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RESUMO 

 
Como resposta à crescente demanda da sociedade por eficiência e transparência dos gastos 

públicos, foi instituída a Lei de Responsabilidade Fiscal que estabelece parâmetros para a 

aplicação dos recursos e para o endividamento do poder público, assim como mecanismos visando 

a correção de eventuais desvios. Como forma de garantir a retidão desse processo, foi dado ao 

poder legislativo, com apoio técnico dos tribunais de contas, o papel de fiscalizar o uso dos recursos 

por parte dos gestores municipais.  Uma vez constatada alguma irregularidade, cabe ao Tribunal 

de Contas a aplicação de sanções aos prefeitos, na forma de multas ou pela recomendação de 

rejeição da sua prestação de contas. Dessa forma, o presente trabalho se propõe a identificar os 

fatores socioeconômicos dos municípios que se relacionam mais frequentemente a recomendação 

de reprovação de contas do executivo por parte do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Para 

tanto, recorreu-se a um modelo de escolha discreta com a especificação Logit, de modo a explicar 

a probabilidade de rejeição das contas pelo tribunal, a partir das características do município. Os 

resultados sugerem que municípios mais populosos, e com maior nível de investimento tendem a 

ter suas contas menos rejeitadas. Por outro lado, quanto maior a proporção de funcionários públicos 

entre a população e a desigualdade de renda, maiores são as chances de rejeição. Por fim, não 

foram encontradas evidências de que a recondução dos prefeitos implique em maior reprovação 

de suas contas. 

Palavras-chaves: Tribunal de Contas, Lei de Responsabilidade Fiscal, Municípios, Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ASTRACT 

 

In response to a demand of society through the provision of public and public services for the 

indebtedness of public power, as well as mechanisms that seek to correct deviations. As a way of 

guaranteeing a recovery process, the legislative power, with the technical support of the courts of 

law, was given the role of overseeing the use of resources by municipal managers. As there are 

some irregularities, the Court of Auditors has a security application to the mayors, in the form of 

fines or the option of rejecting their accountability. In this way, the present work presents itself as 

one of the socioeconomic indicators of the municipalities that makes more and more the adequacy 

of exercise accounts by the Court of Accounts of the State of Ceará. In order to do so, he resorted 

to a discrete choice model in order to answer the questions asked about the court, based on the 

characteristics of the municipality. The results were the most populous, and with higher levels of 

investment tend to have the least rejected currents. On the other hand, the greater proportion of 

public resources between the population and the income inequality, are greater as chances of 

rejection. For example, no indicators of a reinstatement of mayors implicit in greater disapproval of 

their accounts were found. 

 

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

Tem crescido nos últimos anos a demanda da sociedade por eficiência e 

transparência dos gastos públicos. Isso demanda dos gestores municipais uma 

crescente profissionalização na condução do orçamento visando a correta aplicação 

dos recursos disponíveis. 

A legislação tem evoluído de modo a acompanhar essa demanda. A 

principal norma legal nesse sentido é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que institui 

parâmetros para o comprometimento de receitas das principais rubricas do orçamento 

público assim como mecanismos para a correção de eventuais desvios. Essa 

regulamentação visa evitar que as contas públicas se deteriorassem a ponto de 

entrarem em uma trajetória insustentável a médio prazo. 

A fiscalização do cumprimento das normas de responsabilidade na 

condução das finanças públicas é função originária do poder legislativo. Para auxiliá-

lo na tomada de decisões foram criados Tribunais de Contas que atuam fiscalizando 

e aconselhando os parlamentares quanto a integridade, legalidade e a correção das 

despesas realizadas. 

Como forma de garantir a retidão desse processo, a atuação dos órgãos 

de controle toma uma posição central. Particularmente no Estado do Ceará, o Tribunal 

de Contas tem sido bastante atuante 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. 

Ao constatar algum tipo de infração, como contas irregulares em virtude de 

infrações de natureza contábil, financeira e orçamentária ou 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. Adicionalmente o órgão, 

ao julgar as contas dos gestores, pode recomendar à câmara municipal a rejeição das 

contas do prefeito. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo identificar os fatores 

socioeconômicos dos municípios que se relacionam mais frequentemente à 
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recomendação de reprovação de contas do executivo por parte do Tribunal de Contas 

do Estado do Ceará. Para tanto, recorreu-se a um modelo de escolha discreta com a 

especificação Logit, de modo a explicar a probabilidade de rejeição das contas pelo 

tribunal, a partir das características do município. 

