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IRFS – ÍNDICE DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL, 
SOCIAL E DE GESTÃO DOS 
MUNICÍPIOS BRASILEIROS – 
EDIÇÃO 200745

Os Municípios brasileiros melhoraram signifi cativamente seu desempenho na área fi scal em relação 
ao ano de 2006, de acordo com estudo da Confederação Nacional de Municípios – CNM, voltado para calcular 
o Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão – IRFS. Na edição do IRFS/2007, são apresentados 
os comparativos dos resultados entre 2002 e 2007 para que os gestores possam ter uma ideia não só da sua 
situação atual no ranking do índice, mas também sua evolução (ou retrocesso) ao longo dos anos.

O IRFS é decomposto em três subíndices – fi scal, gestão e social, cada um deles medindo o desempe-
nho na área por meio de distintos indicadores. O índice fi scal, por exemplo, refl ete a evolução dos indicadores 
relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, como o nível de endividamento e gasto com pessoal, 
enquanto os demais buscam mostrar o cumprimento de outras responsabilidades de uma prefeitura, que – 
na avaliação da CNM e de inúmeros estudos científi cos – passam por economizar recursos de manutenção da 
máquina administrativa e direcioná-los prioritariamente para investimentos em infraestrutura, saúde e educa-
ção, além de atender bem e com qualidade a população local. 

Na tabela a seguir, podemos verifi car a evolução dos distintos indicadores que compuseram o cálculo 
do índice entre 2002 e 2007, do qual extraímos as seguintes conclusões:

a) O endividamento médio dos Municípios tem permanecido bem abaixo do limite máximo da LRF, 
oscilando apenas entre 3% e 8% da Receita Corrente Líquida – RCL.

b) Os Municípios evoluíram de uma situação de insufi ciência de caixa em 2002 e 2003, ou seja, su-
fi ciência negativa, que signifi ca ter mais restos a pagar do que disponibilidades de caixa, para uma situação 
de sobra de caixa entre 2004 e 2007. Isso não signifi ca que não haja Municípios ainda no vermelho, mas, 
em média, eles possuem uma sobra de caixa de 4,8% da RCL. Esse índice foi o maior do período analisado.

45  Estudo realizado em julho de 2009.
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Tabela 1

c) O gasto de pessoal dos Municípios apresentou uma queda em 2007 em relação a 2006, atingindo 
em média o índice de 44,6% da RCL, uma queda de 1,18 ponto porcentual em relação a 2006. Esse índice 
está abaixo do verifi cado em 2003 e bem abaixo do limite máximo permitido pela LRF, que é de 60%.

d) O resultado primário, diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias dos Municí-
pios, foi positivo na maioria das prefeituras em 2007 depois de um elevado superávit em 2005 e um défi cit em 
2006. É importante lembrar que só precisa fazer superávit primário o Município que tem dívida e juros a pagar, 
não sendo este o caso da maioria no Brasil.

e) O custeio da máquina administrativa apresentou uma queda para 22,4% da RCL em 2007. 

f) A taxa de investimento caiu para 10,31% da RCL, em 2007, e continua bem abaixo do resultado de 
2002, que foi de 26,78%.

g) O custo dos Legislativos municipais, entretanto, caiu em 2007, como proporção da RCL, que 
passou de 4,43% para 3,90%.

h) Os gastos médios com Educação sofreram uma queda neste ano em relação a 2006, caindo 1,2 
ponto porcentual.

i) Os gastos com Saúde líquido decresceram na proporção da RCL em 2007, o que ajuda a explicar 
a queda do índice social, como veremos adiante. 

Com base nesses indicadores, foram calculados os índices de responsabilidade. Todo índice acima de 
0,500 representa uma situação melhor do que a média. Na Tabela 2, verifi camos a evolução dos índices dos 
Municípios de acordo com dois critérios diferentes: 

1) extraindo a média de todos os Municípios que apresentaram relatórios e dados em cada ano; 

2) extraindo a média daqueles que apresentaram dados em todos os anos analisados, o que represen-
ta pouco mais da metade dos Municípios brasileiros (2.819).

