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RESUMO

O presente trabalho se propõe a identificar o perfil dos municípios cearenses

que mais foram autuados com multas pelo Tribunal de Contas, em função de

inconformidades com a legislação. Os resultados apontam que municípios mais

populosos,  e  com  maior  produto  tendem  a  receber  mais  multas,

proporcionalmente ao PIB. Por outro lado, o número de matrículas relaciona-se

negativamente com as penalidades, sugerindo que a população mais instruída

exerça maior controle sobre a administração pública dos municípios. Por fim, o

fato do prefeito ter sido reeleito é o principal  determinante da proporção de

multas,  indicando que a  permanência,  a  longo prazo,  do  mesmo grupo no

poder tende a favorecer o cometimento de infrações passíveis de punição.

Palavras-chaves:  Tribunal  de  Contas,  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,

Municípios, Ceará.



ASTRACT

The present paper aims to identify the profile of the municipalities of Ceará that

were  fined  fines  by  the  Court  of  Auditors,  due  to  nonconformities  with  the

legislation.  The  results  indicate  that  more  populous  municipalities,  and  with

higher product tend to receive more fines, proportionally to GDP. On the other

hand,  the  number  of  enrollments  is  negatively  related  to  the  penalties,

suggesting that the more educated population exercises greater control over the

public administration of the municipalities. Finally, the fact that the mayor was

re-elected is the main determinant of the proportion of fines, indicating that the

long-term  permanence  of  the  same  group  in  power  tends  to  favor  the

commission of infractions punishable.

Keywords: Court of Auditors, Fiscal Responsibility Law, Municipalities, Ceará.
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1 INTRODUÇÃO

A  administração  responsável  dos  recursos  públicos  é  condição

necessária para a prestação eficaz e permanente dos serviços demandados

pela sociedade. No âmbito do federalismo fiscal, com a maior descentralização

das receitas aos entes subnacionais, eleva-se a necessidade de planejamento

por  parte  dos  gestores  municipais  de  modo  a  garantir  a  solvência  das

prefeituras a longo prazo.

Nesse sentido a Lei de Responsabilidade Fiscal veio para instituir

parâmetros  de  comprometimento  das  receitas  das  principais  rubricas  do

orçamento público e mecanismos para a correção de eventuais desvios. Essa

regulamentação visou evitar que as contas públicas se deteriorassem a ponto

de entrarem em uma trajetória insustentável a médio prazo.

Coube  ao  poder  legislativo  fiscalizar  o  cumprimento  dos  ditames

legais  por  parte  do  poder  executivo  e  para  tanto  foram  criados  órgãos

consultivos  denominados  Tribunais  de  Contas  que  atuam  fiscalizando  e

aconselhando os parlamentares quanto a integridade, legalidade e a correção

das despesas realizadas.

No âmbito dos municipal esse papel coube ao Tribunal de Contas do

Estado – TCE, e, naqueles estados que possuíssem tribunais especializados,

ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM. Esses órgãos de controle atuam

na supervisão contábil, orçamentária, operacional e patrimonial das contas do

das prefeituras, tendo papel de grande relevância no combate a improbidade

administrativa e ao abuso de poder.

No  estado  do  Ceará,  até  o  ano  de  2017  existia  um  tribunal

especializado para julgar as contas dos gestores municipais, contudo, sob a

justificativa  de  economia  de  recursos,  o  mesmo foi  extinto  e  suas  funções

incorporadas  pelo  TCE/CE  que  já  atuava  sobre  as  contas  do  executivo

estadual.

Ao constatar  algum tipo de infração,  como contas irregulares em

virtude  de  infrações  de  natureza  contábil,  financeira  e  orçamentária  ou
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obstruções de auditorias e sonegação de documentos,  o  órgão de controle

pode aplicar sanções aos gestores na forma de multa proporcional ao dano

causado ao erário, chegando a até cem por cento do montante envolvido.

Nesse  contexto,  a  atuação  da  corte  de  contas  exerce  um papel

fundamental no controle social das finanças públicas, sendo de interesse de

toda  a  sociedade  seu  correto  funcionamento.  Não  obstante  importância  do

referido órgão para garantir a probidade administrativa no âmbito das gestões

municipais,  o  alcance  de  sua  atuação  está  sempre  sujeito  a  limitações

humanas  e  materiais  sendo  imprescindível  uma  correta  priorização  das

investigações proposta considerando sua repercussão em termos de prejuízos

potenciais aos cofres públicos.

Dessa  forma,  visando  contribuir  com essa  discussão,  o  presente

trabalho se propõe a identificar o perfil  dos municípios cearenses que mais

foram  autuados  com  multas  pelo  Tribunal  de  Contas,  em  função  de

inconformidades com a legislação. Foram identificadas por meio de um modelo

de regressão linear com erros robustos a heterocedasticidade em que medida

as características dos municípios relacionam-se com o montante das multas

aplicas.