De forma a atingir esse objetivo, o estudo está dividido em mais quatro 

seções além dessa introdução. A seção dois traz um breve discussão sobre o histórico 

e o papel dos Tribunais de Contas na emissão do parecer de aprovação ou rejeição 

das contas do executivo e particularmente dos tribunais atuantes no Estado do Ceará, 

assim como um levantamento de trabalhos correlatos. 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 considerações 

finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Tribunal de Contas: Histórico e Atribuições 

O Tribunal de Contas, no Brasil, é uma instituição com raiz 

constitucional, deliberando de forma colegiada, incumbida de julgar a boa e regular 

aplicação dos recursos públicos e auxiliar o Poder Legislativo na realização do 

controle externo da Administração Pública e no julgamento das contas anuais dos 

chefes do Poder Executivo (FERNANDES, 2007). 

A iniciativa para a criação de um Tribunal de Contas no Brasil ocorreu em 

1826, através de um projeto de lei proposto no Senado pelo Visconde de Barbacena, 

Felisberto Caldeira Brandt e José Inácio Borges, todavia, o primeiro Tribunal de 

Contas do país, que foi o Tribunal de Contas da União (TCU), só foi criado em 1890, 

por iniciativa de Rui Barbosa, Ministro da Fazenda na época (MELO, 2012).  

O Tribunal de Contas da União é composto por nove ministros que 

possuem as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos 

ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Enquanto, os Tribunais de Contas dos 

Estados (TCE) são estruturados de acordo com o disposto nas Constituições 

Estaduais. É integrado por sete conselheiros, dos quais três são escolhidos pelo 

governador do Estado e quatro pela Assembleia Legislativa.   

Sobre as competências do Tribunal de Contas da União, Aguiar (2013) 

resume a evolução no decorrer das constituições, a exemplo das seguintes: 

inicialmente adstritas à liquidação das contas da receita e da despesa, bem como à 

verificação de legalidade das mesmas, antes de serem prestadas ao Congresso 

(1891); passando pelo acompanhamento da execução orçamentária, o julgamento 

das contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos e a emissão de parecer 

prévio sobre as contas de governo do Presidente da República (1934); incluindo-se, 

posteriormente, o exame de legalidade de contratos públicos (1937); empós, a 

fiscalização financeira da União foi atribuída ao Congresso Nacional, com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, sendo, portanto, alocado o TCU no Poder Legislativo. 
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Segundo o autor, nesse mesmo período adicionou-se também a 

competência do Tribunal de Contas sobre o julgamento de legalidade dos atos de 

aposentadorias, reformas e pensões e, ainda, retornado a atribuição de emissão de 

parecer prévio às contas de governo do Presidente da República (1946). Em 1967, 

somou-se a estas os sistemas de controle interno e externo da Administração Pública 

e a ação fiscalizadora da Corte de ofício ou por provocação do Ministério Público, das 

auditorias financeiras e orçamentárias, e dos demais órgãos auxiliares, atribuições 

que foram mantidas com o advento da Emenda Constitucional nº 01/1969; retraindo-

se, a posteriori, de “julgamento” para “apreciação” de legalidade dos atos de pessoal 

(Emenda Constitucional nº 07/1977). 

Os Tribunais de Contas têm como função essencial realizar a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federativos e, 

da forma direta e indireta, da Administração Pública. Essa competência fiscalizadora 

refere-se à realização de auditorias e inspeções em entidades e órgãos da 

Administração Pública. Eles também possuem a competência de realizar o julgamento 

das contas anuais dos administradores e demais responsáveis pelo erário na 

Administração Pública, assim como poder de fiscalização sobre procedimentos 

licitatórios. 

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

auditorias e inspeções, identificando as condutas dos agentes 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. 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. 
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2.2 Lei de Responsabilidade Fiscal 

Os instrumentos de controle estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal - 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. 

