de 124 bilhões de reais.  

 

Gráfico 1: Resultado Primário do Governo Central – 1997 a 2017 

 

                                       Fonte: Elaboração própria com base nos dados de STN, 2017. 

 

Diversos fatores contribuíram para explicar a deterioração da situação econômica 

nacional nestes últimos anos, como: a crise política, intensificada após a eleição 

presidencial de 2014; os indicadores macroeconômicos; e a cotação internacional de 

commodities.  Elementos contextuais se acumularam e se sobrepuseram fazendo com que 

a crise econômica do período, fosse considerada, para muitos analistas, como a principal 

já enfrentada no país. 

A evolução do Produto Interno Bruto brasileiro a partir dos anos 2000 demonstra 

que o quadriênio 2014-2017 foi um período atípico para a economia nacional. Em 2014 
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o Brasil cresceu apenas 0,5% e, nos anos seguintes, passou a apresentar recessão com 

crescimento negativo de 3,55% em 2015, e 3,46% em 2016. Apenas em 2017 

conseguimos retomar a trajetória de crescimento, ainda modesta, ao patamar de 1%. 

O descontrole macroeconômico também é evidenciado na análise da trajetória do 

nível geral de preços. No acumulado dos doze meses de 2015, a inflação (IPCA/IBGE) 

foi de 10,7%1 - a maior alta desde 2002 (ver gráfico 2). Aumento decorrente da liberação 

dos preços administrados, forte valorização dos produtos alimentícios e habitação. 

 

        Gráfico 2: Trajetória da Inflação (IPCA) – 2000 a 2016 

             

                            Fonte: Elaboração própria com base nos dados de IBGE, 2017.  

 

O ciclo de valorização dos preços das commodities foi observado a partir do início 

dos anos 2000 e privilegiou países exportadores líquidos desses produtos. O Brasil foi, 

notadamente, favorecido por essa dinâmica, trazendo influxos de capitais para dentro das 

fronteiras. Quando se analisa a trajetória do preço internacional do Barril de Petróleo, seja 

ele Brent ou WTI2 é possível perceber uma interrupção desse ciclo de valorização em 

2014. Em menos de um ano, a cotação do WTI caiu de mais de US$ 100 para menos de 

US$ 47 por barril. Como consequência, a arrecadação governamental proveniente da 

exportação de petróleo foi afetada de maneira abrupta e imprevisível (ver gráfico 3).  

 

 

 

                                                 
1 Acima da meta do Banco Central de 4,5% e do intervalo de tolerância superior de 6,5%. 
2 O Brent é comercializado na Bolsa Londres, tendo como referência tanto o petróleo extraído no Mar do 
Norte como no Oriente Médio. Já o WTI é comercializado nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, e 
se refere ao produto extraído principalmente na região do Golfo do México. 
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Gráfico 3: Preço Internacional do Barril de Petróleo – 2000 a 2017 

              

                       Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Valor Econômico, 2017.  

 

A abrupta desvalorização do barril de petróleo somada à crise interna da Petrobrás 

desestruturou a cadeia de valor que envolve a extração desse mineral. O Estado do Rio 

de Janeiro - maior produtor de Petróleo no Brasil, sede da Petrobrás e principal plataforma 

para o pré-sal - foi o mais atingido. 

Ao analisar os dados fiscais divulgados pela Secretaria da Fazenda do Governo 

do Estado do Rio de Janeiro3, é possível notar que, até 2013, a trajetória de arrecadação 

tributária e dos recursos advindos dos royalties era ascendente. Contudo, de 2014 em 

diante, a conjuntura econômica começou a afetar negativamente a arrecadação estadual e 

o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), por exemplo, passou a 

observar reduções reais anuais superiores a 3%. Em contrapartida, as despesas 

obrigatórias do Governo do Rio de Janeiro mantiveram trajetória ascendente. Entre 2010 

e 2016, as despesas com pessoal ativo do governo tiveram uma elevação de 77% enquanto 

os custos com os inativos e pensionistas subiu 99% no mesmo período. 

Em consequência de dependerem dos repasses relativos aos impostos arrecadados 

pelo estado, diversos municípios fluminenses foram afetados pela crise. Em janeiro de 

2017 sete cidades do Rio decretaram estado de calamidade pública financeira: Angra dos 

Reis, Cabo Frio, Mesquita, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo e Rio das Ostras. Os 

decretos de calamidade significam reconhecer que as cidades não têm recursos para 

honrar compromissos e permitem aos gestores adotar medidas de exceção, como 

suspender pagamentos a fornecedores, cortar cargos e fazer compras em caráter 

emergencial.  

                                                 
3 Seminário sobre a recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, Conleste, 2017. 
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Não há como negar que o momento atual é extremamente delicado econômica e 

financeiramente. A importância em se manter o controle e a boa gestão fiscal é 

excepcional. Nesse contexto, é imperativo fazer os ajustes necessários na máquina 

pública, de forma que os serviços prestados à população não sejam afetados em sua 

amplitude ou qualidade.  

Mesmo diante desse contexto desfavorável e a despeito da grave situação herdada 

da gestão anterior, desde 2013 a Prefeitura de Niterói vem conciliando uma série de 

medidas de gestão voltadas ao planejamento estratégico de prioridades, a modernização 

dos seus sistemas de gestão e planos de ajuste fiscal. As medidas desenvolvidas e 

implantadas por Niterói entre 2013 e 2017 permitiram transformar uma estrutura arcaica, 

ineficiente e sem quaisquer meios de gestão em uma prefeitura que hoje figura como 

referência nacional.  

O sucesso da implementação de tais medidas pôde ser evidenciado ao final de 

2016, quando, mesmo diante da redução da arrecadação e da crise nos estados e 

municípios, Niterói honrou seus compromissos pagando servidores e fornecedores em 

dia. Como reconhecimento dos esforços empreendidos para promover a responsabilidade 

fiscal, o município Niterói ficou com a 1ª colocação no Índice Firjan de Gestão Fiscal 

(IFGF) no Estado do Rio de Janeiro e 6ª no país pelo seu bom desempenho no conjunto 

de indicadores referentes à liquidez, índice de investimentos, despesas com pessoal, 

capacidade de arrecadação própria e custo da dívida. A título de comparação, em 2012 

Niterói ocupava a 2.188ª colocação no país e 55ª no Estado do Rio de Janeiro. 

O presente artigo tem como objetivo apresentar o percurso traçado por Niterói 

para atingir este resultado expressivo de reconhecimento de sua boa gestão fiscal e 

demonstrar que é possível vislumbrar saídas e realizar uma gestão responsável e eficiente 

mesmo diante de um contexto adverso.  

