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RESUMO 

 

 

 

O objetivo principal deste trabalho é estudar a influência do governo eletrônico na 

democracia. Por ser um tema que permite diversas abordagens, escolheu-se focar 

o estudo na avaliação da transparência administrativa e disponibilidade de 

informações públicas em websites governamentais. A análise empírica avaliou a 

prestação de contas públicas de todas as capitais estaduais brasileiras, em 

cumprimento às leis federais de Contas Públicas e de Responsabilidade Fiscal. 

Para isso, criou-se um roteiro de avaliação de websites governamentais que 

permitisse a avaliação dos principais indicadores relacionados à transparência 

administrativa. Os resultados obtidos da pesquisa apresentam evidências dos 

principais condicionantes da transparência, permitindo relacioná-los com as 

indicações da literatura sobre o tema. Como resultado final, pretende-se contribuir 

para a maior compreensão de um dos componentes fundamentais da democracia 

representativa: a transparência dos atos públicos, colaborando para ampliar o 

conhecimento sobre os possíveis impactos do governo eletrônico na sociedade 

moderna. 

 

 

 

Palavras-chave: Governo eletrônico, transparência administrativa, accountability, 

liberdade de informação e democracia. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The main purpose of this work is to analyze the influence of the electronic 

government for democracy. This issue allows different approaches and this work 

focuses on the evaluation of administrative transparency and availability of public 

information in governmental websites. The empirical analysis evaluated the public 

rendering of accounts of all the Brazilian state capitals, in fulfillment to the federal 

laws of Contas Públicas (Appropriations Act) and Responsabilidade Fiscal (Fiscal 

Responsibility Act). For this, a method of evaluation of governmental websites was 

created, allowing the analysis of the main indicators concerning administrative 

transparency. The results of this research suggested the main components for 

transparency, which allow us to relate them to what it is reported in the literature on 

the subject. As a final result, it is intended to contribute for the understanding of one 

of the basic components of the representative democracy: the transparency of the 

public acts, collaborating to increase the knowledge on the possible impacts of the 

electronic government in the modern society. 

 

 

 

Key-words: Electronic government, transparency, accountability, democracy and 

freedom of information. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A crescente popularização da internet nas duas últimas décadas promoveu uma 

revolução nos meios de informação. A rapidez, facilidade de acesso e a enorme 

disponibilidade de informações deram início a uma verdadeira Era da Informação. Ao 

mesmo tempo, têm sido desenvolvidos sistemas de informações cada vez mais 

complexos, agregando banco de dados, informações espaciais, interligando 

processos, transações econômicas e serviços. Esses avanços tecnológicos têm 

atingido também os governos. Assim, sistemas de informação têm sido implantados 

por governos e configurados como portais1 na internet, permitindo o acesso a uma 

grande quantidade de serviços on-line, dados e informações de interesse público. 

 

No mais recente benchmark da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre 

governo eletrônico (UNITED NATIONS, 2004), o Brasil ocupa a 41ª posição entre os 

191 países quanto ao desenvolvimento de sua política de governo eletrônico, e o 

quarto lugar na América Latina, pertencendo ao seleto grupo de países com 

capacidade transacional de governo eletrônico2. Isso demonstra a grande evolução 

do governo eletrônico do país, principalmente na área de tecnologia. 

 

Sem entrar em maiores detalhes quanto aos problemas de acesso à internet no 

Brasil, e em especial ao grande número de excluídos digitais, alguns dados 

permitem dimensionar a crescente importância da rede no Brasil. Em junho de 2004 

existiam cerca de 20,5 milhões de pessoas com conexão à internet, sendo que 11,7 

milhões destas possuíam acesso à internet em suas residências3. O número de 

usuários com conexão por banda larga cresceu 173% em apenas seis meses, 

passando de 1,57 milhão de pessoas em setembro de 2003 para 4,3 milhões de 

pessoas em março de 20044. 

 
                                            
1 O termo portal designa um website que funciona como uma porta de entrada na rede, a partir do 
qual os usuários podem determinam seus passos posteriores na rede (CUNHA, 2000, p. 77). Para 
este trabalho utiliza-se o termo portal apenas para os websites que assim se autodenominam. 
2 Entende-se por transacional a capacidade de realizar pagamentos e transações on-line. 
3 Dados divulgados em 21 de julho de 2004 no website Emarket, acessível em: 
<http://www.emarket.ppg.br/news_detalhes.asp?id=2763>. 
4 Dados do levantamento Ibope eRatings, divulgados em 11 de junho de 2004 no website Mundo 
Digital, acessível em: <http://noticias.uol.com.br/mundodigital/ultimas/2004/06/11/ult8u882>. 



 15

Como exemplos marcantes do avanço no uso do governo eletrônico pode-se citar 

que, apenas em janeiro de 2004, 4,2 milhões de pessoas visitaram os portais 

estaduais e municipais para pagamento de IPTU e IPVA, sendo que, deste total, 

1,31 milhão de acessos foram efetuados apenas nos websites da Prefeitura do 

Município de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo. Estes números 

colaboraram para posicionar o Brasil como líder mundial de audiência de websites 

públicos5. 

 

A entrega das declarações anuais de imposto de renda é um bom exemplo do 

crescimento do uso do governo eletrônico. Se em 1996 apenas 6% das declarações 

foram enviadas através do website da Receita Federal, em 2004 este número 

chegou aos 97% do total, transformando-se no caso mais bem sucedido de governo 

eletrônico no Brasil6. Apesar disso, o governo eletrônico não apresenta o mesmo 

desenvolvimento em todas as regiões do país, o que pode ser exemplificado pelo 

fato do estado de Roraima ainda não possuir website oficial7 e os governos do 

Amazonas e do Tocantins só terem criado seus websites em 20048. 

 

O Brasil possui hoje uma política de governo eletrônico em nível federal, explicitada 

através do programa Sociedade da Informação, cujos princípios podem ser 

encontrados na publicação Sociedade da informação no Brasil: Livro Verde 

(BRASIL, 2000b). Nesse documento estão as diretrizes, projetos prioritários, 

objetivos e metas para o governo eletrônico. O governo federal também criou um 

grande portal, chamado Rede Governo, que concentra os serviços e informações 

públicas do governo federal e apresenta links de acesso direto aos serviços e 

informações de outros websites governamentais. 

 

Todos esses sistemas, ao mesmo tempo em que facilitam a interação entre o 

governo e os cidadãos, podem contribuir para a promoção da democratização, 

permitindo maior transparência administrativa e a accountability dos governos. Assim 

como o governo federal, governos estaduais e municipais vêm criando seus próprios 

                                            
5 Dados referentes ao levantamento Ibope/NetRatings, divulgados pelo jornal O Estado de S. Paulo, 
de 15 de março de 2004, caderno de informática, página 1. 
6 Dados obtidos em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/Imprensa/Notas/2004/maio/03052004.htm>. 
7 Existe apenas o endereço oficial <www.rr.gov.br>, mas o website ainda não foi ativado. 
8 Dados referentes a setembro de 2004. 
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programas de governo eletrônico, aumentando de forma contínua as opções 

oferecidas à população quanto ao governo eletrônico (BANCO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2000b). 

 

Considerando que uma das premissas fundamentais da democracia representativa é 

que ela deva ser o governo do visível e que, por princípio, nada deva permanecer 

escondido, é fundamental que os governantes tornem públicos não só os próprios 

atos, mas também disponibilizem informações relativas à administração pública, de 

forma a tornar o governo cada vez mais transparente. Ao mesmo tempo em que tal 

demanda de maior transparência aumentou nos últimos anos, os novos meios de 

informação representados pelo governo eletrônico ampliaram a possibilidade de 

disponibilizar informações públicas. O trabalho aqui apresentado se insere neste 

contexto e pretende contribuir para o debate contemporâneo, em especial para a 

análise da importância destes sistemas de informação para a transparência das 

administrações públicas e a accountability dos governos. 

 

Como o tema escolhido para a pesquisa enfoca um assunto de interesse muito 

recente, principalmente quanto ao referencial teórico da análise, durante a revisão 

bibliográfica buscou-se identificar os principais conceitos envolvidos na relação entre 

governo eletrônico e democracia, assim como parâmetros de análise que 

permitissem uma avaliação da transparência administrativa e da accountability dos 

governos eletrônicos. O estudo do governo eletrônico pode ser feito por meio de 

diferentes abordagens. Uma delas refere-se a estudos que têm por foco o 

desenvolvimento tecnológico que dá origem ao governo eletrônico, bem 

disseminada na área de estudo de sistemas de informação e tecnologia. Como tal 

abordagem trata o desenvolvimento do governo eletrônico em um contexto 

puramente tecnológico, é de pouca utilidade para este trabalho. Outra abordagem 

analisa o impacto das novas tecnologias, entre as quais está o governo eletrônico, 

na sociedade moderna. Como importante exemplo temos Castells (1999, 2000, 

2001), que analisa a constituição de uma nova sociedade da Era da Informação, na 

qual os reflexos do desenvolvimento tecnológico seriam responsáveis por enormes 

transformações na sociedade como um todo. Outros indicam a emergência de novas 

formas de governo na era digital, em que estas tecnologias permitiriam o surgimento 

de novas formas de governança (OKOT-UMA, 2000; STIGLITZ, ORSZAG & 
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ORSZAG, 2000). Esta nova forma de governo, denominada e-democracia, ou 

democracia da era digital, tem o governo eletrônico como uma de suas partes 

constituintes (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2003b). 

 

Finalmente, alguns pesquisadores têm refletido com maior profundidade sobre o 

impacto dessas novas tecnologias na ordem democrática. É especialmente através 

desta abordagem que pretendemos concentrar-nos ao longo deste trabalho. Apesar 

de tudo o que se tem escrito sobre as possibilidades trazidas pelas novas 

tecnologias de informação, o que chamou a atenção durante o estudo foi a grande 

ausência de trabalhos enfocando a relação entre governo eletrônico e transparência. 

Se há afirmações freqüentes, na literatura, que a implantação de governos 

eletrônicos possa aumentar a transparência governamental, e conseqüentemente a 

accountability, existe pouca consideração sobre como o governo eletrônico pode 

levar a tais resultados. O governo eletrônico pode ser apenas mais um instrumento 

de intermediação na relação entre governo e cidadãos, e não necessariamente 

responsável direto pelo aumento da transparência e da accountability dos governos. 

No benchmark da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre governos 

eletrônicos (UNITED NATIONS, 2002, 2004), a classificação aplicada aos 

respectivos programas leva em conta principalmente questões tecnológicas e de 

desenvolvimento dos países, sem abordar profundamente os mecanismos políticos e 

institucionais responsáveis pela transparência e a accountability. Como exemplo, 

pode-se citar que na pontuação dada aos governos eletrônicos para 

estabelecimento do ranking, a transparência é avaliada de forma indireta, através de 

surveys sobre percepção de corrupção. Mesmo considerando-se que a corrupção 

seja um dos resultados mais visíveis da falta de transparência governamental 

(BOBBIO, 1986), não é possível inferir que o grau de percepção da corrupção de um 

governo seja uma medida eficaz da sua transparência. A eventual apatia do público 

quanto aos assuntos públicos certamente afetaria o resultado da percepção da 

corrupção, independentemente do efetivo grau de transparência do governo 

analisado. 

 

Neste contexto, procurou-se definir um objeto de estudo que contemplasse tais 

questões, enfatizando a inter-relação entre governo eletrônico, transparência e 
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accountability. Não se pretende fazer análise do ponto de vista tecnológico do 

governo eletrônico e das suas possibilidades. Procura-se evitar também uma postura 

por demais otimista acerca das possibilidades trazidas por estas novas ferramentas 

de interação entre governo e cidadãos. Na delimitação do objeto teórico de estudo, 

enfatizam-se os temas da transparência governamental e da accountability dos 

governos eletrônicos, examinando-se em particular a questão informacional. Do 

ponto de vista empírico, a preocupação deste estudo é verificar a disponibilidade de 

dados públicos sobre prestação de contas públicas, passíveis de serem acessados 

via governo eletrônico. Este foco justifica-se pelo fato de que a redução das 

assimetrias de informação à população, tornando a administração pública mais 

transparente, pode ser considerada condição fundamental, embora não suficiente, 

para a accountability dos governos. 

 

Um pressuposto da pesquisa é que a criação de um programa de governo eletrônico 

pode dotar de maior transparência a administração pública, e esta transparência, por 

extensão, pode melhorar a accountability dos governos. Apesar disso, supõe-se que 

tal relação não seja automática, como podemos inferir em grande parte da literatura. 

Vários estudos estabelecem a associação direta entre a implantação de programas 

de governo eletrônico e o aumento da accountability, como os encontrados em 

publicações da Organisation for Economic Co-Operation and Development - OECD 

(ORGANISATION..., 2003b), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES (BANCO..., 2000a) e da ONU (UNITED NATIONS, 2002). Outros, 

mais cautelosos, admitem que a implantação de um programa de governo eletrônico 

possa representar apenas a simplificação do atendimento ao cidadão, ou mesmo a 

efetivação de um eficiente meio de divulgação de propaganda governamental, não 

configurando necessariamente um veículo efetivo de transparência e accountability 

(CLAD, 2001; VAZ, 2003). 

 

Outro pressuposto é que a transparência dos atos governamentais depende muito 

mais de uma política consistente de disponibilidade de informações públicas, 

associada à existência de mecanismos institucionais que favoreçam a accountability, 

do que da mera implantação de um programa de governo eletrônico. Verificou-se, já 

na pesquisa preliminar, que as disparidades de conteúdo entre os portais 

governamentais parecem estar mais ligadas a estas questões do que à capacitação 
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tecnológica ou financeira do governo pesquisado. Mesmo sem entrar, nesta 

introdução, em longas considerações a este respeito, pode-se fundamentar tal 

afirmação com o exemplo do governo federal dos Estados Unidos. A despeito da 

imensa capacitação tecnológica que coloca aquele país em primeiro lugar no 

benchmark da ONU de governo eletrônico (UNITED NATIONS, 2004), 

imediatamente após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 iniciou-se 

um processo de restrição ao acesso de informações governamentais, sob a 

alegação de segurança de Estado (POPE, 2002; NELSON, 2004). Um ponto 

importante a destacar é que nem sempre a informação transmitida é relevante ou 

inteligível, não permitindo inferir que a sua mera presença possa ser garantia 

incondicional de governos mais transparentes (SARTORI, 2001). 

 

Em suma, a hipótese a nortear a pesquisa é que a dimensão político-institucional 

seja o fator mais importante para definir em que medida um governo eletrônico 

possa ser mais ou menos transparente, e com isso criar condições para efetivar 

práticas de responsabilização dos governantes. Para isso a questão tecnológica não 

é essencial. Ela define a capacidade do sistema oferecer serviços, mas não a sua 

transparência. Nesta mesma linha de pensamento, a exclusão digital também não 

pode definir se um governo é mais ou menos transparente, apenas pode indicar a 

forma e extensão do acesso dos cidadãos às informações e serviços públicos. 

 

Cabe ressaltar mais uma vez que o estudo desses sistemas é muito recente e objeto 

de preocupação ainda crescente nos países democráticos. Temas como 

transparência administrativa, liberdade de informação e accountability estão no 

centro do debate internacional contemporâneo, lançando as bases para uma teoria 

da democracia na época da informação, a E-democracia. 

 

A estruturação do trabalho procurou contemplar os principais aspectos teóricos 

relativos ao governo eletrônico em sua relação com a democracia, tendo como foco 

a questão da disponibilidade de informações públicas em websites governamentais. 

Além desta introdução, que apresenta dados destacando a importância e atualidade 

do tema, o segundo capítulo traz a revisão bibliográfica com os principais 

referenciais teóricos sobre o tema. Procurou-se abordar os principais temas teóricos 

relacionados ao foco do trabalho. O surgimento do governo eletrônico no contexto 
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da reforma do Estado e da revolução tecnológica, iniciados na década de 70 do 

século XX, permite contextualizar a sua emergência. Acrescentam-se a isso 

reflexões sobre democracia representativa, accountability e direito à informação, nas 

suas inter-relações com o governo eletrônico e a transparência governamental. O 

terceiro capítulo apresenta uma descrição da política de governo eletrônico do Brasil 

e uma perspectiva do seu desenvolvimento em contexto mundial, tomando como 

base as avaliações da ONU. Embora o objetivo do capítulo não seja analisar 

políticas de governo eletrônico, o estudo permite contextualizar o estágio de 

desenvolvimento dos governos eletrônicos pesquisados. 

 

O quarto capítulo, que constitui o núcleo deste trabalho, inicialmente descreve a 

metodologia de avaliação de websites governamentais utilizada no trabalho e, em 

seguida, analisa os resultados da pesquisa. O quinto capítulo apresenta as 

considerações finais sobre a pesquisa, seus limites e potencialidades de estudo. 

Finalmente, o apêndice contém o roteiro utilizado na pesquisa e os modelos de 

questionários enviados aos websites, além do material que foi levantado durante a 

análise, permitindo a visualização do conteúdo da prestação de contas em tabelas 

individuais para cada um dos websites avaliados. Os anexos apresentam a relação 

de websites de referência sobre o tema e os textos integrais da legislação utilizada 

na análise da prestação de contas. 
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2 GOVERNO ELETRÔNICO E DEMOCRACIA 

 

 

O governo eletrônico surge em meio a um contexto amplo, caracterizado de um lado 

pelos movimentos de reforma do Estado e emergência de temas como accountability 

e transparência, e, de outro, pelo surgimento de novas tecnologias na área da 

informática que permitiram a criação de sistemas de informação mais abrangentes, 

assim como o desenvolvimento vertiginoso da microinformática e da internet. 

 

Antes de entrar em considerações teóricas sobre o tema, é necessário definir 

governo eletrônico. Para Jóia (2002), governo eletrônico é um conceito emergente 

que ainda não se consolidou na literatura, especialmente pela grande abrangência 

dos fenômenos abarcados. Segundo Vaz (2003), a noção de governo eletrônico 

tornou-se popular nos últimos anos sem que houvesse consolidação nem definição 

mais precisa da sua abrangência. De maneira geral, pode-se definir governo 

eletrônico como o conjunto de plataformas tecnológicas de comunicação, informação 

e aplicações em uso pelo setor público. Em sentido mais restrito, governo eletrônico 

refere-se à utilização da internet e da World Wide Web9 para dar disponibilidade de 

informações governamentais e serviços aos cidadãos (UNITED NATIONS, 2002). Na 

conceituação adotada pela ONU, o governo eletrônico é situado no campo das 

relações inter organizacionais, envolvendo a coordenação e implementação de 

políticas e a prestação de serviços. Este conceito se distingue de governança 

eletrônica, que corresponderia à interação entre cidadãos, órgãos governamentais e 

autoridades, e também de administração eletrônica, que corresponderia às 

atividades organizacionais, de gestão do conhecimento e de operação de políticas 

organizacionais (VAZ, 2003). 

 

Assim como os portais comerciais são classificados em categorias de acordo com os 

seus tipos de usuários, os portais públicos também apresentam suas classificações. 

Sobre esta terminologia de classificação, Vaz (2003) esclarece que o uso de termos 

                                            
9 A World Wide Web é uma das partes constituintes da internet, referida ao conjunto de todo o 
conteúdo que pode ser acessado usando-se um software navegador de internet. Pode também ser 
referida simplesmente como Web. 
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em inglês está tão disseminado que é adotada inclusive na literatura escrita em 

português. As relações possíveis são indicadas no quadro 1, a seguir. 