Os efeitos mais claros da corrupção e do abuso do poder público ficam mais 

evidentes quando se observa a deficiência em que os principais direitos da sociedade 

são esquecidos, causados pelos desvios de recursos públicos que assolam o país na 

precariedade de serviços urbanos e que estagnam o desenvolvimento do bem-estar 

da sociedade. O histórico do combate à corrupção, assemelha-se com a improbidade 

administrativa, dado que se caracteriza como um ato improbo. No entanto, a 

improbidade caracteriza-se de outros tipos de práticas que não se encaixam no 

contexto corrupto.  

A definição do que seria uma má gestão é algo bastante abrangente na 

qual se inserem diversos tipos de problemas, sendo a improbidade administrativa uma 

das mais graves particularidades. A Lei de Improbidade Administrativa - 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 qualquer ação que se constitua 

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

A utilização responsável dos recursos públicos é condição fundamental 

para a prestação eficaz dos serviços que a sociedade anseia. Nesse contexto, no ano 

de 2000, foi instituída a 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. 
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A LRF reforça o papel do planejamento, associando-se à execução do 

gasto público. Dentre os recursos de planejamento do orçamento público, que ajudam 

a dar objetividade e clareza as ações do estado, podem-se destacar: 

 O Plano Plurianual (PPA): constituído de um conjunto de políticas públicas dos 

governos (municipais, estaduais e federal) para o período de quatro anos, assim 

como formas para garantir as metas previstas. 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): trata do orçamento das administrações 

públicas através da arrecadação fiscal, estabelecendo metas e alterações 

tributárias. 

 Lei Orçamentária Anual (LOA): define as prioridades do PPA e as metas anuais 

a serem cumpridas, sempre levando em conta o LDO.  

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 rígidas que, se descumpridas, motivam punições fiscais e penais. A exemplo 

de algumas das infrações e as respectivas sanções e penalidades previstas pela LRF 

podem ser visualizadas no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Infrações e penalidades previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal 

Infração Penalidade 

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

Nulidade do ato; Reclusão de um a 
quatro anos. 

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

Reclusão de um a quatro anos.  

Deixar de adotar as medidas previstas 
na lei, quando a Despesa Total com 
Pessoal ultrapassar o limite máximo do 
respectivo Poder ou órgão. 

Reclusão de quatro anos. 

Ultrapassar o limite máximo do 
respectivo Poder ou órgão. Manter 
gastos com inativos e pensionistas 
acima do limite definido em lei. 

Cassação do mandato. 

Não cumprir limite de Despesa Total com 
Pessoal em até dois anos, caso o Poder 
ou órgão tenha estado acima desse 
limite em 1999. 

Proibição de receber transferências 
voluntárias, contratar operações de 
crédito e de obter garantias. Detenção 
de três meses a três anos, perda do 
cargo e inabilitação para a função por 
cinco anos. 

Não cumprir, até 2003, o limite de 
Despesa Total com Pessoal do exercício 
em referência que não poderá ser 
superior, em percentual da Receita 
Corrente Líquida, a despesa verificada 
no exercício imediatamente anterior, 
acrescida de até dez por cento, se esta 
for inferior ao limite definido em lei. 

Cassação do mandato. Proibição de 
realizar operação de crédito, enquanto 
perdurar o excesso. Obrigatoriedade de 
obtenção de resultado primário, com 
limitação de empenho. 

Exceder, ao término de cada ano, o 
refinanciamento do principal da dívida 
mobiliária do exercício anterior. 

Cassação do mandato. 

Fonte: Lei de Responsabilidade Fiscal. Elaborado pela autora. 
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2.3 Literatura Empírica 

Como explicitado, o controle rigoroso do processo administrativo torna-se 

um dos principais desafios dos órgãos de fiscalização. Tais órgãos seriam os poderes 

Legislativo e Judiciário, o Ministério Público Federal e Estadual e os Tribunais de 

Contas, que têm como finalidade o monitoramento e correção administrativa, 

principalmente sobre licitações e compromissos de obras, serviços e convênios. 

Nesse sentido, vários autores abordaram o papel dos tribunais de contas enquanto 

órgão de fiscalização e controle. 