O artigo subdivide-se em quatro partes, além desta introdutória. A priori 

apresenta-se o referencial teórico que versa sobre governança pública e papel do Índice 

Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) para mensurar a saúde fiscal e proporcionar o controle 

social. Na segunda parte apresenta-se o percurso das medidas adotadas por Niterói entre 

2013 e 2017. Na terceira é realizado um balanço dos resultados obtidos relacionando-os 

com as medidas de governança adotadas e os indicadores do IFGF. Na quarta e última 

seção, apresentam-se as considerações finais. 
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2. GOVERNANÇA PÚBLICA E O PAPEL DO ÍNDICE FIRJAN DE GESTÃO 

FISCAL PARA PROMOVER O CONTROLE SOCIAL 

 

O Novo Gerencialismo (New Public Management) estabeleceu princípios 

administrativos para que os governos pudessem implementar medidas saneadoras em um 

contexto de escassez de recursos inspirados na iniciativa privada. Conforme Bento (2003 

apud VIANNA, 2010), tais medidas podem ser resumidas em: 

 

1. Aumento dos controles financeiros; 

2. Desenvolvimento de sistemas de informação mais sofisticados e detalhados; 

3. Desenvolvimento de instrumentos de racionalização orçamentária, técnicas de 

avaliação de custos e controle orçamentário; 

4. Eficiência entendida como maximização dos recursos no custeio de políticas e 

conscientização da burocracia sobre o valor do dinheiro; 

5. Estabelecimento de objetivos organizacionais e gestão por desempenho – técnicas 

de auditoria em desempenho; 

6. Delegar autoridades para agentes (empowerment) e autonomia a administrações 

empreendedoras; 

7. Clara definição de responsabilidade de cada agente pela má gestão de programas. 

 

As medidas de inspiração reformista da Nova Gestão Pública estabeleceram para 

os governos um novo patamar de qualidade no gerenciamento responsivo dos recursos 

públicos. Contudo, com o advento da sociedade contemporânea e a perspectiva de um 

cenário complexo, o conceito de governança pública passou a ampliar as medidas e 

dimensões de análise para além da ideia puramente “administrativa” ou pautada apenas 

pela noção de eficiência.  

Ao passo que a administração pressupõe o controle e supervisão das ações 

executivas, a governança inclui a necessidade de considerar os interesses da sociedade, a 

prestação de contas e a transparência como valores intrínsecos do gerenciamento da coisa 

pública (EDWARDS, 2002). A governança extrapola o conceito de administração na 

medida em que a coordenação da participação e do relacionamento com as partes 

interessadas passam necessariamente a integrar a capacidade de gerir bem e de forma 

eficiente. A governança inclui não apenas os interesses daqueles que executam as 

políticas, mas também dos que são afetados pelas decisões. 
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A boa gestão é aquela que entrega resultados e que atende aos anseios de um 

espectro amplo da sociedade, incluindo beneficiários, cidadãos ou empresas. Os 

resultados não são “autorrealizáveis”, eles dependem de vários fatores e capacidade de 

governança para sua coordenação. Com base na vasta literatura sobre o tema, Martins e 

Marini (2010, p. 29) elencam os seguintes fatores como promotores de resultados:  

 

• Consciência estratégica: formulação compartilhada e comunicação da estratégia; 

• Liderança: capacidade de influenciar e mobilizar pessoas; 

• Estrutura: definição clara de competências, áreas e níveis de responsabilidade; 

• Processos: definição detalhada de procedimentos; 

• Projetos: desdobramento de resultados em ações que perpassam estruturas e 

processos que se submetem a regimes intensivos de monitoramento; 

• Contratualização: pactuação de resultados mediante mecanismos de 

monitoramento, avaliação e incentivos; 

• Pessoas: dimensionamento de equipes, capacitação, comprometimento e 

alinhamento de valores; 

• Tecnologias de informação e comunicação: inovação e integração tecnológicas, 

automação; 

• Recursos financeiros: disponibilidade, previsão e regularidade de fluxo. 

 

Ainda que autores e gestores tenham divergência em relação ao grau de 

importância ou relevância desses fatores, um bom modelo de gestão para resultados 

precisa harmonizar e articular essas diferentes dimensões para que seja exitoso a fim de 

criar valor público.   

A capacidade de governança pública está intimamente ligada, de um lado, com a 

capacidade de gestão de um governo e a sua legitimidade política e, de outro, a articulação 

com os seus stakeholders. Nesse sentido, a transparência dos atos públicos cumpre papel 

fundamental para influenciar que os gestores tomem decisões baseadas nos pressupostos 

de eficiência e legalidade dos processos e procedimentos, bem como na capacidade de 

envolver e comunicar à sociedade as suas ações e resultados. 
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Nas palavras de Viana (2010, p. 29): 

 

À governança pública não cabe somente a divulgação de demonstrações financeiras e 

resultados quantitativos, mas sim informações customizadas que possam ser 

compreendidas pelos interessados (população) de maneira clara e com resultados 

qualitativos, com relatórios que façam com que o cidadão possa fazer comparações com 

resultados privados e, assim, sentir-se confortável ao ver que a gestão pública está sendo 

eficiente no gasto dos recursos públicos. 

 

As boas práticas de governança pública têm exigido dos gestores 

comprometimento não apenas com a dimensão fiscal, mas também a transparência na 

aplicação dos recursos e a participação da população nas decisões do governo 

(TEIXEIRA, 2002). Nesse contexto, propagam-se iniciativas dos órgãos de controle e de 

entidades da sociedade civil a fim de influenciar, por meio de indicadores e rankings, o 

debate público sobre transparência e o bom uso dos recursos públicos.  

Ainda que a Lei da Transparência, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei 

de Acesso à Informação (LAI) tenham contribuído para estabelecer mecanismos de 

transparência e controle social obrigando os entes públicos a publicar em base regular 

suas despesas, receitas, resultados das licitações e prestações de contas, ainda há 

necessidade de garantir que tais informações sejam consultadas de forma facilitada e 

inteligível, de modo que sejam comparáveis e compreensíveis ao conjunto da população. 