 

Categoria de uso Sigla (1) Definição 

Governo para Governo 

(Government to Government). 

G2G Compartilhamento de dados e trocas 

intermediadas de forma eletrônica entre atores 

governamentais, tanto intra como entre agências 

de diferentes níveis de governo. 

Governo para Empresas e 

Fornecedores (Government to 

Business). 

G2B Transações de negócios específicas entre o 

governo e setores empresariais. 

Governo para Cidadãos 

(Government to Citizens). 

G2C Envolve iniciativas que facilitem a interação dos 

cidadãos com o governo, considerando-se estes 

tanto consumidores de serviços públicos quanto 

cidadãos. 

Governo para Servidores 

(Government to Employees). 

G2E Envolve trabalhos em grupo e operações de 

processos internos. 

Quadro 1 - Classificação do governo eletrônico por categoria de uso 
Fonte:  VAZ, 2003, p.96. 
Nota: Adaptado pelo autor. 
 (1) As siglas derivam diretamente das expressões em inglês. 
 

O esquema 1, a seguir, ilustra o modelo proposto pela ONU, que é utilizado na 

avaliação do benchmark de governo eletrônico (UNITED NATIONS, 2002). Este 

modelo se baseia numa perspectiva centrada na relação com o público, explorando 

as relações que ocorrem entre governo e cidadãos (G2C) e entre cidadãos e 

governo (C2G). No esquema apresentado, a relação nestes dois sentidos é bem 

destacada, assim como a configuração de uma rede integrada de conexão entre os 

diversos públicos do governo eletrônico. 
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Esquema 1 - Modelo de governo eletrônico proposto pela ONU 
Fonte:  UNITED NATIONS, 2004, p.10. 
Nota: Adaptado pelo autor. 
 

Na orientação aos países membros para a implantação de políticas de governo 

eletrônico, a OECD salienta que governo eletrônico se refere ao uso das tecnologias 

de informação e comunicação, particularmente da internet, como uma ferramenta 

para atingir um melhor governo, em um conceito muito mais amplo que o meramente 

tecnológico. Nesta concepção, governo eletrônico relaciona-se também com o 

estabelecimento de políticas públicas mais efetivas em relação ao aumento da 

accountability, maior qualidade dos serviços públicos oferecidos eletronicamente, 

possibilidade de maior engajamento dos cidadãos e integração com outros 

programas de modernização e reforma do setor público (ORGANISATION ..., 

2003b). 

 

Considerando-se a grande variação de conceitos, este trabalho pretende concentrar-

se na análise da transparência de websites governamentais, já que este foco é, sem 

dúvida, o mais diretamente relacionado à transparência administrativa. Este foco 

corresponderia às relações possíveis entre governo e cidadãos (G2C) e entre 

cidadãos e governo (C2G), avaliadas na percepção da transparência de websites 

Sociedade 
civil 

Público 

Setores do governo 

Setor privado Rede integrada 

Instâncias de governo 
(nacional e subnacional) 
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governamentais, adotando-se como base a conceituação da ONU (UNITED 

NATIONS, 2002). 

 

Após estas considerações iniciais, por suas estreitas relações com o surgimento do 

governo eletrônico, apresenta-se a seguir uma breve descrição do processo de 

reforma do Estado. 

 

 

2.1 A Reforma do Estado 

 

 

O processo de reforma do Estado, que afetou a maior parte dos países capitalistas a 

partir da década de 70, buscou redefinir o papel do Estado do pós-guerra. Segundo 

Abrucio (1998), neste modelo de Estado podem ser identificadas três dimensões –

econômica, social e administrativa–, representadas respectivamente pela dimensão 

keynesiana de intervenção estatal na economia, pelo Welfare State e pelo modelo 

burocrático weberiano. Este processo teve como estopim o primeiro choque do 

aumento dos preços do petróleo de 1973, gerando longo período recessivo, crise 

fiscal e crise do Welfare State. Estes processos, associados às conseqüências do 

processo de globalização e das inovações tecnológicas nos processos produtivos, 

configuram um quadro mais amplo de crise do Estado e, conseqüentemente, aos 

movimentos por sua reforma. 

 

Inicialmente, as reformas centraram-se na diminuição da dimensão e dos gastos do 

setor estatal, resultando na reestruturação do modo de intervenção e gestão do 

aparelho estatal. Esta primeira geração de reformas teve como resultados principais 

as privatizações, concessões e o estabelecimento de parcerias entre governo e 

iniciativa privada, redefinindo o papel do Estado de um modelo executor para um 

modelo indutor e regulador, sendo acompanhado por medidas cada vez mais rígidas 

de controle dos gastos (REZENDE, 2002). Como continuação do processo, uma 

segunda geração de reformas mostrou a progressão do modelo anterior para a 

busca de maior eficiência na gestão dos recursos públicos, ao mesmo tempo em que 

houve um aumento na tendência de maior participação dos usuários e da 

comunidade na gestão e na supervisão dos serviços públicos. Essa lógica de 
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atuação colocou claramente o tema da accountability na agenda da reforma, tanto 

como forma de melhorar o controle e a participação nas políticas públicas, mas 

também como forma de legitimação do próprio governo (ABRUCIO; LOUREIRO, 

2002). 

 

A segunda geração de reformas teve como um dos seus principais eixos a reforma 

administrativa, associando a necessidade de rever a performance da administração 

pública, basicamente pelo ajuste fiscal, à necessidade de promover mudanças 

institucionais mais profundas. Pode-se considerar que na agenda desta geração de 

reformas, a reforma administrativa assume uma posição de destaque, principalmente 

pela preocupação com uma maior efetividade das ações do Estado e de suas 

instituições (REZENDE, 2002). De forma geral pode-se dizer que as reformas 

buscaram efetuar uma transformação do Estado que preservasse a atuação 

regulatória do governo na economia, promovesse o equilíbrio fiscal e a busca de 

maior eficiência e efetividade das políticas, assim como a democratização do poder 

público e a redefinição de suas relações com a sociedade. Abrucio e Loureiro (2002) 

lembram que compatibilizar estes objetivos não ocorre sem conflitos. Se nos países 

periféricos a reforma teve um caráter mais liberal, nos países centrais isso não foi 

observado de forma tão marcante, o que não permite o estabelecimento de um 

paradigma geral de reforma. Em especial, os autores lembram que o processo de 

reforma na América Latina foi marcado pela aguda crise econômica, pela pressão 

advinda da dívida externa e dos processos inflacionários de longo prazo, o que 

tornou o curso da reforma muito mais intenso e rápido. Apesar destas características 

comuns, também não é possível afirmar que estas reformas tenham seguido um 

padrão comum em todos os países latino-americanos. No caso brasileiro, as 

reformas assumiram um caráter menos intenso e voltado ao mercado do que as 

reformas da Argentina e México. Além do mais, as etapas do processo de reforma 

brasileiro tiveram muito mais negociação e vinculação com os movimentos internos 

de democratização do que nos países acima citados (PALERMO, 1998) 

 

A reestruturação do aparelho do Estado e a redefinição das suas relações com a 

sociedade e o mercado têm importância significativa para o tema da accountability e 

da acessibilidade das informações públicas. Ao mesmo tempo em que o processo de 

reforma demanda um comprometimento cada vez maior de parte do governo com a 
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transparência, algumas funções que eram providas pelo Estado foram sendo 

delegadas à iniciativa privada ou a organizações públicas não-estatais, não 

comprometidas com tais princípios. As próprias reformas econômicas e os 

programas de ajuste fiscal, cernes das reformas efetuadas a partir da década de 80, 

comprometem a accountability na medida em que, para se obter governabilidade, 

certos processos decisórios na gestão macroeconômica podem acabar 

enfraquecendo os mecanismos de responsabilização dos governantes, 

freqüentemente insulando-se em arenas fechadas às pressões do restante do 

sistema político e restritas, em geral, a atores não eleitos e, por isso, não 

constrangidos a prestar contas de seus atos ou omissões ante os cidadãos 

(ABRUCIO; LOUREIRO, 2002). 

 

Behn (1998) faz uma interessante análise do novo paradigma da administração 

pública e da busca da accountability através do legado de Woodrow Wilson, 

Frederick Winslow Taylor e Max Weber. Sinteticamente, Wilson pregava a 

separação da política e da administração; Taylor, através de considerações 

científicas sobre procedimentos, pregava a implementação de métodos que 

facilitassem a execução de tarefas e Weber discutia um modelo de burocracia que 

tornasse mais eficiente os mecanismos operacionais da administração. Ao interligar 

estes princípios à necessidade de poder discricionário, responsabilidade e 

confiança, Behn demonstra que é necessário buscar novas formas de accountability 

que dêem conta das características do novo paradigma da gestão publica, em um 

processo que deve surgir mais da prática que da teoria, enfocando uma gestão 

pública por resultados e não por procedimentos, que revise e avalie o cumprimento 

das metas estabelecidas pelos procedimentos públicos. Isso teria o mérito de 

destacar responsabilidades e, ao mesmo tempo, promover o ganho da confiança 

pública, permitindo que o público participe do debate da escolha das metas, do 

acompanhamento e da avaliação da consecução destas. 

 

A experiência internacional tem mostrado que a tendência desta nova administração 

pública é basear-se na profissionalização do modelo burocrático, em diferentes 

técnicas gerenciais fundadas na flexibilidade administrativa e controle por resultados, 

delegação de serviços e implantação de mecanismos de regulação e transformação 
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e ampliação do conceito do público, mediante mecanismo de responsabilização da 

administração pública (CLAD, 2001). 

 

No contexto da reforma do Estado, surge uma nova onda de inovações tecnológicas 

que se relaciona, de forma íntima, com o surgimento do governo eletrônico. Na 

seção seguinte são apresentados seus principais aspectos. 

 

 

2.2 A revolução tecnológica 

 

 

Apesar deste trabalho não ter a intenção de refletir sobre as questões tecnológicas 

ligadas ao governo eletrônico, é importante salientar que o desenvolvimento 

tecnológico que deu origem à denominada Era da Informação surge 

contemporaneamente à reforma do Estado. Como a emergência do governo 

eletrônico está ligada ao desenvolvimento da informática e dos sistemas de 

transmissão de dados, apresenta-se a seguir um breve histórico da revolução da 

tecnologia da informação em seus aspectos mais intimamente ligados ao tema da 

pesquisa. 

 

Castells (1999) mostra que, apesar da maior parte das inovações tecnológicas 

necessárias ao desenvolvimento de novos meios de informação terem surgido ao 

longo da segunda metade do século XX, a grande difusão dessas tecnologias deu-

se somente a partir da década de 70, o que coloca nitidamente o seu 

desenvolvimento contemporâneo à reforma do Estado. 

 

Analisando o desenvolvimento da informática, podem-se considerar alguns marcos 

decisivos. O desenvolvimento dos computadores havia iniciado na década de 40 do 

século XX, como resultado do desenvolvimento de tecnologias de uso militar durante 

a segunda guerra mundial, mas os primeiros produtos comerciais só foram lançados 

a partir da década de 50. Entre os fatores responsáveis pelo seu desenvolvimento 

temos a invenção, em 1947, do transistor, que após sucessivos melhoramentos deu 

origem à criação do primeiro circuito integrado, em 1957. A evolução seguinte foi o 

surgimento, em 1971, do primeiro microprocessador, que permitiu a criação de 
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computadores menores e de preços mais acessíveis. O microprocessador iniciou de 

fato a popularização e difusão destes, o que permitiu o lançamento dos primeiros 

computadores pessoais comercialmente viáveis, inicialmente pela Apple (1976) e 

depois pela IBM (1981). Na mesma época iniciou o desenvolvimento de sistemas 

operacionais e softwares mais amigáveis, que permitiram a utilização de 

computadores –inicialmente restrita a poucos pesquisadores e técnicos 

especializados–, a cada vez mais pessoas. O lançamento do sistema Windows pela 

Microsoft (1985), assim como o surgimento das primeiras suítes de aplicativos para 

escritório, popularizou de vez os microcomputadores, adequando o seu uso ao 

ambiente corporativo e doméstico (CASTELLS, 1999; GEHRINGER; LONDON, 

2001). 

 

Ao mesmo tempo, ocorria outra revolução nos sistemas de transmissão de dados. 

Na década de 60, foi criado o primeiro sistemas de transmissão de dados via 

modem10, utilizando linhas telefônicas. Desenvolvido pela AT&T, este sistema deu 

origem às transmissões via fac-símile. A primeira transmissão de informação entre 

dois computadores utilizando modems foi realizada em 1969. O passo seguinte foi a 

criação da Arpanet, a primeira rede interligada de computadores, no início da 

década de 70. Esta rede surgiu a partir de um projeto de contra-espionagem da 

Advanced Research Projects Agency (ARPA), do Departamento de Defesa dos EUA. 

A preocupação dos militares, na época, era criar uma rede de telecomunicações 

sem central única, que não pudesse ser destruída por um ataque localizado. Tal 

motivação foi responsável pela principal característica da internet, que é configurada 

como uma vasta rede de computadores interligados. A Arpanet logo expandiu-se 

nos círculos acadêmicos. Em 1986 foi criada a primeira rede de acesso público e 

livre à internet nos Estados Unidos, ano em que se formaram as primeiras redes 

entre computadores de entidades acadêmicas no Brasil. O primeiro provedor de 

acesso à internet do Brasil, porém, só surgiu em 1994, permitindo que qualquer 

pessoa com um computador, um modem e uma linha telefônica pudesse se conectar 

à rede. 

 

                                            
10 Aparelho usado para transmitir e receber dados através de uma linha telefônica, cabos de fibra 
óptica ou ondas de rádio. 
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A partir daquele momento, o desenvolvimento vertiginoso da microinformática e dos 

sistemas de comunicação popularizam de vez a internet, possibilitando o surgimento 

de sistemas de informação integrados, que desenvolvidos em ambiente 

governamental, deram origem ao governo eletrônico (CASTELLS, 1999; 

GEHRINGER; LONDON, 2001). Vaz (2003), ao estudar o desenvolvimento das 

tecnologias de informação e sua relação com o desenvolvimento do governo 

eletrônico, salienta que as novas tecnologias da década de 90 permitiram a 

transição de um modelo de páginas estáticas na internet para a utilização mais 

intensiva de bancos de dados, facilitada pelo aparecimento de recursos dinâmicos 

de oferta de conteúdos e de personalização. Isso possibilitou a utilização da internet 

para prestação de serviços on-line, assim como disseminou o comércio eletrônico, 

as primeiras aplicações de governo eletrônico e o início da utilização de portais 

(VAZ, 2003). 

 

O foco dos programas de governo eletrônico volta-se hoje à busca de ferramentas 

que permitam melhorar sua capacidade transacional, aumentando 

conseqüentemente a interação com o usuário. Isso pode ser inferido nas 

recomendações da OECD para implantação de governos eletrônicos 

(ORGANISATION ..., 2003a, 2003b), assim como na própria avaliação dos governos 

eletrônicos da ONU (UNITED NATIONS, 2002 e 2004), em que o estágio máximo de 

desenvolvimento de um programa de governo eletrônico corresponde à capacidade 

de formação de uma rede integrada entre agências públicas que permita o 

provimento de informação, conhecimento e serviços, com ênfase na possibilidade de 

interação entre cidadãos e governo, assim como o seu desenvolvimento em sentido 

inverso, fornecendo à administração pública um precioso feedback. 

 

A seção a seguir enfoca com maior profundidade o tema da accountability, em suas 

implicações para a transparência governamental. 
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2.3 Transparência e Accountability 

 

 

Como se viu anteriormente, o tema da accountability tem sido freqüente no debate 

internacional dos últimos anos, em especial com relação à nova gestão pública e à 

reforma da administração pública, que acompanham o tema da reconstrução do 

Estado e da consolidação das novas democracias. O termo accountability vem 

sendo utilizado por muitos pesquisadores no Brasil sem que haja uma tradução 

corrente para a língua portuguesa que dê conta do significado atribuído à expressão. 

Na pesquisa teórica deparou-se com uma grande variação de significados possíveis, 

dos quais os mais usuais serão apresentados. 

 

A OECD, em suas publicações, utiliza uma definição normativa de accountability, 

como sendo a obrigação de demonstrar que determinada ação está sendo 

conduzida de acordo com as regras e padrões acordados, ou que os resultados 

estejam sendo reportados honesta e apuradamente pelos programas ou ao longo 

dos mandatos. Nesta definição, accountability do setor público é entendida como 

referida aos contribuintes e cidadãos (ORGANISATION ..., 2002, p. 15). 

 

Nos textos divulgados pela ONU, através do website denominado United Nations 

On-line Network in Public Administration and Finance (UNPAN)11, o termo 

accountability é definido, para línguas não-inglesas, como relacionado ao agir com 

responsabilidade e de forma responsiva, ao mesmo tempo. Quando a ação se 

relaciona ao setor público, são definidas várias dimensões de accountability.  

 

O esquema 2, a seguir, apresenta essas dimensões obtidas de Heeks (1998)12, cujo 

texto contém uma síntese da terminologia adotada pela UNPAN. 

 

                                            
11 Acessíveis através do website: <http://www.unpan.org/>. 
12 O texto de Heeks (1998), pode ser obtido por download do website das Nações Unidas, acessível 
em: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN015474.pdf>. 
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Esquema 2 - Dimensões da accountability no setor público 
Fonte:  HEEKS, 1998, p. 9. 
Nota: Adaptado pelo autor. 
 

Analisando a figura notam-se dimensões internas e externas de accountability. Entre 

as internas temos a accountability gerencial, do servidor público a seus superiores 

imediatos, e a accountability profissional, do servidor público a seus parceiros 

profissionais (como os parceiros podem ser externos também, na figura a indicação 

da relação situa-se na fronteira interno/externo). Quanto às formas de accountability 

externas, temos a accountability política, ligando o servidor às esferas políticas de 

legitimação da organização, representada geralmente pelo poder legislativo; a 

accountability legal, representada pela relação entre o servidor e o sistema legal, em 

geral representado pelo poder judiciário; a accountability financeira, relacionada ao 

servidor e às diferentes instituições que provêem financiamento para a organização 

e a accountability pública, relacionada aos cidadãos em geral. Quanto a esta última 

dimensão, Heeks mostra que ela pode ser entendida não só pela relação de 

legitimação do governo em relação aos cidadãos, mas também pela relação do 

cidadão como cliente de produtos oferecidos pelo setor público. 

 

Przeworski, Stokes e Manin (1999), ao adotarem um conceito de accountability, o 

fazem com a ressalva que a instituição de uma terminologia deve-se ao fato da 
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grande fluidez da linguagem observada entre os diversos autores que abordam o 

tema13. Inicialmente os autores partem do conceito de representação como sendo a 

relação entre interesses (preferências) e resultados. Um governo seria 

representativo se agisse a partir do conhecimento das preferências dos cidadãos, 

ainda que estas preferências correspondessem às preferências médias dos 

cidadãos, expressas geralmente através das eleições. A partir das várias relações 

possíveis entre preferências e resultados (são citadas 11 relações possíveis), os 

autores escolhem três para analisar mais demoradamente.  

 

Uma primeira relação ocorre entre a emissão de sinais, pelos cidadãos, sobre suas 

preferências e as políticas resultantes, denominada pelos autores como 

“responsividade”. Por este conceito, um governo seria responsivo se adotasse as 

políticas sinalizadas como preferidas pelos cidadãos. Uma segunda relação ocorre 

entre mandatos e políticas, que conforme a denominação de Stokes 

(PRZEWORSKI; STOKES; MANIN [org.], 1999) é chamada de “responsividade de 

mandatos”. Neste caso, os governos seriam responsivos às preferências dos 

cidadãos através das eleições, cumprindo suas promessas de campanha. 