Em relação as diretrizes que motivam punições quando descumpridas, 

Silva (2008), analisou as ressalvas nas contas aprovadas e reprovadas pelo TCE-PE 

nas prefeituras da região metropolitana de Pernambuco, no período de 2000 a 2005, 

com o objetivo de explicitar os fatores determinantes de tais pendências e 

transgressões. A pesquisa explanatória analisou quatorze prefeituras, e 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 da Bahia. O autor investigou a possibilidade de 

que, após a aprovação da LRF, ter havido um aumento de aprovação das prestações 

de contas de prefeituras pelo TCM/BA. Para tanto, foram analisadas as decisões do 

TCM/BA sobre a prestação de contas dos 417 municípios do Estado. Dentre os 

determinantes 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. 

Com o objetivo de otimizar a tomada de decisão dos gestores públicos, via 

a transparência pública dos desperdícios de recursos nos relatórios de prestação de 
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contas da saúde do munícipio de Belém, bem como a compreensão de seus efeitos, 

Da Silva Ramos (2016) realizou uma pesquisa em seis relatórios de prestação de 

contas da saúde do TCM/PA referentes aos anos de 1998, 1999, 2000, 2003 e 2004. 

O resultado da pesquisa apontou quatro variáveis de desperdícios de recursos que 

causaram ressalvas ou desaprovações nas contas: Má Administração, Licitação 

Fracionamento, Licitação Irregular e Desvio de Finalidade para um Mesmo Setor. O 

resultado corrobora com o mesmo encontrado por Dias et al. (2013), os quais 

identificaram três fatores de irregularidades: Inadequabilidade Administrativa, fraca 

fiscalização e baixo nível de compliance. 

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, os principais 

determinantes, foram a Contabilização, Auditoria Controladoria, Sistema de Controle 

Interno e Gestão, representando 93,9% do total das ressalvas em 2007.   

Dequech (2011) analisou em detalhes as contas de cinco municípios do 

estado do Paraná entre os anos de 2006 a 2009, concluindo que os tipos mais comuns 

de ressalvas nas contas foram ocasionadas pela falta de planejamento, ausência de 

pagamento de precatórios, constituição incorreta dos Conselhos, falta de processo de 

dispensa, licitação e resultado deficitário.  

No estudo realizado por Cabral (2012) foram analisadas 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 no período 

de 2006 à 2010, onde foi possível identificar que as principais irregularidades com a 

LRF nas contas públicas analisadas foram com base em 6 artigos, de um total de 26: 

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 
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providências para constituição e arrecadação do crédito tributário; Ausência dos 

demonstrativos e impropriedades na análise do processo da Lei Orçamentária Anual, 

e ausência de comprovação de que a reserva de contingência foi utilizada para cobrir 

passivos contingentes e outros riscos fiscais. 

Nobre (2010), com o intuito de analisar as causas das desaprovações das 

contas dos sistemas municipais de saúde nos municípios do Estado do Ceará, 

realizou uma averiguação documental em 162 processos de prestação de contas e 32 

de tomada de contas da gestão municipal da saúde, nos anos de 2001 a 2004. Do 

total de 184 municípios, 58% tiveram suas contas desaprovadas em um ou mais anos. 

Os resultados encontraram o fato de que as maiores desaprovações das contas têm 

relação com licitações e irregularidades no setor de contabilidade.  
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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 – TCM/CE referentes a 

recomendação desse órgão de controle quanto a aprovação ou reprovação das contas 

dos gestores dos 184 municípios cearenses entre os anos de 2009 e 2012.  

Para estudar o efeito de um segundo mandato sobre a probabilidade de 

desaprovação das contas foram obtidos junto ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, 

as informações dos candidatos eleitos no ano de 2008, identificando se o mesmo 

havia sido reeleito ou não. Da mesma forma, foram analisadas o efeito das despesas 

médias com investimento durante o seu mandato, nos anos de 2009 a 2012. 

Foram utilizadas ainda variáveis referentes a população residente, 

funcionalismo público, frequência no ensino básico e distribuição de renda, 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, riqueza e 

escolarização de seus habitantes. As variáveis utilizadas encontram-se resumidas no 

Quadro 2. 
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Quadro 2 - Descrição das variáveis utilizadas no modelo. 