Nesse sentido, órgãos de controle como Controladoria Geral da União (CGU) e 

Ministério Público Federal (MPF), por meio dos rankings de transparência ativa (portais 

de transparência) e passiva (pedidos de acesso à informação), e organizações da sociedade 

civil, por meio de iniciativas como “Portal Meu Município” (Fundação Brava), “Índice 

de Governança Municipal” (CFA) e “Índice FIRJAN de Gestão Fiscal” têm contribuído 

para traduzir informações e dados complexos em indicadores simples e inteligíveis de 

modo a facilitar a comparação e o acompanhamento dos resultados dos governos pela 

sociedade.  
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2.1 O ÍNDICE FIRJAN DE GESTÃO FISCAL 

 

O Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) se insere no contexto de proporcionar 

maior transparência da atuação dos governos sendo “(...) uma ferramenta de 

accountabillity que tem objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, 

por meio de indicadores que possibilitem o aperfeiçoamento das decisões quanto à 

alocação dos recursos públicos, bem como maior controle social da gestão fiscal dos 

municípios” (SILVA et al., p. 200, 2013). 

O IFGF é realizado desde 2012 com o propósito de influenciar o debate sobre 

como os tributos pagos pela sociedade são administrados pelas Prefeituras. A base de 

dados utilizada para a construção do índice são as informações fiscais das prestações de 

contas das próprias prefeituras disponibilizadas anualmente pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN).  

O ano de 2016 consistiu na referência do IFGF 2017, no qual foi avaliada a 

situação fiscal de 4.544 municípios, onde vivem 177,8 milhões de pessoas – 87,5% da 

população brasileira. Cabe salientar que, apesar da determinação legal que obriga a 

prestação de contas à STN, os dados do exercício fiscal 2016 de 1.024 Prefeituras não 

estavam disponíveis ou não eram consistentes (informações que não foram passíveis de 

análise).4 

A metodologia do IFGF consiste na apuração de cinco indicadores – Receita 

Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida – e a pontuação 

de cada um deles varia entre 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, melhor a gestão 

fiscal do município (ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Informação extraída do site institucional do IFGF http://www.firjan.com.br/ifgf/. Acesso em: 1º de 
março de 2018. 

http://www.firjan.com.br/ifgf/
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     Figura 1: Quadro-Resumo dos Indicadores IFGF 2017 

Fonte: FIRJAN, 2017 

 

O indicador de Receita Própria foi formulado a fim de verificar o grau de 

dependência de transferências governamentais dos municípios. O indicador foi construído 

com o pressuposto de que o município avaliado seja capaz de gerar receitas próprias 

equivalentes à metade do total de suas receitas correntes líquidas.5 Quanto mais próximo 

de 1 for o indicador de Receita Própria do município, menor a dependência de 

transferências constitucionais e voluntárias de outros entes. 

O indicador de Despesas com Pessoal busca verificar a rigidez orçamentária do 

município com despesas obrigatórias partindo do pressuposto de que a despesa com 

pessoal é o principal item da despesa do setor público. A Lei de Responsabilidade Fiscal 

                                                 
5 Segundo a STN a receita corrente líquida consiste no somatório das receitas tributárias advindas de 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras 
receitas correntes, deduzidos os valores transferidos, por determinação constitucional ou legal, aos 
Estados e Municípios, no caso da União, e aos Municípios, no caso dos Estados, consideradas ainda as 
demais deduções previstas na Lei. 
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limitou os gastos com pessoal em até 60% da receita corrente líquida justamente com a 

finalidade de evitar a rigidez orçamentária excessiva e abrir espaço fiscal no orçamento 

público para investimentos e prestação de serviços.  

A construção do índice de Despesas com Pessoal levou em consideração dois 

parâmetros. O primeiro utiliza como nota de corte o teto oficial para os gastos com 

funcionalismo estabelecido na LRF: 60% da receita corrente líquida. O segundo considera 

como menor valor o percentual de 30% da receita corrente líquida, metade do limite legal. 

Ou seja, o município que superar os 60% receberá zero no indicador Gastos com Pessoal 

do IFGF e o que registrar percentual inferior à metade disso recebe 1, a nota máxima. Isso 

quer dizer que quanto mais próximo de 1 menor o comprometimento do orçamento com 

Despesas com Pessoal.  

Já o indicador de Investimentos parte do pressuposto de que o crescimento 

econômico é suportado pela capacidade do poder público de aplicar recursos no 

provimento de bens e serviços à população. O indicador estabeleceu como nota de corte 

para este indicador: nota 1 para municípios que investiram mais de 20% da sua receita 

corrente líquida. Assim, quanto mais próximo de 1, mais investimentos foram feitos. 

O indicador de Liquidez trata de avaliar se a gestão municipal possui recursos 

financeiros suficientes para fazer frente aos seus restos a pagar.  Para o cálculo do índice, 

caso o município inscreva mais restos a pagar do que recursos em caixa no ano em questão 

a pontuação corresponde a zero. Pondera-se o IFGF Liquidez também pela receita 

corrente líquida. Esse ajuste tem o objetivo ponderar a relação entre postergações de 

despesas e a disponibilidade de caixa considerando o tamanho do orçamento da prefeitura. 

Quanto mais próximo de 1 menos o município está postergando pagamentos para o 

exercício seguinte sem cobertura. 

O indicador do Custo da Dívida realiza uma avaliação do peso dos encargos da 

dívida sobre as receitas líquidas reais6 conforme o limite estabelecido pela medida 

provisória nº 2.185-35/2001 que corresponde a 13%. Os valores compreendidos entre 0 e 

13% são escalonados no cálculo do índice. Assim, quando mais próximo de 1 menor o 

comprometimento dos recursos do município com juros e amortizações de empréstimos. 

Cumpre esclarecer que os parâmetros estabelecidos pela FIRJAN seguem as 

legislações que estabelecem limites para a responsabilidade fiscal dos municípios, vasta 

                                                 
6 Para os municípios, o conceito de receita líquida real exclui do total de receitas aquelas advindas de 
operações de crédito, de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações recebidas para 
atender as despesas de capital.  
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literatura sobre o tema, além da consultoria de especialistas em finanças públicas 

conforme apresentado na Nota Metodológica do IFGF. 

Em linhas gerais, no relatório da última aferição do IFGF foi possível constatar 

pelos resultados apresentados a “extensão e a profundidade da crise fiscal brasileira, sem 

deixar dúvidas de que ela não está restrita à União e aos estados”. Segundo o balanço 

apresentado (FIRJAN, 2017): 

 

Dos 4.544 municípios analisados, 3.905 (85,9%) apresentaram situação fiscal 

difícil ou crítica (Conceito C ou D no IFGF), apenas 626 (13,8%) boa situação 

fiscal (Conceito B) e tão somente 13 (0,3%) excelente situação fiscal (Conceito 

A). Assim, 2016 foi o ano com o maior percentual de prefeituras em situação 

fiscal difícil e com o menor número em situação excelente de toda a série do 

IFGF, iniciada em 2006.  