Assim, o estudo está dividido em mais quatro seções além dessa

introdução. A seção dois traz um breve discussão sobre o papel dos Tribunais

de Contas na aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e particularmente

dos tribunais  atuantes  no Estado  do Ceará.  Na seção  três  está  descrito  a

metodologia aplicada assim como a base de dados utilizada. Os resultados

encontram-se disponíveis  na seção quatro e,  por  fim,  são feitas  as últimas

considerações.
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2 A  ATUAÇÃO  DOS  ÓRGÃOS  DE  CONTAS  NO  CONTROLE  DAS

FINANÇAS PÚBLICAS

2.1 Improbidade Administrativa, a LRF e o Tribunal de Contas da União

A corrupção é  um dos grandes problemas enfrentados no Brasil.

Esta  pode  ser  caracterizada  pelo  abuso  do  poder  público  a  fim  de  obter

benefícios privados, onde os incentivos que levam a tais práticas podem nascer

da fragilidade do processo de fiscalização nas instituições públicas.

Seus efeitos são mais claros quando se observa a deficiência em

que  os  direitos  essenciais  são  negligenciados,  causados  pelos  desvios  de

recursos públicos que assolam o país na carência de serviços urbanos e que

freiam  o  desenvolvimento  do  bem-estar  social.  E  a  concretização  de  tais

direitos são incompatíveis com uma administração imprudente.

A  linha  histórica  do  combate  à  corrupção,  se  confunde  com  a

improbidade administrativa,  dado que se caracteriza  como um ato  improbo,

porém,  a  improbidade  compõe-se  de  outros  tipos  de  práticas  que  não  se

encaixam no contexto corrupto.

O  termo  improbidade  administrativa  é  utilizado  para  caracterizar

corrupção, desonestidade, ou ainda, o exercício ilegal da função pública. A Lei

nº 8.429 de  2  de  junho  de  1992,  conhecida  como  Lei  de  Improbidade

Administrativa,  ou  somente  LIA,  define  que  a  corrupção  ocorre  através  da

conduta ilegal do agente público, seja por meio do enriquecimento do servidor

de maneira ilícita, ou por atos que causem prejuízos aos cofres públicos ou,

ainda, por atentar contra os princípios da administração pública, constituindo

uma violação do dever do agente em atuar com probidade na gestão da coisa

pública.

A  má  gestão  é  uma  categoria  abrangente  na  qual  se  inserem

diversos  tipos  de  problemas,  em  níveis  distintos,  sendo  a  improbidade

administrativa  uma  das  mais  graves  modalidades.  Assim,  um  dos  maiores

problemas  enfrentados  pela  população  é  justamente  o  de  garantir  uma

administração proba.
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Tendo  em  vista  a  magnitude  administração  pública,  o  controle

austero  do  processo  administrativo  torna-se  um  dos  maiores  desafios  dos

órgãos de fiscalização. Tais órgãos seriam os poderes Legislativo e Judiciário,

o Ministério Público Federal e Estadual e os Tribunais de Contas, onde tem

como  finalidade  o  monitoramento  e  correção  administrativa,  principalmente

sobre licitações e compromissos de obras, serviços e convênios.

No ano de 2000, é instituída a Lei Complementar nº 101 de 4 de

maio de 2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF,

que tem como objetivo, controlar as contas públicas, delimitando os gastos dos

estados e municípios, de acordo com os seus tributos arrecadados, criando

uma situação de equilíbrio orçamentário, financeiro e fiscal, conferindo assim

uma maior transparência nos gastos públicos.

Tal  legislação  surge  em  meio  ao  cenário  histórico  brasileiro

conturbado, onde era pautado pela insolvência do setor público, pelo crescente

endividamento do setor externo e interno, da prática de corrupção, fraude de

licitações,  má  gestão,  além  de  elevadas  taxas  de  juros  e  necessidade  de

geração de superávit primário (SANTOS, 2015).

Seus objetivos estão postos no parágrafo 1º do art. 1º:

“...a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes
de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de
metas  de  resultados  entre  receitas  e  despesas  e  a  obediência  a
limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de
despesas  com  pessoal,  da  seguridade  social  e  outras,  dívidas
consolidada  e  mobiliária,  operações  de  crédito,  inclusive  por
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos
a Pagar.”

Assim, a LRF, estipula limites máximos para as despesas de pessoal

em função da Receita Corrente Líquida (RCL). Inibe a prática de governantes

que geram grandes gastos ao término do seu mandato para que os mesmos

sejam  pagos  pelo  próximo  representante  eleito.  Ela  também  coíbe

financiamentos  dos  municípios  e  estados  frente  ao  Banco  Central,  dentre

outros abusos de ordem administrativo-financeira e patrimonial.  A LRF versa

sobre todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)

e compreende os Poderes Legislativo – os Tribunais de Contas –, Judiciário,

Executivo, o Ministério Público. Tendo em vista sua missão, fixou-se normas
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rígidas que, se descumpridas, motivam punições fiscais e penais, que podem

ser visualizadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Infrações da Lei de Responsabilidade e suas punições.