No primeiro caso, vemos que o IRFS de 2007 é o terceiro melhor do período, mas no segundo caso, 
em que nos detemos na amostra mais reduzida (porém mais consistente), o IRFS obtém a segunda melhor 
média, só perdendo para a de 2002. 
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A vantagem da primeira amostra é que ela reúne um número maior de Municípios em cada ano para 
extrair uma média, mas sua composição é diferente em cada ano, o que não ocorre com a segunda, quando 
comparamos exatamente o mesmo grupo de Municípios todos os anos.

Gráfi co 1 – Médias do IRFS geral da amostra completa

Não resta dúvida, por qualquer uma das amostras analisadas, de que o índice fi scal dos Municípios 
melhorou signifi cativamente em 2007, atingindo o segundo maior patamar desde 2002. 

Os resultados do IRFS também podem ser analisados por vários ângulos, inclusive quanto ao de-
sempenho individual dos Municípios. Por exemplo:

1) Quais os Municípios mais bem classifi cados em 2007?
2) Quais os Municípios com as melhores médias entre 2002 e 2007?
3) Quais os Municípios que apresentaram os maiores avanços entre 2002 e 2007?

1. Os melhores IRFS de 2007

O Município gaúcho de São José do Hortêncio apresentou o mais alto índice geral em 2007, um escore 
de 0,647, seguido do Município paulista de Fernando Prestes (0,647); o terceiro é outro Município gaúcho de 
Tupandi (0,638); o quarto, o mineiro Nova Rezende (0,638); e o quinto, o paulista de Cerquilho (0,634). Esses 
são os cinco primeiros colocados do ranking.
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Entre os 30 primeiros colocados, Têm-se dez paulistas, sete gaúchos, sete mineiros, quatro catarinen-
ses, um goiano e um mato-grossense. Sendo representadas as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
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1.1 Os melhores IRFS Fiscal de 2007

No quesito fi scal, o Município paulista de São Sebastião aparece em 2007 com o maior índice (0,785). 
O segundo colocado é o gaúcho São José do Hortêncio (0,776), o terceiro é o Município gaúcho de Humaitá 
(0,773), o quarto é o mineiro São Sebastião do Oeste (0,772) e o quinto também é de Minas Gerais, Muzam-
binho, que obteve o índice de (0,767). 

Entre os 30 mais bem classifi cados, 18 são gaúchos, oito paulistas, quatro mineiros e um carioca, 
estando representadas somente as regiões Sul e Sudeste.
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1.2 Os melhores IRFS Gestão de 2007

No quesito gestão, Cantá/RR lidera o ranking, com índice de 0,751. Em segundo está o Município de 
Ananás/TO com 0,735, em terceiro Novo Horizonte/SP com 0,729, em quarto Bonfi m/RR com 0,728 e em 
quinto o Município de Magé/RJ com 0,712. Podemos notar que no índice de gestão há uma diversidade de 
Municípios de Estados diferentes, principalmente do Norte do País, como Roraima e Acre, e no Centro-Oeste, 
como Tocantins.

No índice de gestão, a composição dos 30 mais bem classifi cados é mais heterogênea, são nove 
mineiros, seis paulistas, cinco roraimenses, três gaúchos, dois cariocas, um maranhense, um piauiense, um 
catarinense, um tocantinense e um acreano.
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1.3 Os melhores IRFS Social de 2007

No quesito social, a liderança é do pequeno Município de Reserva do Cabaçal/MT, que obteve exce-
lentes resultados nos indicadores sociais com o índice de 0,815; em segundo lugar está o Município de Jeri-
quara/SP com 0,774; em terceiro, Lagoa Santa (GO), com índice de 0,769; em quarto, Arapeí/SP com 0,766; 
e em quinto lugar, o Município de Rio Quente/GO com 0,743.

