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Quanto do iniciado as prefeituras conseguem realizar?

Assim como no gráfico do “gap” de planejamento, postado anteriormente, aqui se

pretende abordar uma situação que possivelmente é comum a, talvez, boa parte dos

municípios brasileiros. Trata-se de ações que são iniciadas pelo governo, mas que não são

concluídas como previstas no orçamento, ou seja dentro do exercício, ou ano. À parcela de

ações inconclusas dentro do exercício previsto chamamos de “gap” de execução. Ela pode

ser indicada pelo quociente da diferença entre o valor empenhado e o pago, dividido pelo

empenhado.

A falta de planejamento, a incapacidade de gestão, determinantes externos, ou a

combinação desses fatores podem levar a um “gap” de execução. Nesse post, queremos

tratar sobre se esses fatores podem estar mais associados à pessoa do prefeito, seu

partido, ou o contador do município. Para tanto, mais uma vez são tomadas como exemplo

as onze prefeituras que integram a Região Sul Sergipana de Planejamento. Também é

usado neste “gap “ de execução, a mesma classificação adotada para o índice PPD/ABOP,

na versão “gap” de planejamento apresentada no post anterior.

Ao invés de se concentrarem nas duas piores classes de “gap” como no de

planejamento, os municípios da região Sul Sergipana de Planejamento se distribuíram por

entre todos as classes de “gap” de execução para cada um de seus mandatos aqui

considerados. A maioria dos onze municípios foi classificada em condições intermediárias

(“regular”), em pelo menos um mandato. A maioria também reduziu seu “gap” no mandato

mais recente (seis dos onze, sendo que Estância manteve constante seu “gap”).

Foi observado se o desempenho do “gap” nos dois mandatos está associado à

repetição seja de prefeito, partido, ou contador. Uma breve impressão resultante dessa

observação é apresentada a seguir.

Um mesmo contador assinava as contas dos mandatos apresentados no gráfico em

quatro municípios, quando o “gap” desses municípios caiu. Foram os casos de

Cristinápolis, Itabaianinha, Salgado e Umbaúba. Esse mesmo contador, porém, também se

repetiu nos dois mandatos em Santa Luzia do Itanhy, que teve seu “gap” aumentado em

3,1 pontos percentuais, com partidos e prefeitos diferentes.

Um outro contador assinou a contabilidade de dois municípios em 2009-2012 e seus

“gap” foram maiores do que no mandato seguinte. Quando o mesmo contador assinou as

contas de dois outros municípios no mandato de 2013-2016, o “gap” foi também maior

nesse segundo mandato do que no anterior.

Três partidos se repetiram nos dois mandatos, para diferentes municípios. Em dois

deles, o “gap” diminui e no outro, aumentou. 1
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Da mesma forma, a repetição de prefeitos foi acompanhada de diferentes

desempenhos. Pedrinhas, que figura entre os municípios que diminuíram seu “gap”, teve

seu prefeito do mandato 2009-2012 reeleito no mandato seguinte, embora tenha mudado

de partido e de contador. A repetição de prefeita em Arauá, por outro lado, não impediu que

esse município apresentasse o pior desempenho, aumentando seu “gap” em 3,9 pontos

percentuais.

Uma leitura transversal e combinada das repetições esclarece mais o assunto.

Em dois dos quatro municípios que tinham o mesmo contador e o “gap” caiu, o

partido foi também o mesmo nos dois mandatos, embora em um deles os prefeitos tenham

sido diferentes. Quando a prefeita e partido se repetem, mas o contador é diferente, o

“gap” piora. Esse é o caso de Arauá, que como se disse acima, teve o pior desempenho.

Nesse município, o contador do mandato 2013-2016 é o mesmo citado acima que sempre

que assina as contas municipais, o “gap” é maior do que o outro mandato. Ele também foi

contador do primeiro mandato em Indiaroba, cujo “gap” mais diminuiu no segundo.

Embora aquilo que está escrito aqui não tenha rigor científico, não seja conclusivo e

deixe de fora muitas influências que devem ser consideradas, tais como a diferença

ideológica entre os partidos, as diferentes condições técnicas das demais pessoas que

trabalham em cada gestão, a conjuntura econômica de cada momento, dentre outras, é

ilustrativo observar-se que diferentes combinações de fatores pessoais, técnicos e

organizacionais podem afetar o desempenho da gestão municipal. O papel do contador

merece destaque, porque, por se tratar de um problema de gestão de recursos e sabendo-

se da pouca compreensão que prefeitos, vereadores e partidos têm sobre o processo de

orçamentação e execução orçamentária, os indícios observados aqui condizem com essa

fraca percepção e apontam para uma influência significativa daquele profissional na

administração pública.

2

Quanto do iniciado as prefeituras conseguem realizar?

: Postado por Wagner Nóbrega em 10/07/2017