 

Especificamente no que diz respeito aos municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

os balanços anuais de mais de 41 municípios fluminenses não estavam disponíveis para 

consulta ou apresentaram informações inconsistentes no Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) da STN, descumprindo a 

obrigatoriedade estabelecida pela LRF. Considerando essa situação, o IFGF 2017 avaliou 

apenas 51 dos 92 municípios fluminenses. 

Em linhas gerais, o estudo demonstrou que o conjunto de municípios do Estado 

do Rio de Janeiro ficou em posição desfavorável considerando o agregado do país: o 

percentual de Prefeituras com avaliação positiva no IFGF (11,8%) foi inferior ao nacional 

(14,1%). O IFGF médio das prefeituras foi de 0,4553, ou seja, 2,2% abaixo da média 

brasileira (0,4655). 

Os pontos destacados pelo caderno de análise do IFGF 2017 em relação à situação 

dos municípios do Estado do Rio de Janeiro podem ser resumidos por: 

 

• entre os principais problemas registrados figuram-se os baixos investimentos e o 

alto comprometimento do orçamento com as despesas com pessoal; 

• 44 dos 51 municípios fluminenses analisados (86,3%) receberam conceito D no 

indicador de investimentos, o que representa investimento menor do que 8% do 

orçamento; 
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• a maior parte das cidades fluminenses analisadas apresentou situação fiscal difícil 

ou crítica (conceitos C e D) – respectivamente, foram 28 municípios com 

pontuação entre 0,4 e 0,6 e outros 17 com nota inferior a 0,4 pontos; 

• apenas cinco cidades tiveram sua situação fiscal avaliada como boa (conceito B), 

enquanto o grau de excelência (conceito A) foi conferido apenas ao município de 

Niterói. 

 

Desde 2013, o município de Niterói foi melhorando gradativamente o seu 

desempenho (ver gráfico 4). O destaque como 1º lugar no Estado do Rio de Janeiro e 6º 

do Brasil se deu em função da mudança de uma nota conceito C para a nota A no indicador 

de investimentos. Destacou-se também como conceito A capacidade de arrecadação 

própria do município. Todos os outros indicadores – custo da dívida, gastos com pessoal 

e liquidez - foram avaliados com o conceito B que denota boa gestão, com nota entre 0,6 

e 0,8. 

 

Gráfico 4: Desempenho de Niterói no IFGF – 2012 a 2016 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados de IFGF (2012 a 2016). 

  

Buscando-se compreender de que forma Niterói obteve desempenho exemplar no 

IFGF, a próxima seção detalha o percurso das medidas de gestão implementadas pela 

Prefeitura de Niterói e os seus respectivos resultados referentes à melhoria da qualidade 

do gasto, redução de despesas e aumento da arrecadação própria. 
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3. O CASO DE NITERÓI (2013 – 2017) 

 

3.1 Contextualização: a situação herdada em 2013 

  

 Com o resultado das eleições de 2012 o então candidato eleito como Prefeito, 

Rodrigo Neves, montou um gabinete de transição com os secretários de planejamento, 

fazenda, procuradoria e administração a fim de estruturar um diagnóstico da situação na 

qual a gestão municipal se encontrava. À época o diagnóstico demonstrou a existência de 

um passivo herdado de mais de R$ 500 milhões, restos a pagar de R$ 100 milhões e folha 

de pagamento de dezembro atrasada no valor de R$ 40 milhões. Foi verificado ainda o 

aumento da dívida consolidada do município que, entre 2008 e 2011, aumentou de R$ 70 

milhões para mais de R$ 400 milhões. 

O diagnóstico também apontou uma completa desestruturação da máquina 

pública. Além de uma estrutura organizacional inchada, composta por muitos órgãos e 

servidores comissionados, não havia padronização de cargos e salários, tampouco de 

processos e rotinas. Por sua vez, as instalações físicas da Prefeitura encontravam-se 

precárias, com o aparato tecnológico sem condições mínimas para o funcionamento 

eficiente da administração municipal.  

O parque tecnológico, parado no tempo, assemelhava-se a uma estrutura da 

década de 1980. Diversos sistemas de informação de protocolo, folha de pagamento e 

execução orçamentária coexistiam sem qualquer integração entre si. As prestações de 

contas de diferentes órgãos eram enviadas em planilhas impressas, redigitadas e 

sistematizadas em planilha csv, o que gerava enorme retrabalho e a produção de dados 

inconsistentes que prejudicavam a tomada de decisão gerencial.  

A infraestrutura defasada, a completa desorganização das contas públicas e a 

ausência de um planejamento com políticas estruturadas para o desenvolvimento da 

cidade materializavam-se em obras inacabadas e/ou interrompidas, além de colapso na 

prestação de serviços sócio assistenciais, de saúde, de manutenção da limpeza e 

iluminação pública. Ademais, a crise financeira decorrente da incapacidade de gestão 

antecessora levou a Prefeitura a ficar inadimplente no Serviço Auxiliar de Informações 

para Transferências Voluntárias (CAUC) do Ministério da Fazenda7 por cinco anos 

                                                 
7 O Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) do Ministério da Fazenda 
espelha os registros de informações dos cadastros de adimplência ou sistemas de informações financeiras, 
contábeis e fiscais, geridos pelo Governo Federal conforme Instrução Normativa STN nº2, de 2 de 



15 

 

seguidos. Situação que impedia a Prefeitura de captar recursos junto ao governo federal, 

bancos e organismos internacionais. 

Conforme argumenta os autores Abrucio e Gaetani (2006), o efeito da gestão 

fiscal pode ser visto como um dos elementos fundamentais que mobilizam a janela de 

oportunidade nos governos para a realização de um “choque de gestão”. Ou seja, a crise 

fiscal é vista como oportunidade para promover uma reforma gerencial. Aplicando-se 

essa percepção ao caso de Niterói, o diagnóstico realizado forneceu as bases para dar 

início ao ciclo de medidas de reforma da gestão municipal. 

 

3.2 O percurso das medidas implementadas 

 

No caso de Niterói foi preciso associar medidas de caráter emergencial a outras 

com foco no médio e longo prazos já no início da gestão em diferentes eixos 

complementares entre si: planejamento, ajuste fiscal, modernização do parque 

tecnológico, revisão da estrutura e dos processos administrativos e auditorias das contas 

públicas.  