No índice social temos onze paulistas, nove mineiros, cinco goianos, três catarinenses, um mato-
grossense e um paranaense, sendo representadas as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
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1.4 Os cem mais bem colocados no IRFS de 2007

Entre os cem mais bem classifi cados no índice geral, a maioria pertence a São Paulo (28), seguido 
pelo Rio Grande do Sul (27). No quesito fi scal, a maioria é gaúcha (55), no índice de gestão, a maioria é minei-
ra (19) e paulista (19) e no social é paulista (32). Ou seja, uma boa posição no ranking fi scal e social confere 
aos Municípios de São Paulo o melhor posicionamento geral. Curiosamente, os Municípios com melhor índice 
de gestão estão espalhados em vários Estados e não somente no eixo RS–SP, como ocorre no item fi scal–so-
cial. O índice de gestão mede a taxa de investimento, de gasto com custeio e de economia com o Legislativo 
municipal. Os Municípios de Minas Gerais, Maranhão, Pará, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul 
estão entre os mais bem avaliados nesses indicadores.
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1.5 Comparativo das cem melhores médias do IRFS de 2007

No quadro a seguir, observam-se as médias dos cem mais bem classifi cados no IRFS e nos seus su-
bíndices. Fica evidente que os Municípios que se destacam muito em um subíndice em particular apresentam 
médias mais baixas nos demais, às vezes até mais baixas que 0,500.

A média dos cem primeiros classifi cados no Índice Geral é de 0,603; estes mesmos Municípios obtêm 
uma média no subíndice fi scal de 0,628, no subíndice de gestão de 0,571 e no subíndice social de 0,612. Já 
quando separamos os cem mais bem classifi cados no subíndice fi scal, obtém-se a média geral de 0,572, fi scal 
de 0,685, gestão 0,499 e social de 0,526. Os cem melhores em gestão conseguem uma média de 0,565 no 
geral, 0,524 no fi scal, 0,646 na gestão e 0,523 no social. E os cem mais bem classifi cados no subíndice social 
obtêm a média de 0,550 no geral; 0,509 no fi scal; 0,449 na gestão; e 0,693 no social. 

2. As melhores médias entre 2002–2007

Na média de 2002–2007, os Municípios gaúchos se destacam, mas o primeiro do ranking é Orindiuva/
SP, com 0,615; Tupandi/RS tem o segundo melhor desempenho médio do período, com índice de 0,614, se-
guido de Cerquilho/SP, com 0,610; Arroio do Padre/RS, 0,588; e São Sebastião do Oeste/MG, com 0,588. Ou 
seja, mais do que se destacar em um ano em particular, esses Municípios se caracterizam por uma boa regu-
laridade em seu desempenho e por um bom desempenho em geral em todas as áreas avaliadas pelo IRFS, o 
que é justamente o objetivo de uma gestão equilibrada. Pode-se notar que os 30 melhores estão localizados 
somente nos Estados do RS, SP, SC, MG e MT.

Na lista a seguir, de 30 Municípios, encontramos nada menos que 14 do Rio Grande do Sul, o que 
mostra não só o bom desempenho dos Municípios gaúchos, mas também sua responsabilidade em apresentar 
todos os anos os balanços exigidos pela LRF. Ou seja, os Municípios gaúchos são os que mais cumprem a 
exigência do artigo 51 da LRF, que determina a entrega dos balanços orçamentários e patrimoniais até dia 30 
de abril. 
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Qtde. pessoas atendidas
(hipótese 4 pessoas/família)