Infração Penalidade

Deixar de apresentar e publicar o Re-
latório de Gestão Fiscal, no prazo e 
com o detalhamento previsto na LRF.

Multa de 30% dos vencimentos anu-
ais. Proibição de receber transferên-
cias voluntárias e contratar opera-
ções de crédito, exceto as destinadas
ao refinanciamento do principal atua-
lizado da dívida mobiliária.

Ultrapassar o limite de Despesa Total
com Pessoal em cada período de 
apuração.

Cassação do mandato.

Expedir ato que provoque aumento 
da Despesa com Pessoal em desa-
cordo com a lei

Nulidade do ato; Reclusão de um a 
quatro anos

Expedir ato que provoque aumento 
da Despesa com Pessoal nos cento e
oitenta dias anteriores ao final do 
mandato do titular do respectivo Po-
der ou órgão

Nulidade do ato; Reclusão de um a 
quatro anos

Deixar de adotar as medidas previs-
tas na LRF, quando a Despesa Total 
com Pessoal do respectivo Poder ou 
órgão exceder a 95% do limite.

Reclusão de um a quatro anos. Proi-
bições previstas em lei.

Não liquidar integralmente as 
Operações de Crédito por 
Antecipação de Receita 
Orçamentária, inclusive os 
respectivos juros e demais encargos, 
até o encerramento do exercício 
financeiro, especificamente até o dia 
10 de dezembro de cada ano

Detenção de três meses a três anos, 
perda do cargo e inabilitação para a 
função por cinco anos

Realizar Operação de Crédito com 
outro ente da Federação, ainda que 
sob a forma de novação, 
refinanciamento ou postergação de 
dívida contraída anteriormente

Detenção de três meses a três anos, 
perda do cargo e inabilitação para a 
função por cinco anos

Contratar Operação de Crédito por 
Antecipação de Receita 
Orçamentária, em desacordo com a 
lei (LRF, art. 38).

Cassação do mandato

Fonte: Elaborada pela autora com base na LRF.

Em relação  as  normas  que,  se  descumpridas,  motivam punições

fiscais  e  penais,  Silva  e  Ribeiro  Filho  (2008),  analisaram as  ressalvas  nas

contas  aprovadas  pelo  TCE-PE nas  prefeituras  da  região  metropolitana  de
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Pernambuco, no período de 2000 a 2005, com o objetivo de analisar os fatores

determinantes  de  tais  pendências  e  transgressões.  A  pesquisa  empírico-

exploratório  compreendeu  quatorze  prefeituras,  onde  foram  analisados  44

processos abertos pelo TCE. Foram encontradas falhas nos Controles Internos

sobre  todos  os  anos  analisados,  como  a  não-observância  dos  dispositivos

legais, referindo-se sobretudo ao limite de gastos contido no artigo 22 da Lei de

Responsabilidade  Fiscal,  a  Imperícia  Técnica  Contábil,  fazendo  menção  à

elaboração  de  livros  e  preenchimento  de  documentos  fiscais,  e  erros

circunstanciais, pela apropriação indébita de tributos na fonte, e não recolhido

aos cofres públicos.

Pereira  (2009)  averiguou  a  relação  entre  a  LRF  e  o  aumento  da

aprovação das contas de prefeituras baianas. Assim formulou-se a hipótese de

que  após  a  aprovação  da  LRF  ocorreria  um  aumento  de  aprovação  de

prestação  de  contas  de  prefeituras  pelo  TCM/BA.  Foram  analisadas  as

decisões  do  TCM/Ba  sobre  a  prestação  de  contas  dos  417  municípios  do

Estado. Dentre os fatores que poderiam levar a possíveis multas, pode-se citar

a  não reserva  de caixa para pagar  dívidas de restos  a  pagar  do  exercício

anterior, o descumprimento ao limite de gastos com pessoal, e a contratação

de  serviços  e  compra  de  materiais  por  meio  de  inexigibilidade  de  licitação

quando não caberia tal procedimento.

Pinto  (2011),  investigou  os  fatores  geradores  das  ressalvas

apresentadas nas prestações de contas dos municípios do Estado do Paraná,

relativas ao exercício de 2007, por meio da verificação de pareceres do TCE-

PR. Nesse estudo, 399 municípios do Estado do Paraná foram analisados. O

resultado  encontrado  mostrou  que  81,5%  dos  municípios  apresentaram

irregularidades e, dentre os fatores geradores, estão a Contabilização, Auditoria

Controladoria, Sistema de Controle Interno e Gestão, representando 93,9% do

total  das ressalvas em 2007. Já Dequech (2011), analisou os municípios de

Agudos do Sul, Campo do Tenente, Contenda, Lapa e Quitandinha, no Paraná.