Variável Descrição 

Reprovação 
Dummy que assume valor 1 se o gestor municipal 
teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas 
pelo menos uma vez entre os anos de 2009 e 2012. 

Segundo mandato 
Dummy que assume valor 1 se o prefeito eleito em 
2008 já havia sido eleito em 2004. 

Investimento 
Investimento per capita médio entre os anos de 
2009 e 2012. 

População 

População residente em domicílios particulares 
permanentes. Exclui os residentes em domicílios 
coletivos, como pensões, hotéis, prisões, quartéis, 
hospitais.  

Funcionários Públicos 

Razão entre o número de trabalhadores do setor 
público de 18 anos ou mais de idade e o número 
total de pessoas ocupadas nessa faixa etária 
multiplicado por 100. Os trabalhadores do setor 
público incluem os empregados pelo regime 
jurídico dos funcionários públicos e os militares do 
exército, marinha, aeronáutica, polícia militar ou 
corpo de bombeiros. 

Frequência no Ensino Básico 

Razão entre o número total de pessoas de 
qualquer idade frequentando o ensino básico 
(fundamental ou médio - regular ou seriado) e a 
população na faixa etária de 6 a 17 anos 
multiplicado por 100. As pessoas frequentando a 
4ª série do ensino médio foram consideradas como 
tendo concluído esse nível de ensino. As pessoas 
de 6 anos ou mais frequentando a pré-escola foram 
consideradas como se estivessem no 1º ano do 
ensino fundamental. 

Renda per capita Quintil 1 a 5 
Média da renda domiciliar per capita dos indivíduos 
pertencentes aos quintis 1 a 5 da distribuição de 
indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 

Índice de Theil-L 

Mede a desigualdade na distribuição de indivíduos 
segundo a renda domiciliar per capita, excluídos 
aqueles com renda domiciliar per capita nula. É o 
logaritmo da razão entre as médias aritmética e 
geométrica da renda domiciliar per capita dos 
indivíduos, sendo nulo quando não existir 
desigualdade de renda entre eles e tendente ao 
infinito quando a desigualdade tender ao máximo. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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3.2 Estratégia Empírica 

Os modelos de escolha discreta são utilizados quando a variável dependente 

é dicotômica, ou seja, assume apenas dois valores zero e um (WOOLDRIDGE, 2013). 

No caso em tela, a reprovação ou não das contas dos gestores municipais. Para 

modelar essa probabilidade condicional, adotou-se a seguinte abordagem: 

𝑃[𝑌𝑖 = 1|𝑋𝑖] = 𝐺(𝑋𝑖𝛽) + 휀𝑖                                           [1] 

Em que 𝑌𝑖 é a variável dicotômica que indica se houve divergência de entendimentos, 

𝐺(. ) é uma função que assume valores estritamente entre zero e um, para todos os 

números reais, o vetor 𝑋𝑖 representa as características observadas de cada processo 

descritas na seção anterior e 휀𝑖 é o termo de erro aleatório (GUJARATI e PORTER, 

2011). 

Wooldridge (2013) aponta que várias funções não lineares tem sido sugeridas 

para 𝐺(. ), originando as diferentes denominações. No presente trabalho, optou-se 

pela utilização do método logit. Essa abordagem deriva da função de distribuição 

acumulada de uma variável aleatória logística padrão, dada por: 

𝐺(𝑍) =
exp(𝑍)

1+exp(𝑍)
                                                    [2] 

Dessa maneira, a forma estimada para o modelo Logit aplicada ao problema 

em tela será expressa por: 

Reprovação𝑖 =
1

1+exp(−𝑍𝑖)
+ 휀𝑖                                   [3] 

Onde 

𝑍𝑖 = 𝛿0 + 𝛿1SegundoMandato𝑖 + 𝛿2Investimento𝑖 + 𝛿3População𝑖 +

𝛿4FuncionáriosPúblicos𝑖+𝛿5Freq. EnsinoBásco𝑖 + 𝛿6RendaQuintil1𝑖 +

𝛿6RendaQuintil2𝑖 + 𝛿6RendaQuintil3𝑖 + 𝛿6RendaQuintil4𝑖 + 𝛿6RendaQuintil5𝑖 +

𝛿6Theil𝑖      [4] 
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Em que as explicativas variáveis utilizadas são aquelas descritas no Quadro 1. 