PI 3.111.196 360.511 1.442.044 46,4%

MA 6.305.539 730.171 2.920.684 46,3%

AL 3.127.557 346.489 1.385.956 44,3%

PB 3.742.606 407.619 1.630.476 43,6%

CE 8.450.527 863.003 3.452.012 40,8%

PE 8.734.194 882.703 3.530.812 40,4%

BA 14.502.575 1.379.661 5.518.644 38,1%

RN 3.106.430 291.004 1.164.016 37,5%

SE 1.999.374 179.002 716.008 35,8%

RR 412.783 34.632 138.528 33,6%

AC 680.073 55.249 220.996 32,5%

TO 1.280.509 102.401 409.604 32,0%

PA 7.321.493 530.258 2.121.032 29,0%

AM 3.341.096 222.648 890.592 26,7%

AP 613.164 39.386 157.544 25,7%

RO 1.493.566 92.204 368.816 24,7%

MG 19.850.072 980.039 3.920.156 19,7%

ES 3.453.648 169.299 677.196 19,6%

MS 2.336.058 101.167 404.668 17,3%

GO 5.844.996 244.676 978.704 16,7%

MT 2.957.732 121.324 485.296 16,4%

PR 10.590.169 359.601 1.438.404 13,6%

RS 10.855.214 363.469 1.453.876 13,4%

RJ 15.872.362 493.642 1.974.568 12,4%

SP 41.011.635 947.653 3.790.612 9,2%

SC 6.052.587 117.223 468.892 7,7%

DF 2.557.158 33.259 133.036 5,2%

Total 189.604.313 10.448.293 41.793.172 22,0%

Previsão da proporção de pessoas atendidas por Estado

UF População do Estado Qtde. Famílias atendidas % Pop. Recebendo PBF

3. Comparativo da evolução do IRFS entre as capitais

 
Se compararmos as capitais dos Estados, podemos notar que Campo Grande/MS se destaca no 

crescimento de seu índice no período – de 0,475, em 2002, para 0,543, em 2007 –, um aumento de 15%.
O segundo lugar pertence às capitais de Belém/PA e Aracajú/SE, que cresceram 10%. Cabe também desta-
car São Paulo/SP, que obteve um aumento de 3% de seu índice no período. Já Salvador/BA foi a capital que 
obteve o maior declínio, de 12%.

 A capital com o maior IRFS em 2007 é Campo Grande/MS, que obteve 0,543, seguida de
Teresina/PI com 0,535 e Vitória/ES com 0,529. Entre as 26 capitais avaliadas com o IRFS, em 2007, nove 
obtiveram o índice acima de 0,500 e 17 fi caram com índice abaixo de 0,500, sendo Salvador/BA a que obteve 
o pior desempenho 0,423.



Estudos Técnicos CNM – Volume 2       153

3.1 Comparativo entre as regiões 

A melhor média geral está localizada nos Municípios da região Sudeste (0,515), mas no índice Fiscal 
os Municípios da região Sul se destacam (0,536). Já no índice Social a melhor média está localizada nos Mu-
nicípios da região Centro-Oeste (0,556).
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3.2. Médias por Estado da Federação

Na edição de 2007, o Estado em que os Municípios obtiveram a melhor média geral é o Espírito Santo, 
com 0,531; seguido do Rio Grande do Sul, com 0,525; Santa Catarina com 0,517; São Paulo com 0,516; e 
Minas Gerais com 0,514.

Já no índice fi scal, o Estado mais bem classifi cado é o Rio Grande do Sul com 0,564. No índice de 
gestão se destacou o Estado de Roraima com 0,576 e no índice social o melhor foi Espírito Santo com 0,573.

3.3 Os maiores avanços no ranking entre 2002-2007

Por fi m, também vale a pena destacar os Municípios que apresentaram os maiores avanços no ranking 
do IRFS entre 2002 e 2007. A prefeitura de Caracaraí (RR) passou de um índice de 0,348 em 2002 para 0,532 
em 2007, pulando 4.043 posições. Em seguida, aparece o Município de Itapemirim (ES), com 3.932 posições 
conquistadas, e Alto Alegre (RR), com 3.880 posições. 
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4. Conclusões gerais

O IRFS aponta que os Municípios em 2007 obtiveram o segundo melhor desempenho na área fi scal 
desde que o índice foi criado em 2002. Contribuíram para esse resultado a melhora dos indicadores fi scais, 
como a queda do endividamento, o aumento da sufi ciência de caixa, a queda do gasto com pessoal e o au-
mento do superávit primário. 

No conjunto, os Municípios têm melhorado a arrecadação própria ao longo dos anos, fator que contri-
bui para a evolução da administração dos recursos municipais e a melhoria da provisão de serviços. Contudo, 
mesmo com esse aperfeiçoamento, o desempenho relativamente pior do índice gestão em 2007, quando com-
parado a 2002, já aponta qual será o grande desafi o dos Municípios: ampliar a capacidade de investimento, 
até para superar o pico de 2002 e restabelecer o papel dos Municípios no investimento em infraestrutura. O 
esforço de vencer esse desafi o será tanto maior quanto maiores as necessidades de contratação de pessoal 
para atender às crescentes responsabilidades nas áreas sociais, o que reduz o espaço fi scal, e quanto maio-
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res as restrições de fi nanciamento. Nesse sentido, os Municípios devem aumentar a efi ciência municipal, por 
isso a CNM desenvolveu o índice de Responsabilidade Fiscal e Social para contribuir com esse objetivo.