O estudo concluiu que para os anos de 2006 a 2009, os tipos mais comuns de

ressalvas  foram  à  falta  de  planejamento,  ausência  de  pagamento  de

precatórios,  constituição  incorreta  dos  Conselhos,  falta  de  processo  de

dispensa, inexigibilidade ou licitação e resultado deficitário.
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Em estudo realizado por Cabral (2012) foram analisadas, por meio de

uma pesquisa qualitativa, as contas públicas anuais dos municípios da região

Médio  Norte  do  Estado de Mato  Grosso.  Foram revisados 50 relatórios  de

auditoria das contas públicas de 10 munícipios num período de quatro anos

(2006 à 2010), onde foi  possível identificar que as principais irregularidades

com a LRF nas contas públicas analisadas foram com 6 artigos (de um total de

26), onde esses artigos possuíam as infrações: Não realização de audiência

pública e apresentação de déficit  na execução orçamentária;  Ausências dos

instrumentos de transparência da gestão fiscal; Constatação de fatos contábeis

registrados  indevidamente  ou  não  contabilizados;  Não  efetiva  cobrança  e

arrecadação  dos  tributos  de  competência  constitucional  do  município;

Ausências da transparência de contas públicas e não adoção de providências

para  constituição  e  arrecadação  do  crédito  tributário;  Ausência  dos

demonstrativos e impropriedades na análise do processo da Lei Orçamentária

Anual (LOA), e ausência de comprovação de que a reserva de contingência foi

utilizada para cobrir passivos contingentes e outros riscos fiscais.

Costa (2014) define dois tipos de sanções: as institucionais, previstas

pela própria LRF, e as pessoais, que são regidas pela lei que trata de crimes de

responsabilidade fiscal:

Sanções  institucionais: são  os  previstos  no  bojo  da  própria  Lei.
Para o governante que não efetuar previsão, arrecadação e cobrança
de tributos de sua competência, serão suspensas as transferências
voluntárias, recurso de União ou dos Estados que são transferidos
(convênios); exceder noventa e cinco por cento do limite máximo de
gastos com pessoal, terá suspensa a concessão de novas vantagens
aos servidores, a criação de cargos novas admissões e concessão de
horas extras, a contratação de operações de crédito e a obtenção de
garantias da União.

Sanções pessoais: são as previstas na Lei Ordinárias que trata, de
crimes  de  Responsabilidade  Fiscal.  Os  governantes  poderão  ser
responsabilizados  pessoalmente  e  punidos  com  perda  de  cargo,
proibição de exercerem empregos públicos, pagamento de multas, e
estarão passivos de prisão.

Nesse contexto de combate de atos de improbidade, derivado da ação

ilegal  do  administrador  público,  o  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU)  é

hegemônico ao cumprimento dos princípios da LRF.

O  TCU,  órgão  aparelhado  para  o  controle  das  contas  públicas,

realizando  auditorias  e  inspeções,  identificando  as  condutas  dos  agentes
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públicos  tipificadas  como  atos  de  improbidade,  é  instrumento  essencial  no

combate  a  essa  improbidade  (BARRETO,  2012).  Ele  possui  uma  função

preventiva na medida em que supervisiona o uso correto do dinheiro público,

atuando de forma a conter excessos do poder administrativo, perpetuando uma

melhor gestão orçamentária.

Os  instrumentos  de  controle  estabelecidos  pela  LRF  geraram  uma

maior  visibilidade,  tanto  no  controle  externo  quanto  no  interno.  O  controle

externo é feito pelos Poderes Legislativo (com apoio dos Tribunais de Contas)

e Judiciário, pela sociedade através do chamado Controle Social e, no âmbito

municipal, pela Câmara Municipal e Tribunal de Contas.  Já o Controle Interno

é aquele executado pelo órgão responsável pela atividade controlada, o próprio

controle  administrativo,  consolidado  aos  parâmetros  da  autotutela.  É  o

chamado autocontrole,  cujo  objetivo  é  conter  os  diversos problemas,  como

abuso de poder, fraude e ineficiências.

Entende-se como controle  social,  aquele  executado pela  população,

que é  composta  por  qualquer  cidadão,  partido  político  ou  sindicato,  com o

objetivo de denunciar, ao Tribunal de Contas, irregularidades na Administração

Pública. Assim, diversas formas de participação da população foram criadas,

destacando-se a ampliação dos direitos à informação, como com a implantação

das Ouvidorias  Públicas,  onde  servem como elo  entre  Órgão  Público  e  os

cidadãos.  Vale  ressaltar  que  o  Controle  Social  age  não  somente  sobre  os

administradores dos bens públicos, mas também sobre o exercício do Tribunal

de Contas.

