
 

 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Escola Paulista de Contas Públicas 

 
 

Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEG-M  
Apresentação dos Resultados do Ano-Base 2020 

 
 

LIVE pelo canal da EPCP no YouTube 
streaming.tce.sp.gov.br/lives  

 
 Haverá emissão de certificado aos participantes. 

(mais informações no fim desta programação) 
 

Público-Alvo: Agentes políticos, gestores e servidores municipais 
 

ABERTURA 
 

CRISTIANA DE CASTRO MORAES 
Presidente do TCESP 

 
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 

Conselheiro do TCESP 
 

APRESENTADORES 
 

Tema: Resultado do IEG-M 
 

MÁRCIA HARUMI HIRATA 
Chefe Técnica da Fiscalização 

 
Tema: Portal do IEG-M 

 
CECÍLIA YUKARI AKAO 

Chefe Técnica da Fiscalização 
 

LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO 
Auxiliar Técnico da Fiscalização 

 
Data: 29/11/2021 

Horário das 14h30 às 16h00 
 

OBJETIVO: 
 

Apresentar os resultados do IEG-M do ano-base 2020. 
 
O Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEG-M, medido pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo a partir de 2015, tem como principal finalidade o 
aperfeiçoamento das ações governamentais, mediante a divulgação dos níveis de 

http://streaming.tce.sp.gov.br/lives
http://streaming.tce.sp.gov.br/lives


 

desempenho de resultado, ou seja, dos indicadores finalísticos de eficiência e eficácia 
das políticas adotadas para atendimento das necessidades da população. 

Os dados, apurados com base em informações prestadas pelos próprios Municípios e 
obtidos durante a atividade de fiscalização, são apresentados de forma clara e 
objetiva, para facilitar sua compreensão pelo Administrador Público, membros do 
Poder Legislativo, servidores e cidadãos, auxiliar na correção de rumos, reavaliação 
de prioridades e consolidação do planejamento. 

Mais informações: https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/resultado_iegm 

 
Emissão de Certificado 

 
Para emitir o certificado é necessário ter cadastro no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) da Escola Paulista de Contas Públicas e acessar a 
página do curso.  
Curso no AVA: https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=500 
Instruções para o cadastro: https://bit.ly/3wm2o8s  

No fim da transmissão será disponibilizado um formulário de avaliação no AVA, 
que deverá ser obrigatoriamente preenchido para liberar o certificado de 
participação correspondente à live avaliada. Esse formulário ficará disponível 
apenas por 24 horas contadas a partir do horário previsto para o término da 
live. 

Demais orientações para a emissão do certificado serão disponibilizadas no 
chat da live no canal da EPCP no YouTube 

Caso não tenha interesse em receber o certificado, basta acessar o seguinte 
link para assistir à live: http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/ 
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