 

Figura 2: Diferentes Estágios de Governança em Municípios  

 

Fonte: Rede Juntos, Comunitas, 2017. 

 

 Ao delinear o percurso das medidas adotadas de 2013 a 2017 é possível perceber 

o encadeamento das prioridades a partir do nível de maturidade da capacidade 

administrativa. Fazendo referência ao framework acima, não há como dar saltos imediatos 

                                                 
fevereiro de 2012. Popularmente é conhecido como o “Serasa dos Municípios” e a inadimplência neste 
cadastro compromete a contração de empréstimos para investimentos. Mais informações em: 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/en/cauc  

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/en/cauc
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de um governo 1.0 para 4.0 sem assegurar uma estrutura mínima que garanta o suporte a 

estratégias mais arrojadas de governança. Os saltos são gradativos, ainda que elementos 

de níveis de maturidade mais rudimentares a outros mais contemporâneos sejam 

implementados simultaneamente. 

 

i. 2013: foco em organizar a estrutura, os processos e promover o equilíbrio fiscal 

 

Logo no início da gestão criou-se, na estrutura da Prefeitura, a SEPLAG, um órgão 

com a prerrogativa de promover a articulação e coordenação de políticas e projetos de 

planejamento, modernização e controle englobando todos os órgãos e entidades 

municipais. Além da pasta de planejamento, gestão e controle, as outras áreas técnicas do 

governo, como a Secretaria de Fazenda e Procuradoria foram “blindadas” com quadros 

técnicos compostos por líderes concursados cedidos de outros entes federativos.   

A SEPLAG coordenou a elaboração e o monitoramento de um Plano de 100 dias 

que estabeleceu para todos os órgãos e entidades municipais 5 metas, entre medidas de 

eficiência da gestão e entregas de bens e serviços. Ao fim do monitoramento, 90% das 

metas estabelecidas foram cumpridas com êxito e o balanço apresentado à sociedade. 

Mais de 38 decretos foram editados a fim de promover o reequilíbrio fiscal e 

organizar a estrutura da Prefeitura, como: a criação de instâncias para o controle da 

arrecadação e das despesas, normas para a racionalização de despesas e auditorias.  

Um das medidas, estruturante de todo o modelo de controle das despesas no 

município, foi a criação da Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal 

(CPFGF) por meio do Decreto nº 11.319/2013. A CPFGF é composta pelo Prefeito e os 

secretários de Fazenda, Planejamento, Administração e Previdência, com o propósito de 

apreciar previamente anteprojetos de Lei, propostas, pleitos, sugestões, processos 

administrativos e quaisquer outras iniciativas que possam ocasionar geração de despesa 

e que acarrete impacto orçamentário e financeiro.  

Desde quando foi criada, os membros da CPFGF reúnem-se semanalmente a fim 

de analisar todas as despesas que superem o valor de R$ 100 mil no exercício financeiro. 

A instituição desta Comissão mostrou-se essencial na medida em que faz o 

acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade 

da gestão fiscal. Além disso, é garantido ao Prefeito e aos secretários o acompanhamento 

rígido das despesas e das decisões da alocação dos recursos segundo as prioridades de 

governo.  
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Neste mesmo ano, partindo da necessidade de modernizar a gestão pública da 

Prefeitura de Niterói, de implantar um plano com estratégias comuns e integradas, de 

unificar procedimentos, processos e sistemas de tecnologia da informação na 

Administração Municipal Direta e Indireta e de garantir uma infraestrutura adequada e 

segura de tecnologia da informação foi criado o Comitê de Estratégico de Tecnologia da 

Informação – CETI. Instituído através do Decreto 11.372/2013, o CETI é o responsável 

por aprovar a celebração ou renovação de qualquer contrato de aquisição ou prestação de 

serviços ligados à Tecnologia da Informação de valor superior a R$ 8 mil. 

Em 2013 também foi iniciada uma auditoria operacional a fim de combater os 

“supersalários”, após o Controle interno verificar a existência de trinta servidores, entre 

ativos, aposentados e pensionistas, com salários acima do teto permitido na CF/88. Assim, 

com o diagnóstico realizado, foi possível corrigir as distorções encontradas e economizar 

por mês cerca de R$ 500 mil, o que representou mais de R$ 6 milhões por ano e R$ 24 

milhões até o final de 2017. 

Entre outras medidas implementadas em 2013, destacam-se: auditorias para a 

legalidade das contratações, a padronização da nomenclatura de cargos e salários e o 

estabelecimento de minutas-padrão de editais e contratos. 

Outra medida estruturante iniciada em 2013 foi a elaboração do Planejamento 

Estratégico do Plano Niterói que Queremos – 2033.  O Plano envolveu o levantamento 

de um diagnóstico profundo sobre o município e um amplo processo de escuta da 

sociedade envolvendo mais de 5 mil contribuições on line (por meio de um questionário) 

e presenciais (por meio de um congresso com mais de mil pessoas). Além dos objetivos 

de médio e longo prazos, o Plano estabeleceu metas de curto prazo que foram organizadas 

por uma carteira de 32 projetos estruturadores. O monitoramento da execução desses 

projetos estruturadores passou a ser acompanhado por um Escritório de Gerenciamento 

de Projetos Estratégicos diretamente vinculado ao gabinete do Prefeito. 

  

ii. 2014: foco na modernização da gestão  

 

A frente de modernização da gestão teve como principal pilar a implantação de 

um software de gestão integrada intitulado e-cidade. O software foi implantado 

considerando a completa desagregação de dados na Prefeitura até 2013 o que se traduzia 

em informações incompletas e inconsistentes prejudicando a tomada de decisão dos 
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gestores, além da desarticulação das funções de planejamento, monitoramento e controle 

das contas públicas. 

Além da infraestrutura de TI precária e da falta de profissionais especializados, 

coexistiam na Prefeitura diversos sistemas que atuavam de forma departamental sem que 

houvesse transação de informações entre eles. Havia 45 sistemas de protocolo, 11 folhas 

de pagamento e 10 sistemas contábeis cuja operação se dava em plataformas distintas e 

ultrapassadas. 

Com a implantação do sistema e-cidade em todos os órgãos e entidades municipais 

foi possível unificar no mesmo sistema a área de protocolo; a área financeira (orçamento, 

PPA e LDO, contabilidade, empenho e tesouraria); a área recursos humanos (estágio 

probatório, RH e folha de pagamento); a área patrimonial (compras, licitações, contratos, 

almoxarifado, patrimônio, protocolo, ouvidoria e frota); e a área tributária (arrecadação, 

ITBI e cobrança administrativa). 