2.2 Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos Municípios

Ter conhecimento sobre o que é a LRF e a sua relevância na gestão

pública é fundamental para que se tenha clareza sobre a administração das

contas dos governos, pois por meio dessa lei é possível efetuar o controle dos

gastos  oficiais.  Considerando  os  pressupostos  que  regem  a  LRF

(transparência,  planejamento,  controle  e responsabilização),  os  Tribunais  de

Contas  ganharam potência  na  fiscalização  preventiva,  além de  maior  força

punitiva.
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Em âmbito estadual  e municipal,  os Tribunais de Contas também

agem de  modo  a  executar  as  atribuições  da  LRF,  e  em auxílio  ao  Poder

Legislativo,  os  Tribunais  têm  papel  na  supervisão  contábil,  orçamentária,

operacional e patrimonial das contas do governo, como é o caso do Tribunal de

Contas do Ceará.

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE) é a instituição

pública  fiscalizadora  financeira  e  orçamentária  e  que  auxilia  a  Assembleia

Legislativa do Estado do Ceará no exercício da fiscalização e regularização da

administração  pública  do  governo  estadual,  priorizando  o  combate  ao

desperdício e a ilegalidade.

Para atender aos anseios da população, o TCE adotou técnicas que

são comuns no setor privado, como a aplicação de uma gestão de projetos.

Essa gestão retrata um conjunto de práticas a serem empregadas para uma

otimização  no  controle  durante  a  produção  de  um  projeto.  A metodologia

utilizada é composta por um conjunto de ações que visam a obtenção dos

resultados aspirados. Assim, começa-se pelas definições dos projetos e suas

análises de viabilidade, definindo os planos de ação e, por fim, é acompanhado

os Planos de Ação.

Oliveira  (2014),  analisa  as  características  do  gerenciamento  de

projetos  sobre  controle  externo  junto  ao  TCE-CE,  sobre  uma  perspectiva

qualitativa. Seus achados mostram que a gestão de projetos é um importante

insumo  na  otimização  do  desempenho  do  TCE-CE  no  âmbito  do  controle

externo e seus conjuntos de padrões e práticas.  Já em Queiroz (2014),  foi

analisado o processo estratégico do TCE-CE conhecido como “Aprimoramento

do Controle Social”, que é voltado para a área técnica de controle externo. O

método  utilizado  foi  uma  pesquisa  explanatória  documental  que  avaliou  o

período de 2004 à 2009. Como resultado, foi encontrado a existência de um

processo organizado e eficaz, que direciona o TCE-CE para o sucesso de seus

objetivos estratégicos, e que, independentemente do nível de eficácia, ficaram

evidentes os benefícios do processo de planejamento analisado.

Diante  de  um  cenário  de  competitividade  e  modernidade,  as

organizações também se preocupam com investimento em capital humano, na
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forma de  melhorar  a  relação  entre  seus servidores  dentro  do  ambiente  de

trabalho. Assim, é comum, e estratégico, a implementação de programas que

visem o aumento da qualidade de vida dos seus empregados, melhorando,

assim, a qualidade do processo produtivo. Diante desse contexto, o TCE-CE

tem implantado um plano estratégico que engloba a gestão de pessoas e o

clima  organizacional,  preponderando  pela  qualidade  de  vida  de  seus

servidores.

Martins  (2013),  analisa  os  fatores  que  interferem  no  clima

organizacional dos servidores do TCE-CE e seu nível de satisfação frente ao

ambiente de trabalho. Para tal, foram analisados um grupo de servidores do

TCE-CE,  por  meio  de  um  questionário,  no  ano  de  2013.  Os  resultados

mostraram  que  o  TCE-CE  promove  políticas  que  motivam  um  clima

organizacional  mais amigável,  onde os servidores relataram terem liberdade

para expressão opiniões, mesmo sendo contrárias as de seus superiores, e

que possuem tranquilidade para executar suas tarefas, sem pressão de cargas

excessivas de trabalho.

O TCE-CE operava na fiscalização do Estado do Ceará, mas com a

extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM-CE),

houve uma transição das competências, passando a atuar também no controle

dos municípios. O TCM-CE - criado em 1954 -  foi um tribunal encarregado de

fiscalizar e julgar as contas relacionadas aos municípios do Estado. Em julho

de 2017, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou uma Proposta de Emenda

Constitucional  que extinguiu o tribunal de contas dos municípios, delegando

suas atribuições para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Era da competência do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM)

analisar e emitir parecer prévio nas contas anuais prestadas pelos Prefeitos,

exercendo  a  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e

patrimonial  das  prefeituras  e  câmaras  municipais  e  demais  entidades

instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

Anualmente  eram  julgadas  as  contas  e,  caso  houvesse

irregularidades, o TCM assegurava ao Prefeito Municipal o prazo de 30 dias

para apresentação de justificativa, onde havia a possibilidade de recebimento
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de recurso, seja por Embargo de Declaração, Reconsideração ou Revisão das

Contas.

A exemplo de transgressões, tem-se: as contas julgadas irregulares;

atos de grave infração de natureza contábil, financeira ou orçamentária; o não

atendimento  (sem  justificativa)  de  prazos;  obstruções  de  auditorias;  e  a

sonegação de documentos de sua gestão. Havendo algum tipo de infração,

aplicava-se medidas legais a espécie, como por exemplo, multa proporcional

ao dano causado ao Erário, onde podem ser de até cem por cento, e efetuadas

em até 24 parcelas mensais.