Nota Técnica

O que é o IRFS?

A Confederação Nacional de Municípios criou o IRFS para compreender e estimular a melhoria 
das gestões municipais. Ele refl ete, anualmente, o desempenho dos Municípios sob as óticas fi scal,
social e de gestão. 

Oferece à sociedade um parâmetro simples e ao mesmo tempo amplo de avaliação das administra-
ções municipais, que não se restringe aos controles da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois abrange medidas 
de efi ciência interna e de responsabilidade social.

Além de indicadores fi scais, são comparados dados como o custeio da máquina, o esforço de investi-
mento, o superávit primário e o desempenho nas áreas de Saúde e Educação.

Como é composto?

O IRFS é dividido em três subíndices (fi scal, social e de gestão), compostos por 16 índices específi -
cos, calculados a partir de indicadores construídos com informações das prefeituras à Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) e a outros órgãos ofi ciais, como Datasus e Inep.

IRFS: Média do Índice Fiscal + Índice de Gestão + Índice Social

Índice fi scal = Médias (endividamento + sufi ciência de caixa + gasto com pessoal LRF ajustado + 
superávit primário) 

Índice gestão = Médias (custeio da máquina + gasto com Legislativo + grau de investimento)

Índice social = Média de Subíndice Educação + Subíndice saúde

Subíndice Educação = Média de gasto com Educação + matrículas da rede municipal + taxa de 
abandono da rede municipal + porcentagem de professores da rede municipal com curso superior

Subíndice Saúde = Média de gasto com Saúde líquido + taxa de mortalidade infantil + Cobertura 
vacinal + média de consultas médicas

Como é calculado?

Os índices refl etem uma relação entre duas variáveis. Os gastos com pessoal, o endividamento, a 
sufi ciência de caixa, o superávit primário, a taxa de investimento, as despesas de custeio, os gastos com o 
Legislativo municipal e com Saúde e Educação são mensurados como proporção da receita corrente líquida 
dos respectivos Municípios ou, em alguns casos, divididos pela população. Todos os indicadores fi scais foram 
calculados como preveem a LRF e as normas da STN.

Como o indicador é convertido em índice?

Como cada indicador refl ete uma informação diferente, foi preciso adotar um critério de conversão 
para uma base comum que permitisse a comparação entre todos. Isso foi feito por meio de uma operação 
matemática que converte o indicador original em um índice entre 0 e 1. O índice 0,500 é sempre atribuído a 
uma espécie de média dos indicadores.
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Memória de cálculo para o ano de 2007

Para o cálculo do IRFS do ano de 2007, foi realizada uma modifi cação na metodologia, pois a execu-
ção orçamentária dos Municípios neste ano mostrou que houve um expressivo aumento das transferências de 
Capital de Convênios, sobretudo dos celebrados com a União. Em virtude disso, vários Municípios acabaram o 
ano de 2007 com uma receita extraordinária sem a devida despesa executada. Para corrigir tal fato, somamos 
à Receita Corrente Líquida os valores das Transferências de Capital de Convênios, com isso, pode-se corrigir 
esta distorção no cálculo dos indicadores. Tal medida não foi necessária nos anos anteriores em razão de a 
magnitude ser bem menor que o efetivo em 2007.

Também corrigiu-se a média para cálculo dos índices nos indicadores de número de professores com 
nível universitário que obteve um aumento signifi cativo a partir de 2006 e na média de consultas médicas que 
também obteve um aumento importante em 2007.

Exclusões da base de dados da Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Para o cálculo do IRFS de 2007, excluiu-se 63 Municípios que apresentaram seus balanços e cons-
tavam da base de dados Finbra,(Finanças do Brasil) mas que continham inconsistências relevantes que não 
permitiam o cálculo do índice. Entre estas incorreções, podemos salientar: gasto com pessoal zerado, outras 
despesas correntes zerado, gastos na função Saúde e Educação zerados e transferências de capital muito 
elevadas sem as devidas inscrições na despesa ou no passivo.