 

A terceira relação ocorre entre os resultados das políticas e das ações do governo e 

as sanções, representando o conceito de accountability. Para os autores, um 

governo é accountable se os cidadãos podem discernir entre governos 

representativos e não representativos e aplicar sanções apropriadas, mantendo no 

governo os bons governantes e tirando aqueles cuja atuação não obtém aprovação. 

Dessa forma, o mecanismo de accountability atuaria desde os resultados das ações 

dos governantes até a fase de aplicação de sanções pelos cidadãos, sendo as 

eleições apenas um destes mecanismos de punição. O esquema 3, a seguir, mostra 

de forma gráfica as relações exploradas pelos autores. 

 

                                            
13 São citados Dahl (responsiveness), Riker (responsability), Schmitter e Karl (accountability) e Pitkin 
(representation). (PRZEWORSKI; STOKES; MANIN, 1999, pág. 8). 
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Esquema 3 - Relações do processo político 
Fonte: PRZEWORSKI; STOKES; MANIN [org.], 1999, p. 9. 
Nota: Adaptado pelo autor. 
 Os nomes em parênteses se referem ao autor do termo. 
 

O’Donnell (1998) separa as formas de accountability em dimensões verticais e 

horizontais. As formas de accountability vertical seriam representadas pelas 

eleições, pelas reivindicações que possam ser proferidas sem risco de coerção e 

pela cobertura regular pela mídia das mais visíveis dessas reivindicações e dos atos 

ilícitos de autoridades públicas. Estas ações podem ser realizadas individualmente 

ou através de ação organizada ou coletiva, tendo em vista aqueles que ocupam 

posições em instituições do Estado, eleitos ou não. O’Donnell adverte, no entanto, 

que há uma certa desconfiança de que as eleições não sejam um meio muito efetivo 

de accountability como mecanismo de punição, mesmo em poliarquias formalmente 

institucionalizadas. De fato, os resultados do processo eleitoral dependem de outras 

instituições políticas, como o sistema eleitoral e partidário, e das regras que o 

orientam. Para O’Donnell (1998), os impactos das reivindicações na mídia 

necessitam ser complementados por ações que efetivem as punições dos atos 

considerados ilícitos, ainda mais se considerarmos que, na maioria dos casos, os 

processos de investigação partem de agências do próprio governo. 
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A accountability horizontal decorre dos componentes republicanos e liberais das 

poliarquias, entendidas por O’Donnell como uma síntese complexa de três correntes 

ou tradições históricas – democracia, liberalismo e republicanismo. O conceito liberal 

está ligado à necessidade de impedir a usurpação de direitos, em especial pelo 

Estado. Já o componente republicano implica o cumprimento dos deveres públicos 

em sujeição à lei e de forma devotada ao interesse público. Para O’Donnell, essas 

duas tradições promovem uma relação conflituosa entre as esferas do público e do 

privado, mas a tradição democrática, que por princípio não conhece limites ou 

distinções entre privado e público, impõe o direito positivo de participação nas 

decisões do demos. Para O’Donnell, as poliarquias conjugariam essas três tradições 

dentro da estrutura do Estado. 

 

O’Donnell prossegue definindo que a accountability horizontal se processa pela: 

 

 

Existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de fato 
dispostas e capacitadas para realizar ações que vão desde a supervisão de rotina a 
sanções legais ou até mesmo a instauração de processos de impeachment contra 
ações ou emissões de outros agentes ou agências do Estado que possam ser 
qualificadas como delituosas. (O’DONNELL, 1998, p. 40). 

 

 

Para que esta possa ser efetiva, é necessária a existência de agências estatais 

autorizadas e dispostas a supervisionar, controlar, retificar e punir ações ilícitas de 

autoridades de outras agências estatais. A accountability horizontal é produto de 

uma rede de agências que tem seu cume nos tribunais comprometidos com a 

accountability. Entre os mecanismos que possibilitam a accountability horizontal, 

O’Donnell cita a existência de informação confiável e adequada, uma mídia 

razoavelmente independente, instituições de pesquisa e disseminação associadas a 

agências apoiadas publicamente, independentes do governo, responsáveis pela 

coleta e organização de dados, amplamente disponíveis em um vasto leque de 

indicadores. Para que isso ocorra, é necessário que os instrumentos de publicidade 

das informações governamentais, tais como audiências públicas, publicidade dos 

atos governamentais na internet e disponibilidade de informações sobre o governo, 

entre outras, sejam de fácil acessibilidade e inteligibilidade para os cidadãos. 
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Outro aspecto importante a ser lembrado é que a autonomia em relação ao governo 

e a profissionalização dos órgãos públicos responsáveis pela produção de 

informações públicas são fundamentais, assim como deve ser incentivada a criação 

de órgãos independentes, com informações estatísticas e análises a respeito das 

políticas públicas em si, seus resultados e as alternativas existentes (WOOD; 

WATERMAN, 1994). Quanto a isso, a experiência internacional tem demonstrado 

que a existência de agências independentes de dados públicos auxilia na 

decodificação das informações provenientes dos órgãos governamentais, tornando 

inteligíveis tais informações ou mesmo promovendo análises a partir de extensas 

séries de dados públicos. Como bom exemplo deste tipo de ação, temos a análise 

do orçamento do governo da África do Sul, produzida por uma agência independente 

e acessível através do próprio portal governamental (INSTITUTE FOR 

DEMOCRACY IN SOUTH AFRICA, 2000). 

 

Vale lembrar que, na definição dos requisitos básicos para uma democracia efetiva, 

formulada por Dahl (1997), uma característica chave é a contínua responsividade do 

governo às preferências dos seus cidadãos, considerados politicamente iguais. 

Sendo a democracia um sistema político inteiramente ou quase inteiramente 

responsivo a todos os seus cidadãos, estes devem ter a oportunidade de formular as 

suas preferências, expressá-las aos seus concidadãos através da ação individual e 

coletiva e tê-las igualmente consideradas na conduta do governo, ou seja, 

consideradas sem discriminação decorrente do conteúdo ou da fonte da preferência. 

Para que estas oportunidades sejam garantidas a um grande número de pessoas, 

as instituições da sociedade devem fornecer, entre outras, a garantia da existência 

de fontes alternativas de informação. A produção e transmissão regular de 

informações acerca das políticas públicas é vital para a fiscalização ou para a 

participação, mesmo dos segmentos organizados da sociedade, assim como a 

transparência governamental também depende do grau de liberdade da imprensa, 

ao permitir a liberdade de opinião e de discussão. Além disso, as informações são 

educativas por natureza, informando o público sobre a conduta e ações do governo, 

contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade civil mais informada e 

potencialmente mais ativa e participativa (CLAD, 2001). 
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A partir das definições anteriores, pode-se entender de forma sintética a 

accountability como um princípio que deve guiar os governos democráticos em 

busca da prestação de contas à sociedade. Para a sua plena realização, é 

necessário que existam mecanismos institucionais que garantam o controle público 

das ações dos governantes, permitindo aos cidadãos não só serem informados 

quanto às ações destes, mas também permitindo que possam influir na definição das 

metas coletivas da sociedade não somente através das eleições, mas ao longo dos 

mandatos dos seus representantes. A accountability se insere em um sistema mais 

amplo, o regime democrático moderno, regido pelos princípios da soberania popular 

e do controle dos governantes pelos governados (CLAD, 2001). 

 

Desta forma, mesmo que o mecanismo básico da accountability opere através das 

eleições, os desenhos institucionais das democracias contemporâneas estabelecem 

a existência de outros instrumentos de controle e fiscalização do governo, 

garantindo a responsabilização ininterrupta dos governos. Se historicamente a 

accountability se valeu dos controles parlamentares e procedimentais (checks and 

balances) como forma de evitar a tirania e a corrupção dos governos (HAMILTON; 

MADISON; JAY, 1984), mais recentemente têm aparecido novos mecanismos para a 

fiscalização da elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas, 

envolvendo também a sociedade civil organizada, tais como audiências públicas, 

conselhos gestores de políticas públicas, entre outros, aumentando as 

possibilidades de participação social tanto no controle como na co-gestão dos 

serviços públicos (CLAD, 2001). A participação da sociedade, embora problemática 

e de difícil implementação, já que pode depender de fatores difíceis de serem 

controlados, como o interesse do próprio público, é importante para aproximar o 

poder público do cidadão. A difusão da informação pública se constitui em uma das 

condições fundamentais para o êxito deste processo, pois se os cidadãos têm 

informações muito incompletas sobre as ações do poder público, enfrentarão 

dificuldades na avaliação dos seus governantes. Isso é significativo quando 

consideramos que a existência de acentuada assimetria de informação entre a 

população e as agências responsáveis pelo fornecimento de serviços públicos 

essenciais como, por exemplo, abastecimento de água, funcionamento do sistema 

de transporte público e fornecimento de energia, entre outros, prejudica 
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sensivelmente a população menos informada, justamente aquela que mais necessita 

destes serviços. 

 

O texto do CLAD (2001) propõe a implantação da accountability ligada à 

implementação de cinco formas de responsabilização: 

 

•  através de controles procedimentais clássicos; 

•  através do controle parlamentar; 

•  mediante a introdução da lógica de controle por resultados na administração 

pública; 

•  mediante a delegação e regulação; 

•  através do controle social. 

 

É fundamental que os mecanismos de accountability verticais e horizontais se 

complementem, de tal forma que a accountability seja um princípio regulador das 

ações do governo. Do ponto de vista fiscal, a responsabilização pelos controles 

procedimentais clássicos, através dos mecanismos internos à administração, tais 

como comissões de fiscalização do comportamento dos funcionários do ponto de 

vista jurídico e financeiro, ou através de mecanismos externos, como os tribunais de 

contas, auditorias independentes e o poder judicial, pode tornar mais transparente a 

informação sobre o orçamento e o gasto público, potencializando a ação de 

fiscalização da sociedade sobre o Estado. 

 

Em uma democracia pressupõe-se que o poder político provenha do conjunto da 

sociedade e que cada cidadão seja participante na tomada de decisões coletivas. 

Por isso, entende-se que todas as decisões devam ser públicas, no duplo sentido 

em que o processo que leva a elas esteja aberto à participação ampla e o conteúdo 

seja acessível a todos. Este princípio tem como conseqüência a demanda por um 

alto grau de transparência na tomada de decisões políticas (CLAD, 2001). 

 

Em suma, a accountability refere-se não só à prestação de contas pelos 

governantes, mas também às sanções que possam ser aplicadas pelos cidadãos, 

perfazendo o ciclo completo que se observa no esquema 3. Como o objetivo deste 
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trabalho é analisar a disponibilidade de informações públicas através de governos 

eletrônicos, configurados como portais na internet, sem entrar em considerações 

sobre as sanções que possam advir do uso de tais informações pelos cidadãos de 

um modo geral, este trabalho não se refere propriamente ao tema da accountability 

dos governos eletrônicos, mas a um de seus componentes fundamentais: a 

transparência administrativa. De fato, pode-se dizer que a assimetria de informações 

é um dos condicionantes mais importantes para a falta de accountability de um 

sistema democrático. 

 

Como se viu nas reflexões sobre accountability, esta pode ser entendida a partir do 

conceito de representatividade dos governos. Por isso, outro ponto importante nas 

discussões sobre governo eletrônico e o direito à informação pública advém de 

considerações sobre a democracia representativa. A seção seguinte aborda a 

relação entre o tema de pesquisa e as teorias sobre democracia representativa e o 

direito à informação. 

 

 

2.4 Democracia e o Direito à Informação 

 

 

Sartori, no livro A Teoria da Democracia Revisitada (SARTORI, 1994), toca em 

pontos essenciais para o debate contemporâneo. Ao discorrer sobre a democracia 

governada e a democracia governante, Sartori analisa os conceitos de opinião 

pública e a importância do processo eleitoral na construção da democracia. O tema 

da formação da opinião pública já havia sido enfocado, dentre outros, por Tocqueville 

(1962), em suas argumentações sobre o poder da imprensa na formação da opinião 

pública, e por Hegel (1976), em sua argumentação sobre o princípio da lógica 

democrática, que implicaria a possibilidade de qualquer um opinar sobre os assuntos 

do Estado, expressando o que ele chamava de opinião pública. A partir dos debates 

contemporâneos, a questão essencial refere-se às informações que o público dispõe 

para formar a sua opinião, e não apenas ao interesse por discutir questões de 

Estado. 
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Segundo Sartori, para haver uma democracia é necessário um governo que 

represente o povo governante, e essa representação só pode ser obtida através de 

eleições. Como as eleições devem expressar as decisões do povo, é necessário 

considerar como o povo adquire opiniões que o facultem a decidir por um ou outro 

governante. Este processo de formação da opinião pública vai nortear as escolhas e, 

portanto, a qualidade do processo democrático. Segundo Sartori, opinião pública 

pode ser definida como “[...] um público, ou uma multiplicidade de público, cujos 

estados de espírito difusos (opiniões) interagem com fluxos de informações relativas 

ao estado da res pública [...]” (SARTORI, 1994, p. 125). 

 

O processo de informação da opinião pública teria, então, três etapas: a 

disseminação de informações a partir das elites, o borbulhar destas a partir das 

bases, e a sua identificação com grupos de referência (SARTORI, 1994). Segundo 

esta explicação, as informações fluem num processo que vem de cima para baixo, 

através dos meios de comunicação de massa, até atingirem as massas, com grande 

influência dos grupos formadores de opinião, tanto na propagação, como na 

reorganização das informações. Além disso, lembra Sartori, este processo nem 

sempre é tão linear, pois as opiniões estão sujeitas às interferências das identidades 

que os indivíduos têm com grupos de referência (família, igreja, grupos étnicos, 

culturais etc.). Por outro lado, não é impossível alguém ter opinião sem ter 

informação, ou opiniões até mesmo contrárias às evidências trazidas pelas 

informações. Os indivíduos podem, portanto, ter opiniões não vinculadas à 

informação, que a precedem, ou que negam ou rejeitam a informação. 

 

Sartori assinala dois complicadores, ao considerar a existência de uma opinião 

pública que é pública porque disseminada entre o público – a opinião tornada 

pública –, e uma opinião que o público forma por si mesmo – a opinião do público. 

Além disso, há influência dos meios de comunicação e da propaganda no processo. 

Em certos casos, o elemento informação nem chega a estar presente no processo 

de formação da opinião pública (como nos regimes ditatoriais, em um exemplo 

extremo). Sartori analisa então a questão da informação. Em sua opinião, a 

multiplicidade de meios de comunicação aumenta a quantidade e a abrangência das 

informações, mas não necessariamente a sua correção ou objetividade. Há 
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influência do poder de informar, que é distribuído de forma desigual, pela existência 

de um oligopólio de produtores de informação. 

 

Voltando ao tema das eleições, Sartori diz que não há eleições livres sem opinião 

livre, e essa opinião encerra uma questão crucial: “[...] Quanto o público sabe, quanto 

ele sabe de forma errônea e quanto ele não sabe absolutamente nada sobre a coisa 

pública? Qual a base informativa da opinião pública? [...]” (SARTORI, 1994, p. 146). 

 

A apatia do público na busca de informações é parte do problema, mas os processos 

de informação também podem ser acusados de três pecados, segundo Sartori: 

insuficiência quantitativa, tendenciosidade e pobreza qualitativa. Quanto ao primeiro 

item, Sartori diz que não é convincente, por estarmos em uma época em que temos 

informações em excesso. A tendenciosidade é parte da explicação, mas o que mais 

chama a atenção na sua análise é a má qualidade da informação. As informações 

são truncadas, modificadas, simplificadas e alteradas pelos meios de comunicação. 

Além disso, Sartori assume que, quase sempre, buscar informações políticas é 

função de indivíduos com níveis superiores de educação, e só quando para eles for 

importante obtê-las, é que terão motivação para serem politicamente bem 

informados. A resolução de parte destes conflitos, segundo Sartori, está na 

instituição de uma democracia participativa. Por fim, Sartori destaca um conceito 

essencial: “[...] Informação não é conhecimento [...]” (SARTORI, 1994, p. 164). 

 

Um outro autor que trata a questão da informação com foco na análise da 

democracia é Norberto Bobbio. Segundo Bobbio (1986) a dificuldade do estudo 

deve-se à pouquíssima literatura a respeito do tema. O seguinte trecho é essencial: 

“O tema do poder invisível14 foi até agora muito pouco explorado, inclusive porque 

escapa das técnicas de pesquisa adotadas pelos sociólogos, tais como entrevistas, 

levantamentos de opinião etc.” (BOBBIO, 1986, p. 29). 

 

Bobbio (1986), ao escrever sobre a democracia e o poder invisível cita um dos 

lugares-comuns sobre a democracia: que ela é o governo do visível e que, por 

princípio, nada deve permanecer escondido. Bobbio define como síntese a 

                                            
14 Para Bobbio, a eliminação do poder invisível é uma das promessas não cumpridas pela democracia 
real em contraste com a democracia ideal. Este tema é analisado também por Alan Wolfe (1980). 
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expressão: governo do poder público em público. No caso, a palavra público assume 

dois significados: oposição a privado e oposição a secreto. Mas, como bem observa 

Bobbio, estes dois significados não são coincidentes. 

 

A primeira referência da democracia como poder do visível vem da alusão à 

democracia ateniense, em que as grandes questões públicas eram debatidas na 

Ágora, ou nas reuniões públicas da Eclésia. Elster (1999) relata os mecanismos de 

accountability criados durante o período da democracia grega, utilizando como foco 

de análise a relação principal x agente entre governantes e governados. No texto, as 

formas de accountability são tratadas como parte fundamental da instituição de 

mecanismos de controle político pelo governo democrático na Grécia antiga. 

Segundo Elster, o desenvolvimento da democracia grega, gradativamente, 

transformou os indivíduos alçados aos cargos públicos em pessoas dedicadas 

exclusivamente às atividades públicas. Originalmente, cada indivíduo 

desempenhava o papel político por si próprio, através da instituição da democracia 

direta, mas o desenvolvimento de sistemas de representação obrigaram a criação de 

mecanismos para que os governantes respondessem por seus atos perante o 

restante da comunidade. Dentre os mecanismos de responsabilização instituídos 

pelos gregos antigos, o mais famoso foi o ostracismo. Todos esses sistemas de 

controle decorriam fundamentalmente da progressiva delegação do poder a poucos, 

em nome de todos. Bobbio (1986) comenta que as assembléias e reuniões públicas 

gregas, não raro, eram comparadas a grandes espetáculos públicos. A partir do 

momento em que a democracia direta passa a ser cada vez mais inviável, o acesso 

irrestrito às informações do que está sendo executado pelos governantes é 

fundamental para o controle do governo pelos demais membros da comunidade. 

 

A transposição desses valores para o mundo moderno ocorreu durante a revolução 

francesa. Apesar de naquela época acreditar-se que, quanto às questões de 

segurança pública, certas medidas devessem ser conhecidas apenas depois de 

cessado o perigo, o segredo total sobre as ações do governo não era justificado. 

Bobbio é explicito quanto a isso: “[...] o caráter público é a regra, o segredo a 

exceção, e mesmo assim uma exceção não deve fazer a regra valer menos, já que o 

segredo é justificável apenas se limitado no tempo, não diferindo neste aspecto de 

todas as medidas de exceção [...]” (BOBBIO, 1986, p. 86). Como exemplo histórico, 
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Bobbio cita a relação entre medida excepcional e temporalidade na constituição da 

ditadura romana. Quando a medida excepcional perde o caráter transitório, entramos 

no campo da ditadura. 