O TCM tinha jurisdição própria e privativa em todos os municípios do

Estado do Ceará, seja sobre qualquer pessoa física, órgão ou entidade, como

também sobre dirigentes de empresas e representantes do Município ou do

Poder Público.  Após a sua extinção,  o TCE assumiu suas competências e,

desde  setembro  de  2017,  faz  auditorias  pelas  cidades  objetivando  o

mapeamento dos municípios no que diz respeito às suas gestões e possíveis

irregularidades. Nesse sentido, o TCE tem atentado as prefeituras e Câmaras

Municipais quanto aos cuidados que devem ser ponderados nos gastos com os

recursos públicos.
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3 METODOLOGIA

3.1 Base de Dados

Os dados que serviram de base para esse estudo foram obtidos

juntamente a Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará,

cujos  valores  se  referem às  multas  aplicadas  pelo  órgão,  no  ano  de

2010, aos gestores dos 184 municípios cearenses.

Para estudar o efeito de um segundo mandato sobre o montante

de multas aplicadas, foram obtidos junto ao Tribunal Regional Eleitoral –

TRE, as informações dos mandatos dos gestores municipais em 2010,

identificando se o mesmo havia sido reeleito ou não.

Foram  utilizadas  ainda  variáveis  referentes  a  matrículas  no

ensino médio e PIB per capita, calculados pelo Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, com base no Censo de 2010, e

compilados  no  Atlas  do  Desenvolvimento  Humano  no  Brasil.  Estas

variáveis  intuíram  caracterizar  o  município,  em  termo  de  tamanho  e

escolarização de seus habitantes. As variáveis utilizadas encontram-se

resumidas no Quadro 2.

Quadro 2 - Descrição das variáveis utilizadas no modelo.

Variável Descrição

Multa Proporção da Multa sobre o PIB do Município

Segundo Mandato
Assume o valor 1 se o prefeito estava no segundo 
mandato e 0 se tivesse no primeiro.

PIB PIB per capita

População População residente

Matrículas EM Número de matrículas no Ensino Médio

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2 Estratégia Empírica
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Para  tentar  identificar  os  fatores  determinantes  das  multas

aplicadas  sobre  os  gestores  municipais  no  Ceará,  será  utilizado  um

modelo de regressão linear múltipla com a seguinte especificação:

MU LT A i=β1S EGU N DOM A N D ATOi+β2P I Bi+β3POPU L AC AOi+β4M AT R I C U L AS EM i+ε i

[1]

Onde a variável MU LT A i remete ao total de multas com relação ao PIB aplicada

sobre  o  município  i  no  ano  de  2010,  S EGU N DOM AN D A TOi é  uma  dummy que

assume o valor 1 se o prefeito do município i estava no segundo mandato em

2010,  P I Bi é o PIB per capita do município i  no ano de 2010,  PO PU L AC AOi e

M AT R IC U L A SEM i
representam a população residente e número de matrículas no

Ensino Médio, respectivamente, no mesmo ano.

Dessa  forma,  os  coeficientes  β identificarão  a  relação  entra  a

multa  proporcional  e  cada  variável  respectivamente.  O  termo  εi

representa o erro de estimação,  assumido homocedástico e não auto

correlacionado.  Para  tanto,  serão  utilizados  os  erros  robustos  a

heterocedasticidade sugeridos por White (1980).



26

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Análise Descritiva

O Gráfico 1 traz o histograma da multa relativa dos gestores municipais

do  Ceará,  no  ano  de  2010.  Percebe-se  que  a  distribuição  é  assimétrica  a

esquerda, indicando que a maioria das multas é menor do que a mediana, que

foi de 0,055% do PIB municipal. A proporção média das multas foi de 0,08%, e

cerca  de  90%  dos  municípios  foram  multados  em  até  0,35%  de  seus

respectivos produtos no período.

Gráfico 1 - Multas aos gestores municipais cearenses em 2010.
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Fonte: Resultados da pesquisa.

De acordo com a Tabela 1, no ano de 2010, o PIB médio per capita dos

184  municípios  cearenses  foi  de  R$  5,8  mil,  variando  de  R$  3,3  mil,  em

Catarina, no Sertão dos Inhamuns, a quase R$ 32 mil  em São Gonçalo do

Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ao mesmo tempo, o número

médio de residentes foi de 45,9 mil habitantes, com destaque para o município

de Fortaleza, capital do estado, com 2,4 milhões de pessoas.

Na mesma direção, o número médio de matrículas no Ensino Médio,

oscilou  de  169  estudantes  em Ererê,  no  Vale  do  Jaguaribe,  e  117  mil  em

Fortaleza.  Já  no  que  diz  respeito  ao  ciclo  eleitoral,  cerca  de  45%  dos
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municípios  cearenses tinham gestores  em segundo mandato,  indicando um

fenômeno recorrente no estado.