A obtenção dos parâmetros 𝛿, que remetem ao efeito de cada covariadas sobre a 

probabilidade de reforma da decisão, serão estimados pelo método da Máxima 

Verossimilhança. 

Por se tratar de um modelo não linear, a interpretação dos parâmetros obtidos 

a partir da Equação 4 não é intuitiva, sendo que apenas o seu sinal é um indicativo de 

maior ou menor probabilidade associada a cada regressor. Um forma mais direta de 

visualizar a magnitude da influência de cada variável sobre a probabilidade da decisão 

ser modificada, é analisar os efeitos marginais: 

 
𝜕𝑃[𝑌𝑖 = 1|𝑋𝑖]

𝜕𝑋𝑖
=

𝜕𝐺(𝑍)

𝜕𝑍𝑖

𝜕𝑍𝑖

𝜕𝑋𝑖
                                               [5] 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Análise Descritiva 

Para situar a leitura quanto as magnitudes e distribuição das variáveis 

inicia-se a análise dos resultados pela caraterização descritiva da amostra. A Tabela 

1 traz as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no modelo divididas conforme 

o status de aprovação das contas dos municípios. 

Nota-se que, em média, a população e o nível de investimento per capita é 

maior entre os municípios que não tiveram nenhum conta rejeitada entre 2009 e 2012 

do que entre aqueles que o tiveram. Isso sinaliza que a reprovação de prestação de 

contas é mais frequente entre municípios menores. Percebe-se também que a 

proporção de funcionários públicos entre a população empregada também é superior 

nos municípios com alguma reprovação de contas. 

Os resultados apontam ainda que os municípios com reprovação tiveram 

em média maior frequência bruta no ensino básico e menor renda per capita. 

Adicionalmente, o índice de desigualdade foi ligeiramente superior entre os municípios 

com alguma conta rejeitada no período. 
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Tabela 1 - Estatísticas Descritivas das Variáveis Utilizadas 

  Sem Reprovação Com Reprovação 

Segundo Mandato 

Média 0,39 0,25 

D.P. 0,49 0,44 

Obs. 82 102 

Investimento 

Média 301,90 241,77 

D.P. 185,99 111,79 

Obs. 82 102 

População 

Média 71910 24575 

D.P. 268630 17687 

Obs. 82 102 

Funcionários 
Públicos 

Média 3,97 4,99 

D.P. 2,28 3,21 

Obs. 82 102 

Freq. no Ensino 
Básico 

Média 99,82 100,33 

D.P. 3,89 4,16 

Obs. 82 102 

Renda per capita 

Média 281,49 256,50 

D.P. 97,25 51,88 

Obs. 82 102 

Theil 

Média 0,53 0,54 

D.P. 0,09 0,10 

Obs. 82 102 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

Para aprofundar a investigação da relação entre reeleição e a rejeição das 

contas do gestor, a Tabela 2 traz a distribuição de frequência cruzada das duas 

variáveis. O resultado denota que não parece haver diferença significativa entre a 

proporção de municípios com contas rejeitadas cujo prefeito esteja no segundo 

mandato, sendo de 15 e 16 municípios respectivamente. Por outro lado, parece haver 

maior frequência de prefeitos que simultaneamente estão em primeiro mandato e não 

tiveram suas contas rejeitadas, 47,3% contra 35,9% dos que tiveram. 

Tabela 2 - Distribuição de frequência da Reprovação e Segundo Mandato. 

 Primeiro Mandato Segundo Mandato Total 

Com reprovação 
66 16 82 

(35,9%) (8,7%) (44,6%) 

Sem reprovação 
87 15 102 

(47,3%) (8,2%) (55,4%) 

Total 
153 31 

184 
(83,2%) (16,8%) 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Com relação ao nível de investimento per capita, o Gráfico 1 traz um Box-

Plot dessa variável, comparando os municípios com e sem reprovação das contas no 

período analisado. Em consonância com o observado na Tabela 1, nota-se que a 

distribuição do nível de investimento parece deslocada de forma positiva entre os 

municípios sem rejeição de contas quando comparado com aqueles que tivera a 

prestação reprovada, sinalizado que existe uma frequência maior de níveis mais altos 

dessa variável na primeira categoria do que na segunda. 