 

Em outro trecho, Bobbio diz que um dos eixos fundamentais do regime democrático 

sempre foi considerar que as decisões e atos do governo deveriam ser conhecidos 

pelo povo soberano, visto que este é definido como um governo direto do povo ou 

controlado pelo povo, e não há possibilidade de controlar aquilo que não se conhece 

ou se mantém escondido. Este caráter público do poder, aberto e não secreto, 

permanece como um dos critérios fundamentais para distinguir o Estado 

Constitucional do Estado Absoluto. Bobbio, citando Carl Schmitt, lembra que existe 

um nexo entre o princípio da representação e o caráter público do poder, definindo o 

representar como uma forma de apresentar, de tornar visível. A representação, 

portanto, seria algo possível apenas na esfera do público, do visível. 

 

Continuando a sua análise, Bobbio cita Habermas (Bobbio, 1986, p. 88) e a sua 

teoria sobre a opinião pública, em que comenta a importância da publicidade dos 

debates para discussão e crítica dos atos do poder público. Em seguida, Bobbio 

afirma que Kant também contribuiu para esclarecer o nexo entre opinião pública e 

caráter público do poder (pág. 89), ao discutir que a visibilidade do poder não é 

apenas uma necessidade política, mas moral. Ao analisar a explicação sobre o 

iluminismo de Kant, Bobbio apresenta duas citações relevantes sobre o tema. Em 

Scritti Politici e em Di Filosofia della Storia e del Diritto Kant afirma que o iluminismo, 

ao exigir o uso público da própria razão, exige que sejam públicos os atos do 

soberano. Além disso, Kant considera conceito transcendental do direito público que: 

“Todas as ações relativas ao direito de outros homens cuja máxima não é suscetível 

de se tornar pública são injustas” (BOBBIO, 1986, p. 90). 

 

Bobbio usa, como exemplo, a série de escândalos da política italiana contemporânea 

para demonstrar que um choque só ocorre porque atos ou séries de atos do governo, 

que deveriam ser públicos, permaneceram ocultos. O momento em que nasce um 

escândalo é o momento em que eles se tornam públicos. Se as condições para tais 

atos tivessem sido públicas, esses provavelmente nem teriam ocorrido. Esta é a 

base de uma série de distorções como, por exemplo, a corrupção. 
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Voltando ao tema do absolutismo versus iluminismo, Bobbio demonstra que a 

percepção do caráter público do poder é parte desta passagem, em que o soberano 

perde a equiparação a um Deus na terra para assumir-se como parte de uma relação 

política entre governo e governados. Bobbio faz uma análise histórica das relações 

de poder para analisar o surgimento do poder secreto e do poder invisível, como 

etapa histórica da concentração do poder na mão dos soberanos, incluindo nesta 

análise o surgimento da sua contrapartida, o aparecimento simultâneo do contra-

poder secreto, representado por conjuras, traições, complôs, conspirações e golpes 

de estado, entre outros (BOBBIO, 1986, p. 95). 

 

Outra citação interessante vem de Foucault, que a partir da análise do Panopticon de 

Bentham (BOBBIO, 1986, p. 97) comenta o que poderia ser o ideal supremo do 

poder: ser onividente e ao mesmo tempo invisível. A síntese da dissociação do “ver e 

ser visto”, que é entendida como parte da assimetria das relações de poder, 

contrárias aos valores clássicos de contrato que prevêem uma relação simétrica de 

poder entre governantes e governados. Nos estados autocráticos vale a máxima que 

o governante tanto mais é capaz de se fazer obedecer quanto mais onividente for, e 

tanto mais é capaz de comandar quanto mais for invisível. A questão do panopticon 

deixa implícita uma pergunta fundamental: quem vigia o vigilante? 

 

A questão de quem controla os controladores pode ser resolvida através da 

aplicação efetiva dos mecanismos de checks and balances, inclusive com a 

participação do judiciário, e através da criação de mecanismos de controle social 

sobre os órgãos fiscalizadores. O ponto ideal de equilíbrio entre a independência 

dos fiscalizadores e o controle necessário sobre os fiscalizados é um dos dilemas 

centrais do sistema de checks and balances. Cabe ressaltar que, no caso dos 

controles, o excesso de legislações causa uma poluição legal, dando aos detentores 

de conhecimento privilegiado sobre os procedimentos públicos e legais o monopólio 

destas informações para conquistar espaço na estrutura legal e informal de poder, 

negociando vantagens pessoais. O excesso de normas privatiza o serviço público e 

o torna menos transparente (CLAD, 2001). 
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A passagem do Estado absoluto para o Estado de direito marca o momento da 

publicidade dos atos do poder, contemporaneamente ao surgimento de outros níveis 

de poder invisíveis. Segundo Bobbio, estes podem ser representados em dois tipos 

de categorias. A primeira, que ele chama de subgoverno, é constituída pela 

interferência de uma série de instituições na área econômica do governo, 

representadas especialmente pelo poder econômico de grandes corporações, 

bancos, indústrias etc. A segunda categoria, denominada criptogoverno, é 

constituída de uma série de forças políticas que agem na sombra, em articulação 

com os serviços secretos. 

 

Este tema é discutido por Wolfe (1980), que afirma que o declínio do Estado de 

privilégios como solução para as contradições do capitalismo avançado, após o fim 

da segunda guerra mundial, criou uma aparente impossibilidade de se estabelecer 

um sistema que pudesse servir a muitos e garantir o privilégio de poucos, de 

conciliar um Estado que fosse ao mesmo tempo democrático e liberal. Como o 

Estado de privilégios não podia conciliar os irreconciliáveis, a solução adotada por 

muitos Estados, em especial os Estados Unidos, foi a criação do Estado duplo, ou 

seja, dois Estados coexistindo simultaneamente e servindo a diferentes finalidades: 

 

 

Três características do desenvolvimento do capitalismo levam ao ressurgimento das 
teorias do Estado Duplo: o surgimento de uma classe trabalhadora majoritária, as 
contradições entre racionalidade e irracionalidade e os problemas do imperialismo. A 
combinação das três, alcançando seu ápice após a Segunda Guerra mundial, deu 
origem à forma moderna de Estado duplo (WOLFE, 1980, p. 177, tradução nossa). 

 

 

Em relação à primeira característica, Wolfe diz que o surgimento de uma classe 

trabalhadora na Europa durante o século XIX, aspirando participar da vida cívica e 

política, representou uma novidade para as classes dominantes e para os teóricos de 

ciência política do período. Muitos, na época, argumentavam que ela não estava 

preparada para governar. A solução para o dilema liberal-democrata foi, segundo 

Wolfe, a criação de duas vertentes distintas de governo: uma eficiente e silenciosa 

para as elites e outra espetacular e teatral para as massas. Essa estrutura, se bem 

articulada, poderia resolver o problema, promovendo simultaneamente os benefícios 
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do elitismo e da democracia. Wise e Ross (1974) definem com precisão a 

configuração do Estado duplo nos Estados Unidos: 

 

 

Há dois governos, hoje, nos Estados Unidos. Um é visível. O outro é invisível. O 
primeiro é o governo sobre o qual os cidadãos lêem nos jornais e que as crianças 
estudam em seus livros. O segundo é a máquina oculta e fechada que conduziu a 
política dos Estados Unidos durante a guerra fria (WISE; ROSS, 1974, p.3, tradução 
nossa). 

 

 

Este processo de construção de um Estado duplo no pós-guerra nos países de 

capitalismo avançado se configura em duas vertentes: um lado democrático e 

popular, ligado à legitimação democrática e dando suporte à ordem política e outro 

liberal (no sentido clássico do termo) responsável pela acumulação de capital e de 

proteção às agências responsáveis por tal acumulação. Wolfe considera que não 

são apenas as agências governamentais no estilo da Agência Central de Inteligência 

dos EUA (Central Intelligence Agency - CIA) que criam um segundo governo, mas 

também as corporações monopolistas que se apoderam de setores do Estado. 

 

Relacionando o tema da democracia representativa ao foco deste trabalho, Bobbio 

(1986) faz alusão ao fato que a revolução representada pela informática possa ser 

responsável por uma nova forma de onividência do governo em relação aos 

cidadãos, ao máximo controle dos súditos de parte dos que detêm o poder, por 

permitir amplo acesso a uma série de informações que dificilmente poderiam ser 

acessadas das formas tradicionais. Felizmente isso também tem o seu reverso, na 

medida em que a revolução dos sistemas de informação possibilita o fluxo em 

sentido oposto, em que as informações públicas são disponibilizadas a um número 

cada vez maior de cidadãos. Dentro deste contexto, nos últimos anos surgiu uma 

série de movimentos em busca de maior respeito à liberdade de informação, 

associando temas como a accountability e o direito democrático à informação 

governamental. Este é exatamente o principal objeto de discussão das comissões 

pela liberdade de informação e dos debates sobre a e-democracia, que serão 

discutidos a seguir. 
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No livro Democracy, Accountability and Representation (PRZEWORSKI; STOKES; 

MANIN [org.], 1999) é apresentada uma série de estudos relacionando a questão da 

democracia, accountability e representação sob o foco da teoria agente x principal. 

Apesar de não recorrermos a esta abordagem como ferramenta principal de análise, 

alguns dos conceitos expostos podem ser utilizados na análise de websites 

governamentais. Przerworski (1998) apresenta a relação agente x principal através 

do exemplo de um mecânico (agente) que conserta o carro de um cliente (principal). 

Nesta relação ocorreria uma assimetria de informação, já que o agente detém 

informações privilegiadas em relação ao principal, por estar de posse de 

conhecimentos privilegiados que este último não possui. Esta relação é estendida 

pelo autor para a esfera do governo, tendo os cidadãos como principais e os 

governantes como agentes, e relacionada ao conceito de accountability. Para 

diminuir a assimetria resultante, os cidadãos precisam obter informações confiáveis 

para saber se os governantes estão cumprindo bem a tarefa que lhes foi delegada, 

ao mesmo tempo em que os governantes deveriam tornar cada vez mais 

transparentes os mecanismos da própria atuação, para poderem se responsabilizar 

perante os cidadãos de quem deriva seu poder. As implicações dessa condição com 

a liberdade de informação são exploradas por John Dunn (DUNN, 1999). 

 

Dunn sintetiza essa relação, utilizando como foco de análise a teoria agente x 

principal, ao afirmar que: 

 

 

Nós não queremos governantes que tomem medidas que não tomariam se nós 
soubéssemos o porquê de tomá-las. Isso significa que nós temos que saber o que os 
governantes estão fazendo e porque, independentemente daquilo que querem que 
nós saibamos. Nossa autorização para regular não deveria incluir a autorização de 
esconder-nos a informação. Para promover representação, a democracia requer um 
“regime de liberdade de informação” (DUNN, 1999, apud PRZEWORSKI; STOKES; 
MANIN [org.], 1999, p. 24, tradução nossa). 

 

 

A argumentação desenvolvida é que se o processo eleitoral dá aos governantes uma 

grande autorização para regulamentar, essa autorização não deveria se estender à 

regulação do direito à informação. Mas, para Dunn, a informação sempre depende 

do quanto o governo quer que se saiba. As implicações institucionais disso são a 

necessidade de comissões eleitorais, de escritórios de contabilidade e agências 
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estatísticas independentes, definidas pelo autor como agências de accountability 

independentes. É desejável também que as agências governamentais estejam 

sujeitas a algum tipo de controle popular. 

 

Ao descrever as questões envolvidas na busca de uma democracia que promova 

maior accountability, Dunn (1999) afirma que o estabelecimento de um regime de 

liberdade de informação seria a única possibilidade real de obtê-la. Como os 

cidadãos só podem fazer escolhas com base naquilo que conhecem, a falta de 

informações para julgamento dos cidadãos interessa apenas aos que se beneficiam 

dessa ignorância, e que têm vantagem em regular o acesso às informações. Mesmo 

que regimes com liberdade de informação estejam abertos a manipulações, a 

abertura proporcionada pela liberdade de informação ajuda a promover práticas 

democráticas que caminhem em direção a um regime de maior accountability. 

Mesmo que o cidadão não possa ter acesso imediato a todo tipo de informações, 

como é o caso de certas investigações judiciais sigilosas, ao menos em um momento 

futuro essas informações deverão ser-lhe franqueadas. 

 

Nesta mesma linha de argumentação, no artigo intitulado “O Acesso à Informação” 

(SPECK [org], 2002), temos uma discussão muito interessante sobre o tema da 

pesquisa. Para os autores, o acesso à informação é importante para a transparência 

administrativa e governamental não só pela importância da questão informacional na 

sociedade contemporânea, mas também pelo papel do Estado como gestor das 

informações públicas e pela importância da disseminação da informação pública na 

ampliação do processo de participação democrática. As reformas administrativas, 

tanto do ponto de vista da nova administração pública como do ponto de vista 

democrático, evidenciam uma nova visão da gestão publica e o reconhecimento da 

importância central de uma gestão consciente dos fluxos de informação e 

comprometimento com a transmissão dessas informações. Como os entraves 

burocráticos, em todos os sentidos, dificultam o acesso às informações, as 

administrações devem disponibilizar não só informações relevantes, em formato 

decodificado aos cidadãos, mas também informar onde e em que órgãos ou 

agências elas deverão ser acessadas, ou seja, definir quem são os responsáveis 

pelas informações. O processo de reforma do Estado trouxe como complicador o 

fato de que parte dos serviços públicos são hoje disponibilizados ou supridos por 
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agências não estatais, e estas nem sempre se comprometem com a disponibilidade 

de dados ou informações, alegando em geral motivos de segredo de mercado, já 

que competem na prestação de serviços com outras agências e empresas. Quando 

o próprio Estado é parte do mercado, esta alegação passa a valer para ele também. 

 

Com base neste processo de busca de uma democracia mais informada e 

transparente, surgiram nos últimos vinte anos inúmeras comissões, governamentais 

ou não, responsáveis pela discussão e busca da transparência e da liberdade de 

acesso às informações em todo mundo, assim como se consolidaram em muitos 

países organizações voltadas ao debates sobre a liberdade de informação e ao 

amplo direito às informações públicas (CAMPAIGN FOR FREEDOM OF 

INFORMATION, 1997; COMMITTEE ON OPEN GOVERNMENT, 2002). 

Aproximadamente 60 países têm legislações específicas sobre os direitos dos 

cidadãos às informações públicas e vários outros debatem a introdução de 

mecanismos semelhantes. Essas legislações variam muito de país a país, 

enfocando questões que vão da delimitação do conteúdo que pode ser acessado à 

definição de formas de acesso e à gratuidade do serviço. Em geral, todas contêm 

cláusulas de exceção, ou seja, definição de informações que não poderão ser 

disponibilizadas por se referirem a segredos de Estado (SPECK [org], 2002). 

 

Entre tais países, alguns possuem as chamadas Freedom of Informations Acts, que 

são legislações que permitem o livre acesso à informação governamental. Nessas 

legislações, a decisão sobre a liberação e disponibilidade das informações é em 

geral delegada a uma terceira instância, em geral aos tribunais (casos dos EUA, 

Austrália e Nova Zelândia). É importante salientar também que este processo não é 

fruto apenas de decisão governamental. Como exemplo, podemos citar a existência 

de várias associações civis nos Estados Unidos e no Reino Unido que discutem a 

implantação de legislações nacionais e locais, assim como as especificidades e 

limites do acesso às informações públicas (CAMPAIGN FOR FREEDOM OF 

INFORMATION, 1997). 

 

Embora no caso dos Estados Unidos o conflito de interesses entre partidários da 

liberdade de informação e os setores de inteligência do governo atual seja cada vez 

maior, a tendência mundial tem sido para uma abertura e transparência cada vez 
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maiores (POPE, 2002). Vários países europeus já contam com leis de liberdade de 

informação e a sua aplicação nas políticas de governo eletrônico é uma das 

orientações da Comunidade Européia aos países membros como forma de prover 

maior transparência administrativa, principalmente na área econômica (COMISSÃO 

DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS, 2003a, 2003b). 

 

Ao mesmo tempo, órgãos como o International Monetary Fund (IMF) vêm editando 

publicações e pregando a necessidade de buscar uma maior transparência fiscal 

como condição imprescindível para a obtenção de recursos e financiamentos, 

principalmente como forma de combate à corrupção, vista como uma das principais 

conseqüências da falta de transparência nos gastos públicos (INTERNATIONAL 

MONETARY FUND, 1998, 2001a, 2001b). 

 

No Brasil, o princípio básico da acessibilidade de informações deriva do habeas 

data, explicitado na Lei nº 9.505/97. Por este princípio, cada cidadão tem o direito de 

acessar, e eventualmente corrigir, as informações pessoais contidas nos arquivos 

governamentais, em especial os remanescentes dos serviços secretos do regime 

militar. A Constituição Federal de 1988 assegura também amplo acesso à 

informação pública, não só quanto ao direito de informar, como quanto ao direito 

coletivo de ser informado (BRASIL, 1999a, artigo 5º, incisos XIV e XXXIII). A 

Constituição Federal explicita também que a publicidade dos atos de governo deve 

se estender a todas as instâncias de governo, incluindo a administração direta, 

indireta e fundacional (BRASIL, 1999a, artigo 37). A Lei federal nº 8159/91 (BRASIL, 

1991) estabelece o direito de pleno acesso a quaisquer documentos públicos, de 

arquivos públicos e privados, com exceção daqueles considerados sigilosos, cuja 

divulgação possa pôr em risco a segurança da sociedade e do Estado (SPECK [org], 

2002). 

 

Apesar de o aspecto legal favorecer o direito à informação no Brasil, a efetivação 

deste direito esbarra na desorganização e precariedade dos registros, na dispersão 

e fragmentação das informações por vários órgãos e agências, e na falta de uma 

legislação mais específica (no molde das citadas Freedom of Information Acts). Para 

diminuir estas dificuldades, os autores citam que é preciso estruturar o governo 

tecnologicamente, financeiramente e com recursos humanos habilitados, além de 
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definir de forma mais clara as responsabilidades quanto às informações de cada 

órgão (SPECK [org], 2002). Este tema será tratado no capítulo a seguir, que 

apresenta a política de governo eletrônico do Brasil, assim como os resultados da 

avaliação do programa brasileiro em contexto mundial. 
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3 GOVERNO ELETRÔNICO NO BRASIL 

 

 

Como introdução à análise dos governos eletrônicos das capitais estaduais, 

apresentamos neste capitulo uma descrição da política federal de governo eletrônico 

do Brasil, assim como uma avaliação do seu estágio atual de desenvolvimento, 

tomando como base comparativa o benchmark de governo eletrônico da ONU 

(UNITED NATIONS 2002, 2004).  

 

Apesar de alguns estados e municípios brasileiros possuírem suas próprias políticas 

de governo eletrônico (BREMAEKER, 2001; BANCO ..., 2000b), pretendemos 

apresentar apenas a política federal de governo eletrônico, não só por ser uma 

política mais consolidada, mas também por permitir avaliar os governos eletrônicos 

das capitais estaduais através de um patamar comum. Além disso, a Lei de Contas 

Públicas e a Lei de Responsabilidade Fiscal, utilizadas na avaliação dos websites, 

são leis federais, o que torna o estabelecimento de padrões de transparência dos 

websites avaliados, em relação à política federal, mais significativo. 