Tabela 1 - Estatísticas Descritivas das Variáveis Utilizadas

Variável Média
Desvio
Padrão

Mínimo Máximo Obs.

Multa 0,08 0,08 0,00 0,45 184

PIB 5.861,44 3.608,59 3.311,80 31.895,99 184

Segundo Mandato 0,45 0,50 0,00 1,00 184

População 45.937 182.564 4.164 2.452.185 184

Matrículas EM 2.234 8.790 169 117.747 184

Fonte: Resultados da pesquisa.

Visando estabelecer uma primeira relação entre as variáveis, observou-

se  o  comportamento  conjunto  das  multas  e  do  PIB  per  capita  de  cada

município.  Os resultado  está  disponível  no  Gráfico  2.  Nota-se  uma relação

aparentemente  negativa  entre  as  duas  variáveis,  com  variabilidade,  sendo

possível identificar municípios mais pobres tanto com multas elevadas como

reduzidas com relação ao seu produto.

Optou-se por analisar ainda, a partir do Gráfico 3, a distribuição das

multas de forma comparativa entre os municípios cujos prefeitos encontravam-

se ou não em segundo mandato, para identificar algum possível aprendizado

que  levaria  a  redução  das  penalidades.  Contudo,  não  foi  notada,  a  priori,

nenhuma diferença sistemática entre os dois grupos de municípios.

Assim, as análises preliminares sugerem alguma relação entre PIB per

capita e a proporção das multas, enquanto não detectou variação conforme o

status  de  reeleito  dos  prefeitos.  Contudo,  para  chegar  a  conclusões  mais

robustas acerca dessa relação, seguiu-se com estratégia empírica proposta.
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Gráfico 2 - Multa vs. PIB per capita.
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Fonte: Resultados da pesquisa.

Gráfico 3 - Box Plot da Multa Primeiro e Segundo mandato do gestor municipal.
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Fonte: Resultados da pesquisa.

4.2 Resultados da Estimação
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Conforme descrito na seção de metodologia, foi estimado o modelo de

regressão  linear  múltipla  com  erros  robustos  a  heterocedasticidade.  O

resultado encontra-se disponível na Tabela 2. Percebe-se, de forma geral, que

o modelo se apresenta adequado,  com coeficientes significantes a 99% de

confiança e sinais conforme o esperado.

O coeficiente de ajustamento foi  de 0,313, indicando que a variação

das variáveis explicativas é capaz de explicar cerca de 31,3% da variação da

variável dependente. O teste de significância global, medido pela estatística F,

rejeita a hipótese nula de que todos os coeficientes são conjuntamente iguais a

zero, atestando a validade das estimações.

Tabela 2 - Resultados da Estimação [Variável dependente: Multa/PIB]

Variável Coef.
Erro

Padrão
Robusto

Estat. t
p-

valor
IC Min
(95%)

IC Max
(95%)

PIB 6,7E-06 1,9E-06 3,50000 0,001 2,9E-06 1,1E-05

Segundo 
Mandato

0,048 0,014 3,380 0,001 0,020 0,076

População 2,0E-06 5,6E-07 3,57000 0,000 8,9E-07 3,1E-06

Matrículas EM
-4,3E-

05
1,2E-05

-
3,72000

0,000 -6,6E-05
-2,0E-

05

R2 0,313 Estatística F 16,46

Observações 184 Prob > F 0,000

Fonte: Resultados da pesquisa.

Os resultados sugerem uma relação positiva entre o produto municipal

e proporção de multas recebidas, indicando que os municípios mais ricos são

os  mais  afetados,  proporcionalmente.  Na  mesma  direção,  municípios  mais

populosos também tendem a receber um montante maior de multas do que o

municípios com menos habitantes.

Essa relação entre o porte do município e a proporção de penalidades,

pode  referir-se  a  uma  maior  número  de  atos  administrativo,  licitações  e

contratos  realizados  por  esses  municípios,  além  da  maior  facilidade  de

fiscalização. Pesa nessa conta o município de Fortaleza, que concentra a sede

dos órgãos de controle, sendo portanto mais suscetíveis a auditorias.
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Por outro lado, o número de matrículas no Ensino Médio relaciona-se

negativamente com a proporção de multas.  Isso sugere que um população

mais  instruída  pode  exercer  um  maior  controle  sobre  a  administração,

cobrando e denunciando eventuais desvios cometidos pelos gestores.

Por fim,  o resultado referente ao fato do prefeito estar  em segundo

mandato, também teve efeito positivo sobre as multas recebidas, sendo aquele

de maior magnitude. Isso sinaliza, que baixa rotatividade das administrações

municipais pode favorecer o cometimento de infrações, passíveis de punição

por meio de multas. As relações de longo prazo com o poder municipal podem

tanto  levar  a  vícios  nos  atos  da  administração  referente  a  contratos

estabelecidos e vínculos de subordinação como também podem servir de pano

de fundo para infrações de ordem legal.