Essa medida de modernização da gestão propiciou ao município aprimorar 

sobremaneira sua capacidade de gestão das contas públicas. Assim, com os dados 

organizados e atualizados na plataforma do software em tempo real, foi possível delinear 

medidas para economizar recursos e ajustar as despesas de acordo com a arrecadação 

municipal reportada diariamente no sistema. 

Igualmente importante nesse ano de 2014 foi a aprovação do PMAT, linha de 

crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltada 

ao apoio de projetos de investimento nos municípios que visam à modernização da 

administração tributária e à melhoria da qualidade do gasto público. O empréstimo da 

ordem de R$ 28 milhões representou na Prefeitura de Niterói a principal fonte de recursos 

das iniciativas de modernização da gestão e dos projetos das áreas administrativa e fiscal.  

 

iii. 2015: governo transparente e foco na alocação eficiente dos recursos 

 

Com a implementação do software e-Cidade foi possível integrar todas as 

informações da execução orçamentária e gestão fiscal que passaram a ser atualizadas em 

tempo real. Isso permitiu que o município abrisse os seus dados no Portal da 

Transparência e estivesse apto a implementar a Lei de Acesso à Informação. 

Como externalidade positiva deste processo de integração das informações e 

abertura dos dados, o Portal da Transparência da Prefeitura de Niterói foi avaliado com a 

nota 10 no Ranking da Transparência do Ministério Público Federal em 2015 e 2016, bem 
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como a implantação da Lei de Acesso à Informação avaliada com a nota 10 no Ranking 

da Escala Brasil Transparente da CGU nesses mesmos anos. 

Em 2015, com a finalidade promover a alocação de recursos cada vez mais 

planejada e eficiente, a competência pela execução orçamentária antes alocada na 

Secretaria de Fazenda passou a ser responsabilidade da SEPLAG. Nesse mesmo ano, a 

SEPLAG passou a elaborar um grande pacto fiscal anualmente envolvendo as maiores 

secretarias/entidades da administração pública que, juntas, concentram entre 70 a 80% 

das despesas. A partir da identificação, no sistema e-Cidade, de todo o custeio do 

órgão/entidade, foi firmado um pacto de compromisso de manutenção e/ou redução dos 

valores anuais de reserva orçamentária que foram sendo liberados de forma mensal.  

Com a utilização de um sistema orçamentário-financeiro em plataforma online, ao 

longo de 2015 foi possível estruturar bases de dados que subsidiaram de forma mais 

realista a proposta orçamentária com as despesas identificadas. Assim, pré-limites de 

empenho para gastos com o pessoal e os gastos de custeio de natureza continuada foram 

estabelecidos anteriormente à elaboração do Projeto de Lei Orçamentária – o que permitiu 

adequar as despesas ao montante disponível para projetos de investimento.  

Sobre a qualidade de gasto, o Controle Interno realizou um trabalho de 

economicidade por meio da aquisição de um “banco de preços”, utilizado para avaliar a 

razoabilidade dos custos constantes nas cotações dos processos licitatórios. Nesse prumo, 

editou-se o Decreto Municipal n° 12.527/2017, o qual dispõe sobre os procedimentos 

administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços prévia à aquisição de bens 

e contratação de serviços em geral pela Administração Pública Municipal.   

 

iv. 2016 e 2017: novo ciclo de medidas para enfrentar a crise  

 

No final de 2016, a equipe econômica do governo reuniu-se sob liderança do 

Prefeito reeleito Rodrigo Neves a fim de delinear um pacote de medidas para enfrentar as 

previsões fiscais bastante negativas previstas para o ano de 2017, especialmente no 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro que iniciava uma grave crise levando, inclusive, à 

interrupção do pagamento de salários dos servidores ativos, inativos e pensionistas. 

Conforme destacou o Prefeito em inúmeras entrevistas e discursos públicos sobre o 

pacote de medidas, foi uma estratégia pensada para “injetar vitamina em um corpo 

saudável de forma preventiva”. 
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O “Plano Niterói Mais Resiliente” foi estruturado contendo 47 medidas, entre 

projetos de lei, decretos e ações de gestão, que anteviram um novo ciclo de reforço para 

promover o ajuste fiscal, o desenvolvimento sustentável e a modernização da gestão, sem 

que fossem necessários cortes nos programas sociais ou aumento na tributação de 

impostos. 

Graças às iniciativas de ajuste fiscal, controle social, atração de investimentos e 

melhoria de serviços públicos, adotadas pelo pacote, a Prefeitura de Niterói conclui o ano 

de 2017 com todas as suas obrigações cumpridas – pagamento de fornecedores, entregas 

de bens e serviços e salários em dia. 

Dentre as ações de maior impacto na redução de despesas estão o pacto de ajuste 

fiscal 2017 com renegociação e redução de contratos, e o congelamento da ocupação de 

35% dos cargos em comissão e extinção de algumas secretarias, regulação do uso dos 

carros oficiais e outras medidas que juntas afiançaram uma economia de R$ 20 milhões. 

  Já na modernização da gestão e da previdência destacaram-se a implantação de 

pontos eletrônicos em todas as secretarias com a publicização das frequências dos 

funcionários.  No mesmo eixo foi estabelecido o adiamento, para 2020, do Plano de 

Cargos e Salários dos inativos da Educação. Outra medida implantada foi o aumento da 

arrecadação previdenciária através da ampliação progressiva da alíquota atual de 11% 

para 12% em 2017 até 14% para 2018, no total essas ações garantiram uma economia da 

ordem de R$ 48 milhões. 

 Mesmo com a crise que atinge o Estado do Rio, que vem reduzindo a arrecadação 

com o ICMS, Niterói tem conseguido aumentar seus repasses. De janeiro a dezembro de 

2016, o município arrecadou aproximadamente R$ 214 milhões, de janeiro até meados 

de novembro de 2017, o município recebeu aproximadamente R$ 256 milhões – valor 

20% maior. 

O aumento no repasse do ICMS é resultado do trabalho da Secretaria de Fazenda 

que criou um setor especificamente para cuidar desta receita e contratou o Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Institucional (IBRADI), que cruza as informações 

fornecidas pelo Estado, pela DECLAN-IPM (Declaração Anual para o Índice de 

Participação dos Municípios) e pela GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS), e 

apresenta relatório com as inconsistências encontradas. A Assessoria de Receitas 

Transferidas da Fazenda acompanha e intima as empresas a retificar os erros apurados. 