 

 

3.1 Política nacional de governo eletrônico 

 

 

Os primeiros estudos para a formulação de uma política de governo eletrônico foram 

elaborados pelo Grupo de Trabalho em Tecnologia da Informação (GTTI), uma 

comissão interministerial criada em 2000 com a finalidade de examinar e propor 

políticas, diretrizes e normas relacionadas às novas formas eletrônicas de interação. 

O Programa de Governo Eletrônico (BRASIL, 2001) resultante, foi inicialmente 

implementado sob a coordenação política da Presidência da República, com apoio 

técnico e gerencial da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Esta atuação foi sustentada por 

um comitê integrado pelos Secretários-Executivos (e cargos equivalentes) dos 

ministérios e órgãos da Presidência da República, denominado Comitê Executivo de 

Governo Eletrônico. 
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A proposta partiu da existência de um amplo conjunto de serviços na internet e de 

um portal único de serviços e informações ao cidadão, denominado Rede Governo15. 

Entre os serviços existentes na época, destacava-se a entrega de declarações do 

Imposto de Renda, emissão de certidões de pagamentos de impostos, divulgação de 

editais de compras governamentais, cadastramento de fornecedores 

governamentais, matrícula escolar no ensino básico, acompanhamento de 

processos judiciais, acesso a indicadores econômicos e sociais e a dados dos 

censos, prestação de informações sobre aposentadorias e benefícios da Previdência 

Social, envio de mensagens pelos Correios por meio de quiosques públicos e 

informações sobre programas do Governo Federal. A proposta procurou priorizar a 

incorporação das novas tecnologias da informação aos processos administrativos do 

governo e à prestação de serviços ao cidadão. Como ponto inicial, foram 

implantados ao portal Rede Governo, no final de 2001, cerca de 1.350 serviços e 11 

mil tipos de informação disponível. No final de 2002, o número de serviços já havia 

crescido para cerca de 1.700, com aproximadamente 22 mil links de acesso direto a 

serviços e informações de outros websites governamentais. 

 

Já por ocasião da implantação do programa, o governo federal reconhecia que a 

falta de uma política integrada e abrangente para promover a efetiva universalização 

do acesso às tecnologias da informação e aos serviços seria um sério empecilho 

para o desenvolvimento do projeto (BRASIL, 2002b, 2002c). Como quase tudo na 

internet, a infra-estrutura dos serviços informatizados do Governo Federal estava 

fundada na operação de uma malha descentralizada, o que poderia comprometer o 

programa de diversas formas, seja pela falta de um padrão comum de atendimento, 

seja pela falta de intercomunicação por uma intranet16 governamental, ou ainda pela 

ausência de procedimentos legais mais específicos. 

 

Em vista destes problemas, o governo priorizou a formulação de uma política de 

tecnologia da informação e comunicação voltada para a administração pública, 

integrada com as ações do programa Sociedade da Informação (BRASIL, 2000b). 

Este programa, criado através do Decreto nº 3.294, de 15 de dezembro de 1999 e 

                                            
15 Este portal pode ser acessado em: <http://www.governoeletronico.redegoverno.gov.br/>. 
16 Intranet refere-se a uma rede fechada, que interliga computadores de uma mesma organização, 
sem acesso ao ambiente externo. 
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integrado ao programa de governo eletrônico, foi estruturado em sete grandes linhas 

de ação: mercado, trabalho e oportunidades; universalização de serviços para a 

cidadania; educação na sociedade da informação; conteúdos e identidade cultural; 

governo ao alcance de todos; pesquisa e desenvolvimento de tecnologias-chave e 

aplicações e, finalmente, infra-estrutura avançada e novos serviços. O programa foi 

criado com a intenção de promover o desenvolvimento de tecnologias de informação 

e comunicação para permitir a aquisição, armazenamento, processamento e 

distribuição da informação por meios eletrônicos (incluindo rádio, televisão, telefone 

e internet). Como afirma o website do programa17, a Sociedade da Informação busca 

observar princípios e metas de inclusão e eqüidade social e econômica, de 

diversidade e identidade culturais, de sustentabilidade do padrão de 

desenvolvimento, de respeito às diferenças, de equilíbrio regional, de participação 

social e de democracia política (BRASIL, 2000b). 

 

O programa federal de Governo Eletrônico propriamente dito reúne hoje muitas 

ações em andamento, articulando-as sob condução do Comitê Executivo de 

Governo Eletrônico (BRASIL, 2001). O programa procura explorar as 

potencialidades da tecnologia da informação no aprofundamento das ações de 

reforma da administração pública, em especial nos aspectos de melhoria da 

prestação de serviços ao cidadão, acesso às informações, redução de custos e 

controle social sobre as ações de Governo. Como o programa surgiu a partir do 

diagnóstico de problemas observados na gestão dos sistemas de informação da 

administração federal, não se restringe a uma abordagem estritamente tecnológica 

da questão. O seu desenvolvimento visou também promover a universalização do 

acesso do cidadão aos serviços prestados pelo governo, a integração entre 

sistemas, redes e bancos de dados da administração pública e a abertura de 

informações à sociedade, por meio da internet. O programa mostra uma relação de 

complementaridade com as ações do programa Sociedade da Informação, visando a 

obtenção de ganhos de sinergia, já que o programa de governo eletrônico atua 

principalmente sobre a máquina administrativa do Governo Federal, e o programa 

Sociedade da Informação mantém o seu direcionamento para os segmentos 

empresariais e de pesquisa científica e tecnológica. O programa de Governo 

                                            
17 Acesso através do link http://www.socinfo.org.br 
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Eletrônico se propõe também a utilizar a infra-estrutura e recursos previstos no 

programa Sociedade da Informação, para apoiar a universalização do acesso à 

tecnologia da informação, com atuação em três frentes fundamentais: interação com 

o cidadão, melhoria da sua própria gestão interna e integração com parceiros e 

fornecedores (BRASIL, 2001). 

 

A partir de 2003, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), exerce as atribuições de 

secretaria executiva do programa de governo eletrônico, garantindo o apoio técnico-

administrativo necessário ao funcionamento do Comitê Executivo de Governo 

Eletrônico (CEGE). Em 29 de novembro de 2003, a Presidência da República 

publicou um decreto que instituiu oito comitês técnicos no Comitê Executivo do 

Governo Eletrônico18. Estes comitês são: 

 

I – Implementação do Software Livre19; 

II – Inclusão Digital; 

III - Integração de Sistemas; 

IV – Sistemas Legados e Licenças de Software; 

V - Gestão de Sítios e Serviços On-line; 

VI - Infra-Estrutura de Rede; 

VII - Governo para Governo - G2G; 

VIII - Gestão de Conhecimentos e Informação Estratégica. 

 

A partir de informações obtidas no website do programa de Governo Eletrônico20, os 

principais projetos na atual etapa de desenvolvimento do programa, com resultados 

previstos para o período de 2003 a 2006, destacados segundo as grandes áreas 

temáticas, são: 

 

1) Inclusão Digital: 

•  Definição da Política Nacional de Inclusão Digital; 
                                            
18 Este decreto encontra-se publicado no Diário Oficial da União de 30.10.2003, Seção I, p. 4. 
19 Segundo Brasil (2004), entende-se software livre como o “software disponibilizado, gratuitamente 
ou comercializado, com as premissas de liberdade de instalação; plena utilização; acesso ao código 
fonte; possibilidade de modificações/aperfeiçoamentos para necessidades específicas; distribuição da 
forma original ou modificada, com ou sem custos.” (BRASIL, 2004, p. 219). 
20 O website pode ser acessado em <http://www.governoeletronico.gov.br>. 
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•  Criação de seis mil telecentros comunitários nos municípios brasileiros; 

•  Duplicação do número de cidadãos com acesso à internet, com 30% da 

população efetuando transações on-line com o governo federal; 

•  Implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Inclusão Digital. 

 

2) Gestão de websites e serviços on-line: 

•  Integração dos websites e serviços on-line através dos padrões para websites 

do governo federal e da operação do portal do governo; 

•  Implantação da Política de Segurança e Privacidade; 

•  Compartilhamento dos recursos dos governos federal e estaduais; 

•  Conhecimento amplo pelo governo das preferências, demandas, satisfação e 

críticas dos serviços on-line; 

 

3) Implantação dos sistemas Governo para Governo (G2G): 

•  Especificação dos padrões de interoperabilidade e integração nos três níveis 

de governo; 

•  Simplificação e transparência na relação entre o governo federal, estados e 

municípios, em relação ao acesso aos serviços federais; 

•  Integração horizontal das bases de dados federais para a integração vertical 

dos três níveis do governo eletrônico para prestação de serviços; 

 

4) Integração de Sistemas: 

•  Definição da política e estrutura de integração; 

•  Implantação de normas e padrões de interoperabilidade; 

•  Elaboração de sistemas de referências (sistemas-padrão) para a 

administração federal; 

•  Implantação de modelo de gestão de sistemas; 

•  Desenho do plano de integração. 

 

5) Sistemas Legados e Licenças: 

•  Criação de inventário padronizado e integrado nos sistemas estruturadores; 

•  Implantação de modelo de gestão dos sistemas legados e padronizados de 

custos; 
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•  Negociação de padrões de interoperabilidade da administração federal; 

•  Implementação de banco de soluções de software da administração federal 

contendo alternativas de estação livre para adoção pelo governo federal. 

 

6) Infra-estrutura de Rede: 

•  Desenho e implantação de políticas de rede; 

•  Implantação de um sistema de informações das redes federais para 

aprovação das normas técnicas para infra-estrutura de redes; 

•  Aprovação centralizada de projetos de redes e infra-estrutura de redes 

comuns à administração federal. 

 

7) Implementação do Software Livre: 

•  Capacitação de funcionários para a utilização do software livre; 

•  Criação de padrões de interoperabilidade e de software livre no governo 

federal, para a migração de oferta de serviços em plataforma aberta e 

software livre; 

•  Disseminação de software livre nas escolas e universidades e implementação 

da sua regularização; 

•  Criação da Política Nacional de Software Livre, incluindo uma política de 

fomento à indústria. 

 

8) Gestão de Conhecimento e Informação Estratégica: 

•  Trabalhar para a execução de melhores práticas em gestão do conhecimento 

na administração federal; 

•  Ampliação do uso das políticas, aplicações e ferramentas de gestão do 

conhecimento no governo eletrônico. 
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3.2 Governo eletrônico brasileiro em contexto mundial 

 

 

Uma perspectiva comparada do desenvolvimento do governo eletrônico do Brasil 

pode ser obtida a partir dos resultados das avaliações de governo eletrônico da 

ONU, realizadas em 2001 (UNITED NATIONS, 2002) e 2003 (UNITED NATIONS, 

2004). No entanto, como estas pesquisas não avaliam as políticas de governo 

eletrônico, mas apenas os seus resultados, consideram-se também as diretrizes de 

governo eletrônico para os países da OECD, constantes em OECD (2003a), 

complementadas com informações sobre as experiências internacionais de governo 

eletrônico obtidas do BNDES (BANCO ..., 2000a). 

 

Segundo a OECD (ORGANISATION ..., 2003a, 2003b), as iniciativas em governo 

eletrônico devem focar sua atenção na promoção de uma colaboração mais efetiva 

entre agências governamentais, principalmente quanto aos problemas complexos e 

compartilhados, melhoria do foco no usuário (entendendo o cidadão como um cliente 

do sistema) e construção de melhores relações com parceiros do setor privado. 

Como pressupostos básicos, a política de governo eletrônico deve pautar-se nos 

seguintes pontos: 

 

•  Aumentar a eficiência do governo, através do compartilhamento de dados, 

rapidez e capacidade operacional proporcionada pelas novas ferramentas 

computacionais; 

•  Melhorar a qualidade dos serviços públicos oferecidos pelo governo, pela 

centralização e interconexão entre estes; 

•  Auxiliar na obtenção de melhores resultados, especificamente relacionados 

com a troca de dados e informações intra e entre diferentes níveis de 

governo; 

•  Contribuir para a obtenção de objetivos políticos mais amplos, pela diminuição 

dos custos dos processos através de programas mais efetivos e eficientes, 

diminuindo os custos de transação existentes; 

•  Ser um grande indutor da modernização e da reforma do setor público; 
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•  Melhorar a relação entre governantes e cidadãos, em busca de maior 

accountability dos governos. 

 

O guia de princípios para uma política de governo eletrônico, presente na cartilha da 

OECD, toca em pontos essenciais quanto aos aspectos-chave a serem observados. 

Em relação à visão e vontade política necessárias à sua implantação, a cartilha 

indica que as lideranças e comissões, tanto no nível político como administrativo, 

devem estar envolvidas nas mudanças. Ao mesmo tempo, os líderes das comissões 

devem saber tratar com mudanças e rupturas, reorientando, se necessário, o 

andamento do processo de implantação do governo eletrônico. Do ponto de vista da 

integração, o governo eletrônico não deve ser um fim em si, mas estar integrado a 

outros processos e políticas públicas, em processos de reforma mais amplos. 

 

As estruturas comuns e a cooperação entre os diversos órgãos envolvidos devem 

ser incentivadas, já que o governo eletrônico é mais efetivo quando as agências 

operam de forma integrada. Para isso, é necessário que operem em redes 

integradas, maximizando a interoperabilidade e eliminando redundâncias. 

Operações compartilhadas devem integrar iniciativas de agências isoladas e 

incentivar a colaboração entre elas. O financiamento de todos os gastos de 

implantação pode ser considerado um investimento com retorno futuro, devendo-se 

criar mecanismos de financiamento para viabilizar a implementação, de preferência 

geridos pelo nível central de governo. 

 

Quanto ao foco no cidadão, entendido pela OECD como cliente, devem-se promover 

políticas de aprimoramento do acesso aos serviços on-line, para maximizar o 

benefício dos serviços sem possibilidade de serem obtidos off-line. Os cidadãos 

devem também poder escolher os métodos de interação com o governo, sendo que 

a adoção de serviços on-line não deve limitar outras opções de interação. Para isso, 

sugere-se a adoção do princípio de no wrong door21 para acesso à administração. 

Os serviços devem sempre ser conduzidos com compreensão das necessidades dos 

cidadãos. Ao mesmo tempo, as informações e serviços do governo eletrônico devem 

promover um alto grau de engajamento dos cidadãos, e as políticas de informação e 

                                            
21 Por este princípio, o cidadão deve receber a assistência específica que busca, independentemente 
do canal de acesso. 
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os mecanismos de feedback devem maximizar a acessibilidade e o uso, 

promovendo maior participação dos cidadãos. Finalmente, como advertência final 

sobre este ponto, o governo eletrônico deve sempre preservar a privacidade 

individual dos cidadãos. 

 

Quanto à responsabilização (accountability), o governo eletrônico deve poder tornar 

o governo e os processos de formulação de políticas públicas mais acessíveis e 

aumentar a accountability dos governos. Para tanto, é necessário tornar mais claras 

as responsabilidades em projetos e iniciativas compartilhadas. A presença de 

parceiros privados não deve interferir no processo. Quanto ao monitoramento e 

avaliação das políticas, a identificação da demanda, custos, benefícios e impactos 

do governo eletrônico é vista como essencial para a implantação do governo 

eletrônico, promovendo um processo contínuo de feedback. 

 

Quanto às dificuldades previstas, o documento da OECD chama a atenção sobre a 

possibilidade do surgimento de conflitos com o legislativo e sobre a existência de 

barreiras regulatórias, que podem impedir o desenvolvimento do governo eletrônico. 

As restrições orçamentárias também podem restringir as iniciativas do governo 

eletrônico, assim como a adoção de certas soluções do governo eletrônico pode 

sofrer atraso por conta da necessidade de mudanças tecnológicas. Finalmente, a 

presença da exclusão digital pode limitar ou mesmo impedir que os benefícios do 

governo eletrônico atinjam um maior número de pessoas, até nos países mais 

desenvolvidos. 

 

Em relação à perspectiva mundial, o Benchmark Global de Governo Eletrônico da 

ONU pode ser considerado o mais completo documento existente de avaliação de 

governos eletrônicos. As duas avaliações produzidas até o momento, em 2001 

(UNITED NATIONS, 2002) e 2003 (UNITED NATIONS, 2004), analisam os governos 

eletrônicos de todos os países membros da ONU. O seu objetivo é apresentar fatos 

e conclusões que definam o ambiente de governo eletrônico das nações e 

demonstre a sua capacidade de sustentar o desenvolvimento on-line. A avaliação é 

feita a partir de uma análise comparativa enfocando as dimensões tecnológicas 

(tecnologia de comunicação e informação) e de capital humano. 
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Quanto ao estágio de desenvolvimento de governo eletrônico, a pesquisa considera 

os seguintes estágios: 

 

Estágio Definição 

  

Emergente Presença de um website oficial. 

Aprimorado Website governamental abrangente, com informações dinâmicas. 

Interativo Usuários podem fazer downloads, mandar e-mails e interagir através da 

world wide web. 

Transacional Possibilidade de realizar pagamentos e transações on-line. 

Sem limitações Total integração, sem barreiras administrativas. 

Quadro 2 - Estágios de desenvolvimento do governo eletrônico 
Fonte: UNITED NATIONS, 2002, p. 2. 
Nota: Adaptado pelo autor. 
 

A tabela 1, a seguir, apresenta a distribuição dos padrões de websites 

governamentais dos países membros da ONU, segundo o benchmark de 2003. 

 

Tabela 1 - Perfil do governo eletrônico dos países membros da ONU 

Tipo de website Número de países 

Total 191 

Presença de website governamental 173 

Presença de portal simples de entrada 45 

Presença de portal com prestação de serviços 63 

Presença de portal com provimento de transações on-line 33 

Fonte: UNITED NATIONS, 2004, p. 41. 
Nota: Adaptado pelo autor. 
 

Na avaliação de 2001, nenhum país foi considerado no estágio de maior 

capacitação. O Brasil, por sua vez, estava incluído entre os países com programas 

de governo eletrônico de capacidade transacional, ou seja, no nível mais elevado 

entre os programas existentes (UNITED NATIONS, 2002). Na avaliação de 2003, o 

Brasil estava qualificado entre os 33 países com presença de portal com provimento 

de transações on-line (UNITED NATIONS, 2004). 

 

Segundo a ONU, os resultados obtidos na avaliação mostram que o progresso geral 

de uma nação, quanto às políticas de governo eletrônico, é relacionado com sua 

situação social, política e econômica. Os mais efetivos programas mostram o seu 
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desenvolvimento como um reflexo das suas capacitações tecnológicas, de recursos 

humanos e usuários. Os países com melhores índices nos indicadores sociais 

geralmente possuem resultados mais consistentes de governo eletrônico. Apesar 

disso, a pesquisa revelou que os programas nacionais de desenvolvimento de 

governos eletrônicos continuam sendo desconexos e não sincronizados, e que 

existe uma grande falta de coordenação entre as políticas públicas e a 

administração, além de uma significativa divisão digital interna nas administrações 

públicas. Por conta disso, muitos países têm-se preocupado ultimamente com a 

efetividade e a eficiência dos próprios programas (UNITED NATIONS, 2004). 

 

Segundo a ONU, os serviços on-line devem ser pensados como complementares e 

não como substitutos dos canais tradicionais. A melhoria do acesso à world wide 

web não implica em aumento automático do uso do governo eletrônico, pois o 

interesse dos usuários pode ser baixo ou indiferente a estes novos meios de 

interação. Um aspecto interessante a ser notado na avaliação da ONU é que a 

priorização de serviços on-line voltados à comunidade de negócios parece ser uma 

estratégia de implementação dominante entre as economias emergentes, em face 

da necessidade de demonstrar credibilidade financeira. Com isso, a promoção de 

serviços centrados nos cidadãos é relegada a um segundo plano. 