O Gráfico 2 traz os histogramas da distribuição de renda dos municípios 

cujas contas foram aprovadas e rejeitadas respectivamente. Nota-se que apesar da 

renda média entre os municípios sem reprovação ser superior à dos com reprovação, 

existe uma frequência relativamente elevada de municípios com renda média mais 

alta entre aqueles com rejeição das prestações de contas.  

Gráfico 1 - Investimento per capita dos municípios com e sem reprovação. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Gráfico 2 - Renda per capita dos municípios sem e com rejeição de contas. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

As evidências encontradas sugerem alguma relação efetiva entre as 

variáveis, contudo para estabelecer de forma global como se dá essa relação 

prossegue-se com a estratégia de estimação do modelo econométrico proposta na 

seção metodológica.  

4.2 Resultados da Estimação  

Os resultados da estimação do modelo Logit encontra-se disponíveis na 

Tabela 3, que já reporta os efeitos marginais de cada variável sobre a probabilidade 

das contas municipais serem rejeitadas pelo menos uma vez durante o mandato do 

prefeito.  

Percebe-se de maneira geral que o modelo parece estar bem ajustado, 

uma vez que a maioria dos coeficientes foi estatisticamente significantes e com sinal 

esperado. Na mesma direção, o coeficiente de ajustamento, Pseudo-R2, apresenta 

magnitude considerável para o problema em análise, 0,18, indicando que a variação 

nas covariadas incluídas na estimação é capaz de explicar cerca de 18% da 

probabilidade de reprovação das contas dos municípios cearenses. Ratificando a 

adequação do modelo, a estatística de Wald rejeita a hipótese nula de que todos os 

coeficientes são conjuntamente iguais a zero. 
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Tabela 3 - Efeitos Marginais [Variável dependente: P(Reprovação=1|X)] 

 
Efeito 

Marginal 
Erro 

Padrão 
Estat. Z p-valor 

IC 
Mín 

(95%) 

IC 
Máx 

(95%) 
Média 

Segundo Mandato -0,10742 0,08 -1,30 0,20 -0,27 0,06 0,32 

Investimento -0,31177 0,09 -3,49 0,00 -0,49 -0,14 54607 

População -0,00001 0,00 -4,65 0,00 0,00 0,00 45670 

Funcionários Públicos 0,03321 0,01 2,30 0,02 0,00 0,06 453457 

Freq. no Ensino 
Básico 

0,02486 0,01 2,33 0,02 0,00 0,05 100 

Renda Quintil 1 0,00550 0,01 0,68 0,50 -0,01 0,02 358265 

Renda Quintil 2 0,01579 0,01 1,68 0,09 0,00 0,03 966627 

Renda Quintil 3 -0,00181 0,01 -0,18 0,86 -0,02 0,02 171863 

Renda Quintil 4 -0,00030 0,00 -0,06 0,95 -0,01 0,01 283972 

Renda Quintil 5 -0,00197 0,00 -2,57 0,01 0,00 0,00 751555 

Theil 4,64016 1,62 2,87 0,00 1,47 7,81 0,53 

Pseudo R2 0,1805 Wald (chi2) 40,56 

Observações 184 p-valor 0,00 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

Os coeficientes apontam para uma relação negativa entre o volume de 

investimento per capita médio dos municípios cearenses e a probabilidade de rejeição 

das contas municipais. Da mesma forma, municípios mais populosos tenderam a ter 

menos rejeição de suas contas. Isso pode sinalizar uma maior profissionalização por 

parte das administrações dos municípios de maior porte, que são mais bem 

assessorados evitando erros procedimentais que possam ser interpretados pelos 

órgãos de controle como infração legal. Por outro lado, ações de investimento mais 

elevado tendem a ser acompanhados de forma mais próxima pelos órgãos de 

fiscalização e pela sociedade como um todo, dissuadindo possíveis práticas de 

corrupção. 