Entre as prioridades estabelecidas para a Melhoria da Arrecadação, destaca-se a 

implementação da NitNota, programa de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços da cidade. O 
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novo sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Niterói premia o consumidor que exigir o 

documento fiscal quando contratar qualquer serviço na cidade. 

Ainda como parte das medidas do “Plano Niterói mais Resiliente”, a Câmara 

Municipal de Niterói aprovou em 2017 a lei de iniciativa do Poder Executivo que cria a 

Controladoria Geral do Município e as carreiras de Auditor e Analista de Políticas 

Públicas e Gestão Governamental. A banca do concurso é a Fundação Getúlio Vargas e 

o edital para o concurso foi lançado em fevereiro de 2018. As provas acontecem no dia 

15 de abril e a previsão é que os novos servidores já estejam aptos a ocuparem seus cargos 

no segundo semestre do mesmo ano.  

 

4. ANÁLISE: GOVERNANÇA PARA RESULTADOS FISCAIS 

 

 Baseando-se no referencial teórico de Martins e Marini (2010) sobre os fatores 

que impulsionam os resultados na gestão e contrastando-os com as medidas adotadas por 

Niterói, percebemos que há uma combinação entre estratégias de diferentes naturezas. O 

resultado do município no IFGF como a melhor gestão fiscal do Estado fluminense deve 

ser compreendido à luz da integração dessas medidas, sendo a prioridade a liderança 

política; a adoção do software e-cidade para integração dos dados; a transparência como 

valor público por meio do cumprimento integral da Lei da Transparência e LAI; o 

planejamento estratégico e monitoramento de metas; e medidas proativas de ajuste fiscal, 

além dos elementos estruturantes desse processo. 

 Em relação aos resultados mais expressivos obtidos pela Prefeitura de Niterói, 

destacam-se: o aumento progressivo dos investimentos no município, o controle das 

despesas obrigatórias em relação à RCL e o aumento da arrecadação através de medidas 

de eficiência. 

 No que se refere aos investimentos, de acordo com o Anuário Multi Cidades (FNP, 

2017), dentre todos os municípios abordados no estudo8, Niterói foi a 8ª cidade do país 

que mais investiu em 2016. No que se refere ao investimento per capita, Niterói obteve 

maior valor dentre as cidades selecionadas (superior a R$ 770,00 por pessoa). 

                                                 
8 O Anuário Multi Cidades de 2018 da Frente Nacional dos Prefeitos selecionou 106 municípios para expor 
nas tabelas do estudo. A seleção incorpora os maiores municípios brasileiros, sendo ao menos dois de 
cada Estado, dos quais um é a capital. Dessa forma, todas as Unidades da Federação estão representadas. 
Os estados que possuem uma quantidade maior de municípios com população acima de 200 mil 
habitantes tiveram mais cidades contempladas na amostra. 
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Niterói saiu de um patamar de 98 milhões de investimento em 2014 para 374 

milhões em 2016 (ver gráfico 5). Os recursos obtidos por meio de contratos de 

empréstimo com organismos multilaterais contribuíram para esse resultado. Em 2016, 

Niterói obteve a quarta maior receita proveniente de Operações de Crédito no Brasil, 

atingindo o montante de 218 milhões de reais. 

 

Gráfico 5: Investimentos realizados por Niterói – 2014 a 2017 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Ao mesmo tempo em que se compreende a importância de investimentos 

estratégicos ao município, a gestão no período manteve-se sempre atenta aos limites 

constitucionais e da LRF quanto ao gasto com pessoal e a trajetória da dívida.  Convém 

ressaltar que mesmo levando em conta o crescimento vegetativo dos gastos com pessoal 

ativos e inativos (considerando o reajuste da inflação e envelhecimento populacional), a 

Prefeitura conseguiu controlar a despesa de gastos com pessoal abaixo do limite 

prudencial da LRF (48,6%). 

 

Gráfico 6: Despesas com Pessoal – 2012 a 2016 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: elaboração própria. 
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 Para o controle da folha de pagamento em período de crise econômica, foram 

tomadas as seguintes medidas: a realização de auditoria na folha de inativos e 

pensionistas; a postergação para 2018 da inclusão de adicionais transitórios à 

remuneração de professores; e a redução no quadro de cargos comissionados em 2013 e 

em 2017.   

 No que se refere à trajetória da dívida, sabe-se que de acordo com Resolução do 

Senado Federal, os municípios não podem ter a dívida consolidada líquida superior a 

120% de sua receita corrente líquida. Ainda que Niterói tenha aumentado sua dívida em 

função da contração de empréstimos para a realização de investimentos, em nenhum 

momento entre os anos de 2014 e 2017 o município superou o 36% nesse indicador – 

valor significativamente inferior ao limite estipulado pelo Senado. 

 No que se refere à arrecadação de impostos, as rubricas que mais se destacam são, 

em ordem de importância, o ICMS, o IPTU, o ISS, o IR e o ITBI. Esses impostos, juntos, 

representaram 41% do total arrecadado pela Prefeitura de Niterói em 2017. Entre 2014 e 

2017, o município teve um aumento médio anual de 9% desse conjunto de impostos (em 

valores correntes), mesmo em período de crise, por meio de medidas de eficiência da 

arrecadação sem aumento de impostos. 

 

              Gráfico 7: Arrecadação dos Principais Impostos – 2014 a 2017 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Diversas medidas inovadoras foram tomadas pela gestão para alcançar maior 

eficiência arrecadatória. Destaca-se, por exemplo, o uso de Sistema de Geoinformação 

por meio do qual foi realizado um recadastramento dos imóveis e terrenos no município, 

elevando a acurácia e trazendo precisão na cobrança devida do IPTU. No histórico 2014-

2017, o IPTU teve um crescimento médio ponderado de 14% ao ano indicando 
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efetividade na estratégia. Além disso, iniciativas como a antecipação do pagamento do 

IPTU no começo do ano através de incentivos (como descontos), trouxeram benefícios 

ao Tesouro Municipal melhorando a disponibilidade de caixa nos primeiros meses do 

ano. 