 

Em virtude da grande disparidade de iniciativas, a avaliação da ONU considera que 

mesmo a existência de portais simples seja uma forma aceitável e um importante 

padrão de desenvolvimento do governo eletrônico. Após a implantação destes, a 

pesquisa mostrou que a falta de campanhas de esclarecimento aos cidadãos sobre 

os serviços que os governos nacionais oferecem é um desestimulador do próprio 

desenvolvimento dos programas. Com poucas exceções, o processo de criação de 

governos eletrônicos partiu diretamente do nível de percepção dos dirigentes 

políticos. Apesar disso, o governo eletrônico deve ser considerado não apenas um 

experimento de reforma administrativa, mas parte do processo de governo. Tanto 

para o governo como para os cidadãos, as vantagens do governo eletrônico 

superam os riscos do investimento. Embora não seja infundada a crença de que os 

serviços on-line custam menos que os outros canais, na avaliação da ONU há pouca 

evidência empírica que suporte esta afirmação. 
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No contexto global, o governo eletrônico é entendido pela ONU como uma 

oportunidade de transformar as organizações do setor público e fazê-las funcionar 

orientadas ao cidadão. Representa também uma oportunidade para oferecer 

serviços a custos competitivos ao setor privado, contribuindo para o 

desenvolvimento dos negócios e a promoção do crescimento de longa duração da 

economia, além de constituir uma oportunidade de melhorar a governança, através 

da melhoria da acessibilidade às informações públicas, resultando em instituições 

mais transparentes, responsivas e democráticas (UNITED NATIONS, 2004). Apesar 

da formulação e implementação de uma política de governo eletrônico depender da 

capacidade de sustentar e construir um ambiente e responder às necessidades e 

prioridades dos cidadãos, nos últimos anos muitos países melhoraram seus serviços 

on-line, enquanto outros se empenharam em buscar melhores formas de 

implementação (UNITED NATIONS, 2004).  

 

Em relação ao desempenho do governo eletrônico do Brasil, na avaliação de 2003 o 

país permanece em posição privilegiada, apesar de uma queda no índice global. Se 

em 2001 (UNITED NATIONS, 2002) o Brasil ocupava a 18ª posição entre os 190 

países avaliados22 quanto ao desenvolvimento da sua política de governo eletrônico 

e o primeiro lugar na América Latina, na avaliação de 2003 (UNITED NATIONS, 

2004) o Brasil passou ao 41º lugar geral e ao 4º lugar na América Latina, atrás de 

Chile, México e Argentina. Esta queda deve-se não só às mudanças nos critérios de 

avaliação, que serão analisadas no capítulo seguinte, mas também à desaceleração 

da implementação do programa de governo eletrônico federal durante o período de 

transição presidencial. Apesar da grande evolução em tecnologia dos últimos anos, 

o Brasil melhorou muito pouco nos indicadores relacionados às dimensões sociais 

(como o IDH), que ainda guardam muita diferença em relação aos indicadores dos 

países melhor situados na avaliação. Como esse é um dos principais critérios 

utilizados na avaliação, a situação brasileira não é melhor que aquela em que se 

encontra atualmente. 

 

Em sua própria avaliação, o governo federal reconhece a necessidade de 

estabelecer uma política mais integrada e abrangente para a consolidação dos 

                                            
22 O Benchmark de 2001 avaliou 190 países, enquanto que em 2003 foram avaliados 191 países, 
com a inclusão do Timor Leste. 
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resultados já obtidos, principalmente quanto à constituição de uma infra-estrutura de 

serviços informatizados, ainda formada por uma malha múltipla e dispersa e 

administrada de forma isolada pelos diversos órgãos públicos e com baixa 

capacidade de intercomunicação entre os sistemas. Soma-se a isso a falta de 

padrões de desempenho e de interatividade e o descompasso entre os diversos 

órgãos governamentais no ritmo de assimilação das tecnologias da informação 

(BRASIL, 2002b, 2002c). Segundo o governo, entre os fatores responsáveis para 

estes problemas estão a falta de orçamento específico para projetos da área e a 

carência de uma cadeia de articulação e coordenação junto aos órgãos e entidades. 

Por outro lado, o governo reconhece que os projetos de universalização de acesso 

aos serviços estiveram mais voltados para a oferta na internet do que para o 

redesenho de processos de trabalho. Apesar da maior parte dos serviços oferecidos 

pelo governo federal estar disponível na rede (72% do total), 49% destes são 

apenas de caráter informativo, 10% permitem algum tipo de interatividade e somente 

15% são transacionais23. 

 

Quanto à infra-estrutura, nota-se a ausência de uma visão estruturada do conjunto 

de linhas de ação do programa de governo eletrônico, representada pela falta de 

metodologias, conceitos e práticas comuns, assim como pela inexistência de 

definição de padrões para o desenvolvimento e gestão de redes locais, resultando 

na elevada heterogeneidade das redes locais. Apesar de o Livro Verde (BRASIL, 

2000b) destacar as diretrizes, projetos prioritários, objetivos e metas para o governo 

eletrônico, houve pouca assimilação em diversas áreas de governo, prevalecendo a 

percepção do programa como simples informatização. As redes locais ainda são 

geridas com padrões não intercambiáveis, as plataformas tecnológicas dos 

prestadores internos de serviços encontram-se muito defasadas em relação aos 

padrões adotados no mercado e as funcionalidades avançadas de interação 

eletrônica ainda são muito pouco disseminadas entre os dirigentes e servidores 

públicos. Existe também uma falta de perspectiva do governo quanto à importância 

da internet e da era digital ao não traçar claramente uma estratégia nacional para o 

desenvolvimento de um governo eletrônico integrado entre União, estados e 

                                            
23 Dados referentes a 2002, obtidos em BRASIL (2002b). Através de contato via e-mail com a equipe 
de coordenação do portal Rede Governo soubemos que, por causa do processo atual de 
reestruturação do portal, ainda não é possível obter dados mais recentes sobre os serviços oferecidos 
pelo governo federal. 
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municípios, com estratégias comuns que visem a transparência governamental e a 

participação do cidadão no governo (BRASIL, 2002b, 2002c). É importante destacar 

que este tipo de estratégia é considerada prioritária nas reformas administrativas de 

vários países (COMISSÃO..., 2003a, 2003b; OECD, 2003b). 

 

Para minimizar esses problemas, o governo federal tem procurado investir não só 

em infra-estrutura, mas também na melhoria da gestão interna das redes 

governamentais, ao mesmo tempo em que existe uma preocupação cada vez maior 

com a transparência (BRASIL, 2002b, 2002c). Percebe-se que houve um grande 

avanço do governo na área tributária, e a modernização necessária conta com o 

apoio de linhas de crédito para a modernização administrativa que incluem a 

modernização tecnológica, como os oriundos do Programa de Modernização da 

Administração Tributária – PMAT, do BNDES, e futuramente com o repasse do 

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST (SPECK 

[org], 2002). O governo federal tem investido bastante na adoção de plataformas 

tecnológicas baseadas no uso de software livre (BRASIL, 2004). O uso de sistemas 

não-proprietários é o eixo central do Programa Brasileiro de Inclusão Digital (PBID). 

Este projeto, desenvolvido pelo governo federal com objetivo explícito de promover a 

ampliação do acesso dos cidadãos de baixa renda à tecnologia da informação, além 

de causar impactos significativos no combate à exclusão digital, deve, em curto 

prazo, diminuir os custos para implantação de governos eletrônicos. Quanto à 

diminuição da exclusão digital, a expansão dos telecentros é um bom exemplo da 

ação do governo federal (BRASIL, 2001, 2002b, 2002c). 

 

Finalmente, podemos considerar que as dificuldades que o Brasil enfrentou na 

introdução do governo eletrônico são comuns a praticamente todos os países 

pesquisados, assim como as etapas de consolidação do programa. O caso brasileiro 

mostra que, apesar das dificuldades iniciais, os resultados compensam plenamente 

o esforço empreendido pelo governo, já que o país conquistou uma posição que o 

faculta a receber os dividendos do investimento executado nos últimos anos, seja 

em melhorias internas à administração pública, seja externamente, pelo aumento da 

transparência e pelo reconhecimento público. 
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4 A PUBLICIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS 

 

 

Este capítulo, núcleo central do trabalho, apresenta a pesquisa empírica que 

fundamenta o estudo. A primeira seção delimita o objeto da pesquisa empírica. A 

segunda seção, após uma breve análise dos principais modelos de avaliação de 

websites governamentais que serviram de base para a elaboração da metodologia 

empregada, apresenta a descrição do roteiro de investigação de websites utilizado 

na avaliação. Finalmente, a terceira seção apresenta os resultados da pesquisa e a 

análise da publicização das contas públicas através dos websites das capitais 

brasileiras. 

 

 

4.1 Introdução 

 

 

Com base nas considerações teóricas apresentadas no capítulo 2, podemos 

classificar a avaliação da disponibilidade de informações sobre as contas públicas 

em três categorias distintas de análise. 

•  Publicização: corresponderia à análise da disponibilidade de informações 

sobre as contas públicas. A publicização, entendida como o ato de tornar 

algo público, relaciona-se diretamente à transparência dos websites. 

•  Prestação de contas: corresponderia a uma etapa mais avançada de análise, 

em que além de verificar a disponibilidade de informações sobre as contas 

públicas, verifica a existência de justificativa, por parte da administração, das 

contas apresentadas. 

•  Responsabilização (accountability): refere-se à análise do ciclo completo da 

accountability (apresentado no esquema 3, à página 33), em que se verifica 

não só a prestação de contas, mas também a existência de possíveis 

sanções ou incentivos decorrentes da prestação de contas pela 

administração. 

 

Como a preocupação deste trabalho é avaliar a transparência dos websites, 

entendemos que o termo publicização das contas públicas define com maior 
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precisão o alcance da análise, em contraposição ao termo “prestação de contas”, 

usualmente empregado na legislação avaliada. Como vimos no capítulo 2, prestar 

contas pode ser entendido como uma das etapas da accountability, que implica não 

só a disponibilidade de informações, mas também a existência de justificativas sobre 

o desempenho fiscal da administração. A análise do ciclo completo da accountability 

demandaria verificar a existência de eventuais sanções ou punições relativas à 

prestação de contas, ou incentivos à permanência no governo de uma 

administração, decorrentes de uma boa gestão fiscal. 

 

Como objeto de análise empírica escolheu-se trabalhar com os sistemas de 

informação de todas as capitais estaduais brasileiras, acessíveis via internet e 

configurados como portais governamentais24. A análise pretende conferir se estes 

portais tornaram-se efetivamente instrumentos de aumento da transparência dos 

governos, promovendo uma maior democratização das administrações e 

possibilitando maior accountability dos governos, como se costuma afirmar 

(ORGANISATION ..., 2003b; BANCO ..., 2000a; UNITED NATIONS, 2002). A 

pesquisa empírica analisa a publicização das contas públicas dos governos das 

capitais através de seus websites, procurando testar os pressupostos que 

embasaram a questão teórica, e a viabilidade de elaboração de um índice de 

transparência governamental para websites governamentais, tarefa essa à qual 

pretendemos dar continuidade em trabalho futuro de tese de doutorado. 

 

Este objeto, delimitado após a revisão bibliográfica, teve por finalidade restringir o 

universo de estudo e permitiu alcançar um panorama mais amplo das desigualdades 

regionais na área. Analisar sistemas de informação das capitais pode ser justificado 

se lembrarmos que os governos subnacionais tendem a tornar mais visíveis sua 

administração e suas decisões (BOBBIO, 1986; O’DONNELL, 1998), ao mesmo 

tempo em que grande parte da demanda da população, quanto às informações e 

serviços públicos, limita-se à esfera local. Além disso, as capitais concentram, em 

geral, o maior contingente populacional dos estados e configuram-se em importantes 

pólos regionais, o que torna o estudo mais significativo. Este recorte pretende 

                                            
24 Como foi dito anteriormente, um portal pode ser definido como um website de entrada na rede, a 
partir do qual há acesso a outros websites (CUNHA, 2000, p. 77). Como nem todos os websites 
analisados podem ser caracterizados plenamente como portais, preferiu-se utilizar o termo website 
para descrevê-los ao longo do trabalho. 
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também evitar o viés de se estudarem apenas os maiores municípios, ou aqueles 

que possuem portais estruturados, recaindo em um modelo de análise do tipo “casos 

de sucesso”. 

 

A pesquisa pretende ser, antes de tudo, uma análise desses sistemas, sem entrar 

em considerações sobre os aspectos técnicos de formulação e desenvolvimento dos 

sistemas de informação estudados, uma perspectiva de análise que seria muito mais 

voltada à questão tecnológica do que à da transparência governamental. Da mesma 

forma, como foi dito anteriormente, não se pretende avaliar o uso das informações 

pelo público, nem tampouco a responsabilização dos governantes quanto às 

informações disponibilizadas. Por este motivo, o estudo volta-se à transparência e à 

disponibilidade de informações públicas via internet e não à accountability dos 

governos, o que implicaria discorrer não só sobre prestação de contas, mas também 

sobre responsabilização do governo perante os cidadãos. 

 

Pode-se avaliar um programa de governo eletrônico segundo critérios de acesso e 

de acessibilidade de informações (UNITED NATIONS, 2004; POPE, 2000). Como o 

acesso depende de muitos fatores não diretamente relacionáveis à transparência 

administrativa, como por exemplo, o grau de exclusão digital da população, esta 

pesquisa não entrará no mérito de discutir este aspecto, enfocando apenas questões 

relativas à acessibilidade dos dados públicos. Para isso não é significativo descobrir 

quantas pessoas acessam os websites, mas descobrir se as informações relevantes 

para a transparência governamental estão disponíveis e avaliar sua qualidade e 

inteligibilidade, relacionando estes dados à transparência do governo estudado. 

Sobre esta conceituação, verificou-se que acessibilidade pode ser entendida 

também de outra forma. Segundo Vaz (2003), acessibilidade relacionar-se-ia com a 

inclusão social de indivíduos portadores de deficiência. Para evitar essa confusão de 

conceitos, utilizaremos neste trabalho o termo acessibilidade como disponibilidade 

de dados públicos. 

 

A pesquisa preliminar indicou que ainda não há um consenso sobre quais dados 

públicos deveriam estar presentes nos sistemas de informação governamentais, 

passíveis de serem obtidos por qualquer pessoa com acesso à internet, assim como 

também não há definição de uma metodologia única de análise de websites 
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governamentais do ponto de vista da transparência. Em vista destas limitações, 

optamos por criar um roteiro de avaliação com base nas metodologias propostas em 

recentes trabalhos de análise de websites governamentais, em especial as 

propostas por Vaz (2003), Akutsu (2002), ONU (UNITED NATIONS, 2002, 2004), 

Robinson (2002) e Cyber-State (2002). 

 

A partir destes estudos criou-se uma lista sintética das informações mais relevantes 

para a transparência governamental, tendo como foco as determinações da 

legislação referente à prestação de contas públicas. Como mencionamos 

anteriormente, a necessidade de prestação de contas via meios eletrônicos foi 

inicialmente tratada pela Lei federal de Contas Públicas (Lei nº 9.755 de 16/12/1998) 

e complementada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, 

de 27/07/2000). Estas leis explicitam a obrigatoriedade da prestação de contas 

públicas, inclusive pela internet, tornando a existência de informações sobre 

prestação de contas um item não acessório aos portais governamentais, permitindo 

testar os pressupostos da pesquisa sem envolver a complexidade da criação de um 

índice de transparência para websites governamentais. É importante esclarecer, em 

relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, que não houve intenção de verificar se as 

capitais estão cumprindo as metas fiscais estabelecidas pela lei, mas apenas se 

estão cumprindo as determinações quanto à divulgação dos demonstrativos fiscais. 

 

Assim, buscou-se avaliar a presença e localização das informações nos websites e a 

possibilidade de sua obtenção, via download. A existência ou não de informações foi 

trabalhada preferencialmente através de variáveis tipo dummy25, que lançadas em 

tabelas permitiram o estabelecimento de uma classificação quanto à disponibilidade 

de informações dos websites pesquisados. 

 

Considerou-se que, para uma maior transparência dos governos, não basta que as 

informações estejam disponíveis, mas também que elas possam ser facilmente 

localizadas e acessadas através do website e, adicionalmente, a partir de 

mecanismos de busca externos (através de websites de pesquisa), já que não se 

pretende que os cidadãos conheçam o endereço na rede dos websites em que as 

                                            
25 Entende-se por variável tipo dummy a referida a um valor “sim” ou “não”. 



 69

informações são disponíveis. Além disso, como mostra Sartori (2001), as 

informações devem estar “decodificadas” em linguagem acessível para 

entendimento do público em geral. Para contemplar este aspecto, a avaliação 

procurou dar conta não só do aspecto quantitativo da presença das informações, 

mas também da avaliação qualitativa do conteúdo oferecido, qualidade aqui 

entendida como consistência e inteligibilidade das informações. 

 

Como etapa final, os resultados obtidos foram analisados individualmente e depois 

comparados entre si, através de avaliações qualitativas dos conteúdos. A 

classificação de transparência dos governos eletrônicos apresentada não pretende 

estabelecer um critério de valor quanto às informações contidas, mas apenas 

ordenar os websites quanto ao conteúdo apresentado. Esta preocupação deve-se ao 

elevado grau de subjetividade a que uma classificação destas estaria submetida, 

mesmo considerando-se o uso de indicadores comuns. 

 

 

4.2 Metodologia de análise dos websites 

 

 

Durante a revisão bibliográfica sobre os modelos de análise e avaliação de governo 

eletrônico, constatou-se que poucos comportam aspectos de avaliação da 

transparência governamental, não existindo até o presente momento um modelo que 

tenha por finalidade específica analisar websites sob o enfoque da transparência 

administrativa. Após uma breve descrição destas metodologias, apresentaremos o 

modelo utilizado na pesquisa. 

 

Vaz (2003), em sua tese de doutorado, propôs um modelo com o intuito de analisar 

e avaliar de forma abrangente e multidimensional portais municipais em termos de 

sua contribuição à promoção da cidadania. Para o autor, a escolha desse foco de 

análise originou-se de um aparente paradoxo: “A expansão de uma tecnologia de 

alto potencial includente26, adotada de forma crescente pelo Estado, que pode se 

                                            
26 O autor refere-se ao governo eletrônico. 
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tornar excludente, ao reproduzir na apropriação de seus benefícios, desigualdades 

sociais” (VAZ, 2003, p. 175).  

 

Os efeitos da expansão da internet sobre a cidadania é uma das variáveis de estudo 

do seu trabalho. O foco é o atendimento dos cidadãos usuários de serviços públicos, 

já que existem poucos estudos sobre a efetividade da promoção da cidadania 

operada pelo uso de portais municipais. Vaz destaca que “não se dispõe de 

instrumentos para avaliação de portais municipais em profundidade” (Vaz, 2003, p. 

176), e também que “[...] os instrumentos disponíveis concentram sua atenção 

preferencialmente nos aspectos de funcionalidade e padrões de uso dos portais” 

(Vaz, 2003, p. 454). 