Outra relação constatada foi uma sensível elevação da probabilidade de 

rejeição entre os municípios cuja população ocupada continha maiores proporções de 

funcionários públicos. Isso pode sinalizar o comprometimento dos gastos com pessoal 

do município, que se tomados em demasia, podem ensejar punições por improbidade 

administrativa com a rejeição das contas. 

Na mesma direção, foi observado um aumento marginal da probabilidade 

de reprovação de maneira proporcional a frequência escolar no ensino básico do 
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município. Esse resultado sugere que a população mais escolarizada pode exercer 

maior controle sobre as finanças municipais, denunciando eventuais desvios, de 

maneira a elevar a chance do gestor ter as contas rejeitadas. Sugere ainda que houve 

maior investimento do município onde a frequência escolar é maior, o que ocasiona 

maior visibilidade dos órgãos fiscalizadores na aplicação dos recursos públicos. 

No que diz respeito a distribuição de renda, percebe-se que quanto maior 

a desigualdade, medida pelo índice de Theil, maior a chance de rejeição da prestação 

de contas. Contudo, nota-se uma redução dessa probabilidade com o aumento da 

renda da parcela mais rica (5º quintil de renda) da população. Esse resultado pode 

indicar a presenças de grupos de pressão entre os diferentes setores da sociedade, 

que por um lado demandam mais serviços e por outro podem favorecer desvios de 

conduta nas gestões municipais. 

Por fim, não foram encontradas evidência de que a recondução do prefeito 

a um novo mandato afete a chance de rejeição de suas contas, afastando a hipóteses 

de que o aprendizado por parte dos gestores os levaria a cometer menos erros em 

sua prestação. 
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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, que tem o papel 

julgar as prestações de contas dos gestores municipais, recomendando as 

câmaras municipais sua aprovação ou rejeição. 

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 trabalho se propôs a identificar os 

determinantes da reprovação das contas dos gestores municipais no âmbito do 

Estado do Ceará, de modo que se possa traçar um perfil dos daquele municípios 

com mais chance de rejeição, o que pode ser utilizado como referência para a 

atuação do referido tribunal. 

Utilizou-se para tanto dados do próprio tribunal de contas referente 

aos julgamento realizados entre os anos de 2009 e 2012 nas prefeituras 

cearenses. Utilizou-se o modelo de escolha discreta com a especificação Logit 

para identificar de que maneira os fatores políticos, econômicos e 

sociodemográficos afetam as chances de rejeição das contas desses gestores. 

Os resultados sugerem que municípios mais populosos, e com maior 

nível de investimento tendem a ter suas contas menos rejeitadas. Isso ocorre, 

provavelmente, em função do maior profissionalismo e da maior visibilidade dos 

atos administrativos nesse tipo de município.  

Por outro lado, a maior proporção de funcionários públicos entre a 

população ocupada e a frequência relativa no ensino básico afetam 

positivamente as chances de reprovação das contas, indicando por um lado que 

o dimensionamento errado do funcionalismo pode levar ao descumprimento da 

legislação de responsabilidade fiscal. Da mesma forma, acredita-se que a 

população mais instruída e onde há maiores aplicações de recursos públicos, 



34  

tenda a exercer maior controle sobre as finanças públicas, inclusive denunciando 

eventuais desvios. 

Os resultados referentes a distribuição de renda revelam que a 

desigualdade tende a elevar as chances do município de ter suas contas 

rejeitadas, mas por outro lado a elevação da renda dos indivíduos mais ricos 

correlaciona-se negativamente com a chance de desaprovação. Isso pode 

refletir a presenças de grupos de pressão entre os diferentes setores da 

sociedade com interesses diversos. 

Por fim, não foram encontradas evidência de que a recondução do 

prefeito a um novo mandato afete a chance de rejeição de suas contas, 

afastando a hipóteses de que o aprendizado por parte dos gestores os levaria a 

cometer menos erros em sua prestação. 

As conclusões desse estudo podem servir de base para a elaboração 

de políticas públicas de modo a orientar melhor os gestores e a população dos 

municípios com perfil de risco sobre o uso adequado dos recursos, evitando a 

judicialização dos processos e implicando melhores serviços a sociedade. 
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