 A Prefeitura também implantou, em 2017, um novo sistema de Nota Fiscal 

Eletrônica, conhecido como NitNota. A NitNota consiste em incentivar os cidadãos a 

exigirem a Nota Fiscal quando utilizarem serviços na cidade cadastrando seu CPF; para 

alinhar incentivos, a Prefeitura sorteia prêmios automaticamente entre os usuários que 

pediram a Nota Fiscal. Além dos sorteios, o munícipe recebe crédito de 10% do Imposto 

Sobre Serviço (ISS) efetivamente recolhido pelo prestador, que poderá ser utilizado para 

abater até 100% do IPTU. Essa iniciativa foi um dos fatores que contribuíram para, entre 

2016 e 2017, a arrecadação de ISS se elevar em mais de 2% (levando em consideração o 

cenário de crise). 

 No que diz respeito ao ICMS, a sua evolução em sua arrecadação decorre do 

trabalho de cruzamento de informações fornecidas pelo Estado, pela Declan-IPM 

(Declaração Anual para o Índice de Participação dos Municípios) e pela GIA (Guia de 

Informação e Apuração do ICMS) demandando ajustes necessários e solicitando 

retificações de erros em apuração do imposto. Isso fez com que, mesmo com uma retração 

no montante de ICMS a ser rateado entre os municípios fluminenses, Niterói conseguiu 

aumentar seu repasse. Foi verificado um aumento de 65% do repasse de ICMS para 

Niterói entre 2016 e 2017 decorrente dessa medida.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

 A partir da exploração do estudo de caso de Niterói, este trabalho abordou o 

percurso das medidas adotadas, entre 2013 e 2017, com foco no planejamento estratégico, 

modernização da gestão, controle das despesas e aumento da arrecadação que permitiram 

ao município viabilizar investimentos e honrar salários em dia, mantendo a 

responsabilidade fiscal mesmo em contexto adverso de crise política e econômica.   

 Foi possível perceber que a capacidade de implementar tais medidas depende: de 

respaldo político para que a gestão fiscal seja parte da agenda estratégica do município; 

da criação de órgãos e comitês para a condução e controle da política fiscal; e da 

capacidade de obter informações fidedignas e atualizadas por meio de um sistema de TI 

integrado de dados para a tomada de decisão. Mais do que a criação de planos e ações, a 
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garantia de instâncias e comitês permanentes como CPFGF, CETI e Núcleo de Gestão 

Estratégica devem ser vistos como parte indissociável do sucesso do conjunto de 

iniciativas, uma vez que garantem o acompanhamento permanente, bem como mantém a 

coordenação e disciplina da equipe durante a implementação. 

 Tendo em vista a considerável ausência de boas práticas e bons resultados em 

gestão fiscal a nível local (ORTIZ e MEDEIROS, 2017) - principalmente diante do 

contexto de crise atual que o país atravessa - a experiência de Niterói tem sido procurada 

como benchmark por diferentes municípios e instituições. Mais de 40 representantes de 

governos locais foram até Niterói conhecer as estratégias de gestão e, desde 2017, no 

âmbito do Conleste9, está havendo um processo de liderança e protagonismo do 

município para disseminar boas práticas de gestão fiscal por meio de capacitações a 

secretários das pastas de planejamento, fazenda e gestão. Houve ainda, em outubro de 

2017, um seminário organizado entre FIRJAN, Comunitas, Frente Nacional dos Prefeitos 

e Prefeitura de Niterói para municípios fluminenses com foco na discussão de cases de 

sucesso de gestão fiscal junto a prefeitos e secretários. 

 A fim de garantir a perenidade das medidas implantadas, impõe-se como desafio 

a institucionalização das boas práticas. Entre as estratégias estão a criação de carreiras 

para fortalecer a gestão do município. O concurso público, que será realizado no primeiro 

semestre de 2018, abrirá 30 vagas para compor o quadro da Prefeitura, serão 

oportunizadas 20 vagas para a carreira de Analista de Políticas Públicas e Gestão 

Governamental e outras 10 para o cargo de Auditor de Controle Interno. A partir da 

realização deste concurso, a Subsecretaria de Controle será desvinculada da estrutura da 

SEPLAG, virando uma Controladoria independente. A Controladoria Geral do Município 

vai analisar a legalidade dos atos públicos e adoção de estratégias com foco na 

economicidade dos recursos públicos. 

 Convém ressaltar que o reconhecimento de Niterói como município com melhor 

gestão fiscal do Estado do Rio de Janeiro e nota máxima nos rankings de transparência 

do Ministério Público e da CGU, vem acompanhado de outros títulos relevantes que 

denotam a melhoria da qualidade de vida da população. De acordo com estudo realizado 

pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon e a Fundação Getúlio Vargas, Niterói foi 

considerada a cidade com melhor qualidade de vida, para a população acima de 60 anos, 

                                                 
9 Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), engloba 15 municípios do estado do 

Rio de Janeiro com o objetivo de desenvolver iniciativas conjuntas para promover e acelerar o desenvolvimento urbano, 

gerencial, social, econômico e ambiental da região compreendida pelos territórios dos municípios consorciados. Mais 

em: https://www.conleste2030.com.br/  

https://www.conleste2030.com.br/
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em todo o Estado do Rio. O município também foi eleito como o segundo melhor em 

serviços de coleta e destinação de lixo no país, de acordo com o ranking publicado pelo 

Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana em 2017. A cidade ainda conquistou a 

primeira colocação no prêmio concedido pela Associação Brasileira de Engenharia 

e Saneamento Ambiental (Abes), que avaliou quase 250 cidades no Brasil. Niterói ficou 

com o primeiro lugar no Estado do Rio de Janeiro e o décimo no Brasil, no ranking 

Abes de Universalização do Saneamento, entre as cidades com mais de 100 mil 

habitantes. 

 A boa gestão fiscal e o planejamento de prioridades tem permitido ao município 

investir em áreas estratégicas, ampliar serviços básicos e assumir equipamentos públicos 

abandonados pelo Estado do Rio de Janeiro diante da crise, como o Restaurante Popular, 

a Biblioteca Parque, dois Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), além de 

recursos para a manutenção de viaturas e estrutura física de delegacias e guaritas para as 

polícias civil e militar.  

 O caso de Niterói permite demonstrar que a boa gestão fiscal – e as consequentes 

medidas de ajuste e contingenciamento de despesas - não deve ser interpretada como um 

fim em si mesma ou como algo que necessariamente leve ao corte de políticas sociais. 

Antes, deve ser vista como meio para viabilizar investimentos e a alocação eficiente de 

recursos que possuam como finalidade prover melhores condições de vida e serviços de 

qualidade à população. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de que os entes 

subnacionais mantenham a responsabilidade fiscal por meio de medidas que intercedam 

de maneira proativa e preventiva frente à crise. 
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