 

O modelo proposto, denominado Modelo de Análise e Avaliação de Portais 

Municipais (MAAP-M), procurou combinar recursos de avaliação de políticas 

públicas e seus instrumentos e a avaliação técnica de portais, focalizada na 

identificação de impactos e resultados da utilização de portais no atendimento ao 

cidadão. Segundo o autor, o modelo articula-se em três blocos, com as seguintes 

conformações: 

 

 

O primeiro bloco contempla o conjunto de condicionantes ambientais, organizacionais 
e políticos, ou seja, o modelo proposto parte da análise das bases e pré-condições 
que levaram à adoção e influenciaram na implantação do portal municipal como 
instrumento de atendimento ao cidadão e das características por ele assumidas. O 
segundo bloco do modelo analisa os aspectos concretos do portal, em termos de 
funcionalidades e padrões de uso, ou seja, da estruturação da oferta de serviços, 
suas características e a forma como os cidadão-usuários valem-se dele para atender 
suas demandas. Por fim, o terceiro bloco do modelo de avaliação construído oferece 
instrumentos para a identificação e avaliação dos efeitos da adoção e utilização do 
portal municipal como instrumento de atendimento ao cidadão, levando em conta 
duas categorias: impactos e resultados. (VAZ, 2003, p. 222). 

 

 

Do ponto de vista técnico, a aplicação do modelo MAAP-M para a avaliação de 

portais é realizada pela observação estruturada do portal, através de um roteiro de 

avaliação, de entrevistas com dirigentes municipais e da leitura de documentos 

internos do governo a respeito do assunto, além do recurso de coleta de 

informações através de entrevistas com atores-chave. A partir da coleta destes 

dados, efetuam-se análises e avaliações do portal. 
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Outro modelo pesquisado foi proposto por Akutsu (2002), que em sua dissertação de 

mestrado desenvolveu um modelo de classificação de portais com foco nas 

possibilidades de interação entre governos e cidadãos e avaliação dos serviços e 

informações oferecidos. Este modelo é uma adaptação do modelo elaborado pelo 

Australian National Audit Office (AUSTRALIAN NATIONAL AUDIT OFFICE, 1999), 

considerado por Akutsu o mais completo, desenvolvido e sofisticado modelo 

existente. O modelo proposto, denominado Modelo de Avaliação de Portais de 

Governo, tem como objetivo principal avaliar a prestação de serviços via internet. 

 

Em termos metodológicos, o modelo desenvolvido por Akutsu propõe a realização 

de entrevistas com atores em posições-chave quanto ao programa de governo 

eletrônico (gestores públicos) e a avaliação do portal através de um roteiro semi-

estruturado de observação. A partir da coleta dos dados, os portais são classificados 

segundo uma série de cinco estágios sucessivos de sofisticação, de forma muito 

semelhante aos estágios de desenvolvimento de governo eletrônico adotados pela 

ONU (UNITED NATIONS, 2004) ou, excetuado o último estágio, com a classificação 

adotada pelo BNDES (BANCO ..., 2000b). Os estágios propostos são apresentados 

no quadro 3: 

 
Estágio Características 

Estágio 1 Indica a presença do portal. Existem informações disponíveis, inclusive 

para download. 

Estágio 2 Existe a possibilidade de consulta on-line aos bancos de dados 

disponibilizados no portal. 

Estágio 3 Existe a necessidade de autenticação da identidade do cidadão que está 

fornecendo informações ao website, indicando um tipo de capacidade 

interativa com o sistema. 

Estágio 4 Existe troca de informações com outras agências estatais, com prévio 

consentimento dos cidadãos. 

Estágio 5 Neste estágio, as opiniões e votos dos cidadãos são efetivamente 

considerados pelo ente, para formulação de políticas públicas. 

Quadro 3 - Estágios de desenvolvimento de portais 
Fonte: AKUTSU, 2002, p. 82. 
Nota: Adaptado pelo autor. 
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Como é possível perceber, o foco deste modelo é voltado à avaliação da prestação 

de serviços via websites governamentais, incorporando como característica distintiva 

a análise da capacidade interativa destes. 

 

Outro modelo de análise de governo eletrônico é o que deu origem ao já citado 

Benchmark Global de Governo Eletrônico (UNITED NATIONS, 2002, 2004). A 

primeira avaliação, realizada em 2001 (UNITED NATIONS, 2002), foi obtida a partir 

de uma análise comparativa enfocando as dimensões tecnológicas (tecnologia de 

comunicação e informação) e de capital humano dos programas e países avaliados. 

 

A metodologia empregada pela ONU envolvia duas etapas: 

•  Análise dos websites nacionais quanto ao conteúdo e serviços oferecidos, 

assim como a presença ou ausência de feições que contribuíssem para 

determinar o nível de desenvolvimento das nações, mostrando a sofisticação 

on-line. 

•  Análise estatística comparando a tecnologia de informação e comunicação e 

o capital humano dos países membros. 

 

Para a criação do benchmark considerou-se que a situação social, política e 

econômica dos países fosse intimamente correlacionada ao desenvolvimento dos 

programas de governo eletrônico. Mesmo que haja exceções, em especial nos 

países em desenvolvimento ou com economias de transição, fatores-chave como o 

regime político, a infra-estrutura de telecomunicações, a força do capital humano, o 

interesse e envolvimento dos líderes nacionais, assim como a existência de políticas 

públicas e prioridades administrativas, são considerados fatores importantes no 

desenvolvimento do governo eletrônico. Para a ONU, cada um destes fatores 

influencia a tomada de decisões, o planejamento das políticas públicas e o 

desenvolvimento e implementação, pelos políticos eleitos, de programas de governo 

eletrônico. 

 

Para a geração do índice de infra-estrutura e telecomunicações, são utilizados os 

seguintes indicadores:  

•  número de computadores; 

•  número de usuários de internet; 
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•  número de linhas telefônicas; 

•  população on-line; 

•  número de usuários de telefonia móvel; 

•  número de TVs. 

 

Estes valores são normalizados através da criação de um score geral, em que são 

selecionados um valor máximo e um valor mínimo para cada indicador. O valor do 

indicador para cada país é dado em uma escala de 0 a 1, a partir da seguinte 

fórmula: 

 

Valor do indicador = (valor obtido – valor mínimo) / (valor máximo – valor mínimo) 

 

Especificamente quanto às medidas de capital humano que entram na avaliação, 

três índices são considerados: 

•  Índice de desenvolvimento humano – IDH: este índice mede o bem estar de 

uma sociedade, incluindo o nível de educação, viabilidade econômica e 

cuidados com a saúde. 

•  Índice de acesso à informação: este índice é obtido a partir de dois surveys 

anuais da Transparência Internacional e da Freedomhouse Internacional27. 

Eles quantificam a interação dos cidadãos com os governos. Estas 

organizações produzem surveys anuais que procuram medir os componentes 

democráticos principais que contribuem para o acesso e disseminação da 

informação e monitoram o setor público das nações quanto à corrupção. O 

índice de acesso à informação combina os dois surveys anuais e os converte 

em porcentagens. Vale aqui destacar que o foco destes surveys, e de quase 

todas as análises e estudos produzidos pela Transparência Internacional, 

estão especificamente voltados para a questão da corrupção, não havendo 

maiores preocupações com a transparência governamental em sentido mais 

amplo, como foi abordado na revisão teórica do tema. 

•  Relação entre população urbana e rural: esta medida dá indicações quanto 

aos padrões de serviços via internet e como o acesso pode ser priorizado. 

Considera-se que países com grande porcentagem de habitantes em áreas 

                                            
27 Acessíveis respectivamente em: <www.transparency.org> e <www.freedomhouse.org>. 
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rurais podem enfrentar grandes desafios ao levar serviços eletrônicos a tais 

populações. 

 

A partir do benchmark de 2003 (UNITED NATION, 2004), foram incorporadas 

análises qualitativas para mensurar o que se chamou de índice de E-participação, 

composto pelos índices de E-informação, E-consulta, e E-decisão. A definição de 

cada um deles é apresentada a seguir: 

•  E-informação: este índice avalia a disponibilidade de informações sobre 

políticas, programas, orçamentos, leis e regulamentos, além de outras 

informações de interesse público, nos websites governamentais. 

•  E-consulta: este índice avalia os mecanismos de consulta eletrônica e as 

ferramentas de interação à disposição dos cidadãos. Procura avaliar também 

como o website incentiva a participação dos cidadãos nas discussões 

públicas e assuntos do governo.  

•  E-decisão: este índice avalia como o governo utiliza, nos processos de 

decisão política, o feedback recebido dos cidadãos através dos mecanismos 

de interação do website, ao mesmo tempo em que verifica como os 

resultados das políticas decorrentes da incorporação deste feedback são 

reportados pelo governo. 

 

Estes três índices foram criados com a finalidade de mostrar a relevância e utilidade 

das feições observadas no governo eletrônico e a forma como elas estão sendo 

disponibilizadas pelo governo. Para obtenção do resultado final, estes índices são 

ponderados, resultando em um índice sintético denominado índice de governo 

eletrônico (E-government). Este índice, normalizado em uma escala de 0 a 1, com 

valor 1 correspondente à total capacitação em governo eletrônico e zero a nenhuma 

capacitação, permite a classificação final dos países quanto ao governo eletrônico28. 

 

Um dos poucos modelos que abordam especificamente a transparência de websites 

governamentais é o proposto pelo Cyberspace Policy Research Group29. Os autores 

deste grupo (DEMCHAK; FRIIS; LA PORTE, 2000) estruturaram um sistema de 
                                            
28 Complementando as informações sobre o programa de governo eletrônico brasileiro, no índice de 
E-participação, o Brasil ocupa a 29ª posição dentre todos os países, sendo que no índice final de 
governo eletrônico (e-government) o Brasil ocupa a 41ª posição. 
29 Acessível em: <http://www.cyprig.arizona.edu>.  
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avaliação denominado Website Attribute Evaluation System - WAES, cujo foco é a 

avaliação de websites com base na idéia de abertura para o fornecimento de 

informações, entendida como o fornecimento livre e universal de informações para o 

seu público-alvo, no espírito dos citados Freedom of Information Acts. Para Vaz 

(2003), que efetuou uma grande revisão bibliográfica dos modelos de avaliação de 

websites, esse talvez seja o único trabalho de investigação sistemática sobre 

cidadania e websites municipais. Em comunicação pessoal com os responsáveis 

pelo WAES, Vaz cita que os mesmos informaram não terem conhecimento de outros 

trabalhos assemelhados (VAZ, 2003, p.176), fato que pode ser comprovado durante 

a revisão bibliográfica para o presente trabalho. 

 

A metodologia empregada foi fundada na construção de uma matriz de indicadores, 

dividida em duas grandes seções: uma dedicada à transparência e outra à 

interatividade e acessibilidade do website. Na seção referente à transparência são 

verificados os esforços da agência responsável pelo website para tornar as 

informações disponíveis. Entre os principais tópicos levantados estão: 

•  existência de informações sobre os responsáveis pelo website; 

•  possibilidade de contato com os responsáveis através do website; 

•  presença de informação organizacional; 

•  presença de informação sobre a própria instituição, seus objetivos e metas de 

atuação; 

•  responsabilidades dos cidadãos quanto aos assuntos de competência da 

instituição. 

 

Quanto à interatividade ou acessibilidade, o modelo procura observar a facilidade 

com que as informações podem ser obtidas nos websites30. Entre os principais 

tópicos analisados, estão: 

•  a segurança e o grau de privacidade necessários para interagir com o 

website; 

                                            
30 O conceito de acessibilidade empregado relaciona-se com a disponibilidade de dados públicos. 
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•  a possibilidade de contato com a organização, com descrição do grau 

hierárquico passível de ser contatado através dos meios disponibilizados pelo 

próprio website; 

•  a presença de informações sobre a forma como a instituição lida com seus 

compromissos; 

•  a presença de informações sobre a atuação da instituição. 

 

Cada um destes tópicos é avaliado por uma série de indicadores, aos quais são 

atribuídos valores 1 e 0 (variáveis tipo dummy), segundo a presença ou não da 

informação. Os valores totais obtidos para cada conjunto de indicadores são 

reunidos em uma matriz e depois somados, resultando numa pontuação que 

estabelece um valor total para cada website. Para os autores, os websites que 

apresentam maior pontuação tendem a ser mais acessíveis. Apesar disso, não se 

estabelecem ponderações de valor entre os indicadores e todos têm peso igual na 

composição da nota final (DEMCHAK; FRIIS; LA PORTE, 2000). 

 

Como revela esta breve análise dos principais métodos de avaliação de websites 

governamentais, existem poucos modelos que podem ser utilizados para a avaliação 

da transparência. Para evitar a complexidade envolvida na criação de um modelo 

deste tipo, optou-se por avaliar um dos componentes mais importantes para a 

transparência, que é a presença de informações sobre as contas públicas. Para a 

avaliação proposta neste trabalho, foram adaptados aspectos dos modelos 

apresentados, levando em consideração os principais itens relacionados à 

transparência governamental. Desta forma, a avaliação da publicização das contas 

públicas, complementada pela análise de alguns itens diretamente relacionados à 

transparência, permite obter um panorama mais abrangente da transparência dos 

websites analisados, que supera a verificação pura e simples do cumprimento das 

exigências legais contidas na legislação de prestação de contas públicas. 
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4.2.1 Aspectos legais da prestação de contas públicas 

 

 

Como vimos no capítulo 2, um dos principais resultados da reforma do Estado no 

Brasil foi a descentralização político-administrativa. Segundo Abrucio (2002a), a 

Constituição de 1988 promoveu a descentralização tributária e a distribuição de 

competências e estruturação do poder político-administrativo nos níveis 

subnacionais de governo, com destaque para a relativa autonomia dos municípios 

quanto às questões fiscais. Após a crise fiscal da década de 90, o governo federal 

buscou obter um controle mais rigoroso do endividamento público, assim como 

reverter parte do controle sobre as finanças públicas, o que levou à promulgação de 

alguns dispositivos legais voltados ao controle do déficit fiscal das três esferas de 

governo (MENEZES, 2003). Entre estes se destacam a Lei nº 9.755 (BRASIL, 1998), 

ou Lei de Contas Públicas, e a Lei Complementar nº 101 (BRASIL, 2000a), ou Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

Para avaliação da publicização das contas públicas pela internet, adotamos como 

referência neste trabalho o determinado na Lei nº 9.755/98 (BRASIL, 1998). A partir 

da publicação desta Lei, o Tribunal de Contas da União (TCU) criou uma homepage, 

denominada Contas Públicas31, em que são divulgadas informações sobre a 

execução orçamentária e financeira da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios. Esta lei foi regulamentada pelo Tribunal de Contas da União através da 

Instrução Normativa nº 28/99 (BRASIL, 1999b). 

 

Por essa regulamentação, são exigidos os seguintes demonstrativos, cujas 

descrições completas encontram-se listadas no Anexo B: 

•  montante de cada um dos tributos arrecadados pelo ente; 

•  recursos repassados voluntariamente pela União aos estados, Distrito Federal 

e municípios e pelos estados e Distrito Federal aos municípios; 

•  valores de origem tributária entregues e a entregar pela União a cada um dos 

demais entes da Federação; 

•  demonstrativos bimestrais acerca da execução orçamentária pelo ente; 

                                            
31 O website Contas Públicas pode ser acessado no endereço: <http://www.contaspúblicas.gov.br>. 
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•  demonstrativos anuais de receitas e despesas do ente;  

•  orçamento do ente; 

•  balanços orçamentários anuais do ente; 

•  resumos dos instrumentos de contrato ou de seus aditivos, firmados pelo 

ente; 

•  relações mensais de todas as compras feitas pela administração direta ou 

indireta do ente. 

 

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal, teve por finalidade estabelecer normas de finanças 

públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal (BRASIL, 2000a). Sem entrar 

em maiores considerações sobre os objetivos da lei, interessa destacar aqui que ela 

estabelece regras obrigando os entes federativos a apresentar relatórios e 

demonstrativos fiscais, que devem ser publicados em meio de amplo acesso público, 

inclusive na internet. Embora a publicação na internet ser facultativa, esta lei teve o 

mérito de intensificar o controle sobre as contas públicas municipais, principalmente 

por conta das sanções fiscais aplicáveis no caso de descumprimento das suas 

determinações. Com isso, além dos Tribunais de Contas, outras instituições 

públicas, como o Ministério da Fazenda e o Ministério Público dos estados, 

passaram a analisar mais detalhadamente a situação fiscal dos municípios no Brasil. 

Conforme seu artigo 51 (BRASIL, 2000a), os municípios devem encaminhar cópia 

simplificada de seus Balanços à Caixa Econômica Federal que, por sua vez, deve 

repassar os dados ao Ministério da Fazenda, que através da Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), deve consolidar as contas municipais anualmente (NASCIMENTO, 

2003). 

 

Segundo o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (BRASIL, 2003), que 

apresenta a orientação para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(BRASIL, 2000a), os municípios devem apresentar os seguintes demonstrativos, 

elencados no quadro 4, a seguir. 



 79

 

Periodicidade Bimestral 

Anexos da Lei Demonstrativos 

I Balanço orçamentário 

II Demonstrativo da execução das despesas por função/subfunção 

III Demonstrativo da receita corrente líquida 

V Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio 

dos servidores públicos 

VI Demonstrativo do resultado nominal 

VII Demonstrativo do resultado primário 

IX Demonstrativo dos restos a pagar por poder e órgão 

X Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e 

desenvolvimento do ensino 

XVII Demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução 

orçamentária 

Periodicidade Semestral 

XVI Demonstrativo da receita líquida de impostos e das despesas próprias 

com saúde 

Periodicidade Anual 

XI Demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital 

XIII Demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência 

social dos servidores públicos 

XIV Demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação dos recursos 

Quadro 4 – Relação dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal 
Fonte: BRASIL, 2003, p. 174 
Nota: Adaptado pelo autor. 
 

Após a descrição das legislações aplicáveis à prestação de contas públicas pelos 

municípios, a próxima seção apresenta o modelo de avaliação utilizado neste 

trabalho. 
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4.2.2 Roteiro de avaliação dos websites 

 

 

Como etapa inicial de pesquisa, em maio de 2003 foi feito um primeiro levantamento 

exploratório em todos websites das capitais estaduais. Este levantamento teve como 

objetivo verificar a existência de websites de todas capitais e colher subsídios para 

definir o roteiro de investigação. Naquela primeira fase, verificou-se que Macapá e 

Porto Velho não possuíam websites oficiais e que o de Maceió encontrava-se em 

processo de implantação. Existiam algumas informações sobre Macapá no website 

do governo do estado do Amapá, mas Rondônia não tinha nem mesmo um website 

estadual. Constatou-se também uma grande disparidade de conteúdo entre os 

diversos websites e que as interfaces com o usuário não obedeciam a um padrão 

comum. A partir dos resultados daquela primeira etapa, delimitou-se o roteiro de 

investigação, definindo-se os dados a serem coletados. 

 

O roteiro de avaliação de websites utilizado neste trabalho é dividido em duas 

etapas distintas de avaliação. A primeira etapa visa coletar todas as informações 

disponíveis, por meio de um roteiro estruturado, diretamente dos websites. A 

segunda etapa visa verificar a possibilidade de interação com os websites, através 

do envio de um questionário pelo link de comunicação disponível, e posterior 

avaliação das respostas recebidas. Após a compilação das informações levantadas, 

são geradas tabelas com os dados obtidos e os resultados são analisados. Os 

resultados finais da avaliação são apresentados na seção seguinte. 