Dessa forma, depreende-se dos resultados que a atuação do órgão de

contas  deve  priorizar  municípios  maiores  e  mais  ricos  nos  processos  de

investigação, particularmente aqueles com população pouco instruída e cujos

gestores encontram-se a muito tempo no poder.

Espera-se  ter  contribuído  para  a  literatura  sobre  a  atuação  dos

tribunais de contas, ao investigar e explicitar a relação entre as penalidades

aplicadas  e  as  características  mais  frequentes  dos  mesmos.  Os  resultados

podem contribuir também para o melhor funcionamento do órgão, dando mais

eficiência as ações tomadas no intuito de garantir a integridades das finanças

públicas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  atuação  dos  órgãos  de  controle  é  de  fundamental

importância para garantir a correta utilização dos recursos públicos. No

âmbito municipal, essa competência é de responsabilidade do Tribunal

de Contas do Estado, que no exercício da auditoria, tem o poder de

aplicar penalidades pecuniárias aos gestores, se constatada qualquer

irregularidade.

Garantir a eficiência dessa instância de fiscalização é condição

necessária para o correto cumprimento da lei e a otimização do uso

dos recursos públicos dela decorrentes. Assim, o presente trabalhos se

propôs a identificar  os determinantes  das penalidades recebidas no

âmbito do Estado do Ceará, de modo que se possa traçar um perfil

típico dos maiores infratores,  o que pode funcionar como referência

para a atuação do referido tribunal.

Utilizou-se  para  tanto  dados  do  próprio  tribunal  de  contas

referente as penalidades aplicadas, no ano de 2010, aos municípios

cearenses.  Pelo  método  de  regressão  linear  robusta  a

heterocedasticidade  foi  possível  identificar  os  fatores  produto,

população,  matrículas  no  ensino  médio  e  reeleição  afetam  o  valor

esperado das multas aplicadas.

Os resultados apontam que municípios mais populosos, e com

maior  produto tendem a receber mais multas,  proporcionalmente ao

PIB.  Por  outro  lado,  o  número  de  matrículas  relaciona-se

negativamente com as penalidades, sugerindo que a população mais

instruída  exerça  maior  controle  sobre  a  administração  pública  dos

municípios.
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Por fim, estabeleceu-se que o fato do prefeito ter sido reeleito é

o  principal  determinante  da  proporção  de  multas,  indicando  que  a

permanência,  a  longo  prazo,  do  mesmo  grupo  no  poder  tende  a

favorecer o cometimento de infrações passíveis de punição por multa.

Os resultados obtidos podem servir de referência para atuação

do Tribunal de Contas, quanto ao estabelecimento de prioridades das

investigações.  Espera-se  ter  contribuído  para  a  literatura  sobre  a

atuação dos tribunais de contas, ao investigar e explicitar  a relação

entre as penalidades aplicadas e as características mais frequentes

dos mesmos.
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	Os resultados sugerem uma relação positiva entre o produto municipal e proporção de multas recebidas, indicando que os municípios mais ricos são os mais afetados, proporcionalmente. Na mesma direção, municípios mais populosos também tendem a receber um montante maior de multas do que o municípios com menos habitantes.
	Essa relação entre o porte do município e a proporção de penalidades, pode referir-se a uma maior número de atos administrativo, licitações e contratos realizados por esses municípios, além da maior facilidade de fiscalização. Pesa nessa conta o município de Fortaleza, que concentra a sede dos órgãos de controle, sendo portanto mais suscetíveis a auditorias.
	Por outro lado, o número de matrículas no Ensino Médio relaciona-se negativamente com a proporção de multas. Isso sugere que um população mais instruída pode exercer um maior controle sobre a administração, cobrando e denunciando eventuais desvios cometidos pelos gestores.
	Por fim, o resultado referente ao fato do prefeito estar em segundo mandato, também teve efeito positivo sobre as multas recebidas, sendo aquele de maior magnitude. Isso sinaliza, que baixa rotatividade das administrações municipais pode favorecer o cometimento de infrações, passíveis de punição por meio de multas. As relações de longo prazo com o poder municipal podem tanto levar a vícios nos atos da administração referente a contratos estabelecidos e vínculos de subordinação como também podem servir de pano de fundo para infrações de ordem legal.
	Dessa forma, depreende-se dos resultados que a atuação do órgão de contas deve priorizar municípios maiores e mais ricos nos processos de investigação, particularmente aqueles com população pouco instruída e cujos gestores encontram-se a muito tempo no poder.
	Espera-se ter contribuído para a literatura sobre a atuação dos tribunais de contas, ao investigar e explicitar a relação entre as penalidades aplicadas e as características mais frequentes dos mesmos. Os resultados podem contribuir também para o melhor funcionamento do órgão, dando mais eficiência as ações tomadas no intuito de garantir a integridades das finanças públicas.