 

Com base nos modelos de avaliação apresentados, foi definida uma lista de 

informações, checadas em seguida nos websites. O roteiro utilizado na investigação 

do conteúdo dos websites encontra-se no Apêndice A. A descrição dos dados 

pesquisados é apresentada a seguir. 
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Primeira etapa – Listagem das informações a serem obtidas nos websites. 

 

O roteiro utilizado é composto de oito itens, que foram verificados em cada website 

pesquisado. A descrição de cada item é apresentada a seguir. 

 

1- Localização do Website oficial 

 

Este item apresenta o endereço eletrônico da página principal do portal. Para obter o 

endereço do website oficial, foi utilizado como mecanismo de busca o Google32. 

Para isso, colocou-se no campo de procura o comando: Prefeitura Municipal + nome 

da cidade. A intenção deste item é verificar se é possível acessar o website 

desconhecendo seu endereço eletrônico, já que se supõe que nem todos cidadãos 

saibam o seu endereço na rede. 

 

2- Existência de link de comunicação com o website 

 

Este item procura verificar a existência de algum canal de comunicação com o 

website. A presença de uma forma de comunicação é importante, pois permite que o 

cidadão envie suas dúvidas ou observações sobre o website diretamente aos 

responsáveis. 

 

Quanto ao tipo de comunicação, definiram-se três formas principais: 

•  O primeiro tipo refere-se a um endereço de e-mail para envio de 

comunicações ao website. Este é o tipo mais simples possível de 

comunicação. Tem como desvantagem a necessidade do usuário utilizar um 

software de envio e recebimento de e-mail ou um serviço de web mail, o que 

dificulta a comunicação quando o acesso é feito a partir de computadores 

compartilhados, como os existentes em telecentros e cyber-cafés. 

•  O segundo tipo de comunicação é um formulário que pode ser preenchido 

diretamente no website. Este modelo é mais indicado para usuários que se 

conectam através de computadores compartilhados, já que o formulário não 

                                            
32 O Google pode ser acessado através do endereço <www.google.com.br>. É atualmente o website 
de busca mais utilizado no mundo. No Brasil, apenas em janeiro de 2004, cerca de 4,5 milhões de 
pessoas utilizaram o Google para pesquisas na internet (Fonte: Agência Click, acessível em: 
<http://www.agenciaclick.com.br/br/estudos/artigo_1316.asp>). 
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exige o uso de um software de envio e recebimento de e-mails, embora 

pressuponha a existência de um endereço de e-mail para a resposta. A 

limitação deste modelo é que os formulários on-line, em geral, possuem limite 

de tamanho para o envio de mensagens, e também dependem do website 

estar ativo para funcionarem. 

•  O terceiro tipo de comunicação é realizado através de um Chat ao vivo33. Este 

modelo permite o recebimento de respostas em tempo real e só depende da 

conexão com o website estar ativa. De todos os tipos citados, é o que permite 

maior interação entre a administração e o cidadão, já que a comunicação 

pode ocorrer em tempo real. 

 

Para todos os tipos, foi verificada a possibilidade de comunicação direta com os 

diversos órgãos municipais, distinguindo-se os websites em que é possível 

direcionar-se a mais de um órgão da administração daqueles em que a comunicação 

é dirigida a uma central única, que se encarrega de distribuir a solicitação aos 

órgãos responsáveis. 

 

3- Mapa do website 

 

Este item procura verificar a presença do mapa do website. O mapa do website 

corresponde a um link, na página principal, que direciona a uma página específica 

contendo a listagem de todas as informações e serviços existentes no website, com 

redirecionamento para as páginas onde estão localizadas as informações ou 

serviços. É uma ferramenta que auxilia a busca de informações, já que nem todos 

links podem ser exibidos na página principal. Verifica-se também, caso existente, se 

o mapa do website apresenta link de direcionamento à página que exibe 

informações sobre as contas públicas. 

 

4- Estrutura administrativa 

 

Este item verifica a presença de informação sobre a estrutura administrativa das 

capitais. Segundo o Manual Revisto de Transparência Fiscal, editado pelo FMI, a 

                                            
33 Entende-se como chat a comunicação em tempo real entre dois ou mais usuários, através de 
computadores conectados em rede. 
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definição clara das funções e responsabilidades dentro da estrutura administrativa 

do governo é considerada um dos requisitos básicos para a transparência fiscal 

(INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2001). Esta informação é importante para a 

transparência da administração pública, pois permite que o cidadão conheça a 

estrutura e os responsáveis diretos de cada órgão público. Este item procura 

verificar também se existem informações sobre as atribuições de cada órgão público, 

a estrutura organizacional completa e os ocupantes dos principais cargos da 

administração, com seus respectivos contatos, assim como links de 

redirecionamento às páginas específicas de cada órgão. 

 

5- Diário oficial 

 

Este item verifica a presença da publicação eletrônica do Diário Oficial do Município. 

Sua importância é devida ao fato de muitos atos administrativos serem publicados 

apenas no Diário Oficial, assim como grande parte das respostas a processos e 

demandas dos cidadãos. A publicação eletrônica do Diário Oficial pode, em 

princípio, tornar mais transparente o website, já que nem todos os atos e 

regulamentações municipais são veiculados pela imprensa de grande circulação. 

 

6- Serviço de busca interno 

 

Este item verifica a presença de mecanismo de busca de informações interno ao 

website. O sistema de busca é um importante auxílio na pesquisa de informações e 

serviços pelos usuários, principalmente pela impossibilidade de exibição de todos os 

links em sua página principal. Verifica-se também o tipo de link existente, que pode 

ser direcionado a todo conteúdo do portal, somente a um tipo de informação 

(notícias, por exemplo), ou então redirecionar a um mecanismo de busca externo, 

como o Google. Caso exista mecanismo de busca interno, verifica-se se ele é capaz 

de apresentar a localização da página em que são exibidas informações sobre as 

contas públicas, apresentando o link correspondente. 
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7- Existência de link, na página principal, para a página de contas públicas 

 

Este item verifica a existência de um link exclusivo, na página principal do website, 

direcionando à página em que são exibidos os demonstrativos das contas públicas. 

Nos casos em que é necessário acessar o link através de um menu na página 

principal, considera-se link indireto. Como nem sempre esta informação está 

localizada na página principal do website, a presença de um link de 

redirecionamento evita maiores dificuldades na sua localização, principalmente em 

websites de muito conteúdo. 

 

8- Publicização das contas públicas 

 

Este item verifica o cumprimento da legislação de prestação de contas públicas. 

Considerou-se na íntegra o conteúdo obrigatório previsto na Lei de Contas Públicas 

(BRASIL, 1999b) e na Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2003), conforme 

explicitado na seção 4.2.1. 

 

Para a Lei de Contas Públicas, os resultados obtidos são apresentados em quadros 

individuais para cada capital34. Os dados consolidados, lançados em um quadro 

síntese, são diferenciados em três situações distintas: apresentação total dos 

demonstrativos exigidos pela Lei, apresentação parcial e não apresentação. Para 

esta classificação levou-se em conta a presença de todos os demonstrativos 

exigidos e a sua atualização segundo as exigências legais. Nos casos em que as 

informações estavam desatualizadas, foi considerado cumprimento parcial. Como 

complementação, verificou-se a atualização das informações existentes sobre a 

apresentação dos demonstrativos, para cada capital, no website Contas Públicas. 

 

Para a Lei de Responsabilidade Fiscal, os resultados obtidos são apresentados em 

um quadro sintético, classificados em apresentação total dos demonstrativos 

exigidos pela Lei, apresentação parcial e não apresentação. Assim como no caso 

anterior, a falta de demonstrativos ou existência de informações desatualizadas 

foram consideradas como cumprimento parcial. Salientamos mais uma vez que a 

                                            
34 Os quadros completos são apresentados no apêndice B. 
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verificação da adequação dos resultados fiscais às determinações da Lei de 

Responsabilidade Fiscal não está incluída no objeto deste estudo, que se limita à 

verificação do cumprimento da apresentação dos demonstrativos exigidos. 

 

Segunda Etapa – Questionário 

 

Para esta etapa da pesquisa foi enviado um questionário, a todos os websites, 

contendo uma série de perguntas sobre a apresentação dos demonstrativos exigidos 

pela Lei de Contas Públicas. Além da intenção de verificar a comunicação com o 

website e a eficiência do atendimento, o roteiro de perguntas continha questões 

sobre a estruturação do website e sobre eventuais dificuldades no atendimento da 

lei. Com o mesmo intuito, foi enviado ao Tribunal de Contas da União, responsável 

pela manutenção do website Contas Públicas, um questionário indagando sobre a 

atualização dos dados e pedindo esclarecimentos sobre a forma de controle da 

prestação de contas. Os modelos dos questionários enviados encontram-se no 

Apêndice B. 
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4.3 Discussão e análise dos resultados da pesquisa 

 

 

Nesta seção são apresentados os resultados finais da pesquisa. Inicialmente são 

apresentados e analisados os resultados obtidos a partir do roteiro de observação e 

das respostas aos questionários enviados. Em seqüência, os resultados são 

analisados em relação aos pressupostos iniciais da pesquisa e são apresentadas as 

conclusões sobre a pesquisa. 

 

 

4.3.1 Resultados da pesquisa 

 

 

A pesquisa final foi realizada em julho de 2004, com a coleta de todas as 

informações constantes do roteiro de pesquisa apresentado na seção 4.2.2. Os 

dados obtidos foram trabalhados e atualizados novamente em setembro de 2004. É 

importante salientar, antes de apresentar e analisar os resultados finais, que o objeto 

de estudo (websites governamentais) pode apresentar grande variação de conteúdo 

em curto espaço de tempo, fazendo com que alguns dados possam estar defasados 

em relação ao seu conteúdo mais atual. Pinho e Akutsu (2003) mostram que nem 

sempre essas modificações resultam em maior disponibilidade de conteúdo, 

havendo casos concretos de diminuição de conteúdo nos portais avaliados pelos 

autores. Exatamente por isso, a apresentação do conteúdo dos websites deve ser 

vista como parte do processo de pesquisa e não como sua finalidade, e a percepção 

de eventuais modificações de conteúdo em futuras avaliações pode ser utilizada 

para o estudo da dinâmica dos websites. 

 

Presença de website oficial 

 

Se na primeira fase da pesquisa, realizada em maio de 2003, ainda não existiam 

websites oficiais de Macapá e Porto Velho e o de Maceió encontrava-se em 

implementação, na segunda fase, realizada em julho de 2004, já existiam websites 

oficiais de todas as capitais. Todos puderam ser encontrados facilmente através de 

um website de busca (Google), indicando que um cidadão comum não enfrentaria 
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problemas para localizar os endereços eletrônicos. Os endereços oficiais são 

apresentados no apêndice C (quadro 16). 

 

Entre as observações deste item, verificou-se que a Prefeitura de Belém ainda 

redireciona o seu website oficial para uma página com domínio comercial (.com.br), 

ao invés de utilizar o domínio padrão adotado pelos órgãos governamentais no 

Brasil (.gov.br). Isso pode ser um reflexo do seu estágio de implantação, que 

conjuntamente com Boa vista, Macapá, Porto Velho e Rio Branco, estão entre os 

menos estruturados. Os websites de Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto 

Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo podem ser considerados os mais completos 

existentes, com grande oferta de informações e serviços e navegação mais 

amigável. 

 

Comunicação com o website 

 

Na avaliação da presença de uma forma de comunicação com os websites, a 

primeira constatação é que não existe um padrão comum. Os três tipos possíveis 

são encontrados, sendo que alguns websites apresentam mais de uma forma de 

comunicação. A tabela 2 apresenta os valores e a freqüência de cada tipo. 

 

Tabela 2 – Formas de comunicação com o website 
Forma de comunicação Número de websites Porcentagem (%) 

Total 26 100,00 
Endereço de e-mail 14 53,85 
Formulário 14 53,85 
Comunicação on-line 1 3,85 
Nenhuma forma de comunicação 1 3,85 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Nota: Dados referentes a setembro de 2004. 

É possível mais de um tipo de comunicação, portanto a soma de resultados não é igual ao 
número de websites pesquisados. 

 

Existe um equilíbrio entre os dois tipos principais de comunicação oferecidos, o 

formulário de preenchimento on-line e o direcionamento para um endereço de e-

mail. Os dois extremos possíveis são representados pela prefeitura de Macapá, que 

não apresenta uma forma de comunicação com o website, nem mesmo a indicação 

de um endereço de e-mail, e a prefeitura de Curitiba, que além de apresentar 

endereços de e-mail para contato, disponibiliza uma central de atendimento on-line, 
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na qual os cidadãos cadastrados podem encaminhar suas solicitações diretamente 

através do website. Porto Alegre também possui um portal de serviços ao cidadão 

bem estruturado, mas não existe a possibilidade de comunicação on-line. Em 12 

websites é possível endereçar a comunicação a diferentes órgãos municipais, ao 

passo que em 14 só é possível o contato através de central única. A distinção entre 

estes dois tipos não está relacionada ao tipo de link de comunicação existente. O 

quadro 5 mostra o resultado final deste item. 

 

Capital Existência de link 
de comunicação 

Possibilidade de envio de 
comunicação a mais de 

um órgão 

Forma de comunicação 

    
Aracaju Sim Sim Formulário 
Belém Sim Não Endereço de e-mail 
Belo 
Horizonte 

Sim Não Formulário 

Boa Vista Sim Sim Formulário e endereço de e-
mail 

Campo 
Grande 

Sim Sim Lista com endereço de e-mail 

Cuiabá Sim Não Formulário 
Curitiba Sim Sim Central de atendimento on-line 

(Chat), formulário e endereços 
de e-mail 

Florianópolis Sim Sim Formulário 
Fortaleza Sim Não Formulário e endereço de e-

mail 
Goiânia Sim Não Endereço de e-mail 
João Pessoa Sim Sim Página com endereços, 

telefones e e-mails dos órgãos 
Macapá Não Não Nenhum 
Maceió Sim Não Formulário 
Manaus Sim Não Endereço de e-mail 
Natal Sim Sim Formulário 
Palmas Sim Sim Lista de telefones e e-mails 
Porto Alegre Sim Sim Formulário, endereços de e-

mail e telefone do portal de 
serviços 

Porto Velho Sim Não Formulário 
Recife Sim Não Endereço de e-mail 
Rio Branco Sim Não Formulário 
Rio de 
Janeiro 

Sim Sim Formulário 

Salvador Sim Não Endereço de e-mail 
São Luís Sim Sim Formulário 
São Paulo Sim Sim Endereços de e-mail e 

telefones da prefeitura 
Teresina Sim Não Endereço de e-mail 
Vitória Sim Não Formulário 
Quadro 5 – Forma de comunicação com o website 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Nota: Dados referentes a setembro de 2004. 
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Presença de mapa do site 

 

Apenas oito websites apresentam mapa do site, o que corresponde a menos de um 

terço do total, e em apenas um deles existe link para a página em que são 

apresentados os demonstrativos das contas públicas. Em geral, os websites com 

mais conteúdo tendem a apresentar mapa do site, mas apenas o de João Pessoa, 

que não pode ser considerado um dos mais completos, possui link de acesso direto 

à página de contas públicas. Durante a pesquisa, constatou-se que a presença de 

um mapa do site pode simplificar bastante a busca de informações, evitando 

também a “poluição” da página principal com excesso de informações. O quadro 6 

mostra o resultado final da avaliação deste item. 

 

Capital Existe mapa do site? O mapa apresenta link para 
contas públicas? 

   
Aracaju Não --- 
Belém Não --- 
Belo Horizonte Sim Não 
Boa Vista Sim Não 
Campo Grande Não --- 
Cuiabá Não --- 
Curitiba Não --- 
Florianópolis Não --- 
Fortaleza Não --- 
Goiânia Não --- 
João Pessoa Sim Sim 
Macapá Não --- 
Maceió Não --- 
Manaus Não --- 
Natal Não --- 
Palmas Não --- 
Porto Alegre Sim Não 
Porto Velho Não --- 
Recife Não --- 
Rio Branco Não --- 
Rio de Janeiro Sim Não 
Salvador Sim Não 
São Luís Não --- 
São Paulo Sim Não 
Teresina Sim Não 
Vitória Não --- 
Quadro 6 - Presença de mapa do site 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Nota: Dados referentes a setembro de 2004. 
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Descrição da estrutura administrativa 

 

As informações obtidas sobre a estrutura administrativa são apresentadas no quadro 

7, complementadas pelas tabelas 3, 4 e 5, a seguir. 

 

Capital Forma de apresentação da 
estrutura administrativa 

Existência de informação 
sobre os responsáveis 

Existência de 
informação 

sobre as 
atribuições de 

cada órgão 
    
Aracaju Listagem dos órgãos Apenas titulares Sim 
Belém Listagem dos órgãos Apenas titulares, para alguns 

órgãos 
Apenas para 
alguns órgãos 

Belo Horizonte Organograma completo Sim, com contatos Sim 
Boa Vista Listagem dos órgãos Sim, apenas para alguns 

órgãos 
Sim 

Campo 
Grande 

Organograma simples Não Sim 

Cuiabá Organograma simples Apenas titulares, para alguns 
órgãos 

Sim 

Curitiba Listagem dos órgãos Apenas titulares Não 
Florianópolis Organograma completo Sim, com contatos Sim 
Fortaleza Organograma simples Sim, com contatos Sim 
Goiânia Listagem dos órgãos, com 

organogramas completos 
Não Sim 

João Pessoa Listagem dos órgãos Apenas titulares Sim 
Macapá Listagem dos órgãos Apenas titulares, com contatos Não 
Maceió Listagem dos órgãos Apenas titulares, com contatos Não 
Manaus Não, apenas link para órgãos Apenas titulares, para alguns 

órgãos 
Apenas para 
alguns órgãos 

Natal Listagem dos órgãos Apenas titulares, com contatos Sim 
Palmas Listagem dos órgãos Apenas titulares. Sim 
Porto Alegre Organograma e listagem dos 

órgãos 
Apenas titulares, com contatos Sim 

Porto Velho Listagem dos órgãos  Apenas titulares Sim 
Recife Listagem dos órgãos Sim, apenas para alguns 

órgãos 
Sim 

Rio Branco Não, apenas alguns órgãos Não Não 
Rio de Janeiro Listagem dos órgãos, com 

organogramas completos 
Sim, com contatos Sim 

Salvador Organograma simples Apenas titulares Sim 
São Luís Organograma simples Apenas titulares Não 
São Paulo Listagem dos órgãos, com 

organogramas completos 
Sim, com contatos Sim 

Teresina Listagem dos órgãos Apenas titulares Sim 
Vitória Listagem dos órgãos Sim Sim 
Quadro 7 – Descrição da estrutura administrativa nos websites 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Nota: Dados referentes a setembro de 2004. 
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Tabela 3 – Tipo de apresentação da estrutura administrativa 

Forma de apresentação da 
estrutura administrativa 

Número de websites* Porcentagem do total 

Total 26 100,00 
Listagem 13 50,00 
Organograma 11 42,31 
Não apresenta 1 3,85 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Nota: Dados referentes a setembro de 2004. 
 Considerou-se o tipo mais completo, quando existia mais de um tipo de informação. 
 

Analisando o quadro 7 e a tabela 3, podemos perceber que a grande maioria dos 

websites apresenta a estrutura administrativa do município. Os tipos mais simples de 

apresentação mostram apenas a listagem dos órgãos municipais, enquanto os mais 

completos mostram também organogramas da administração, o que permite 

compreender a relação entre os diferentes órgãos e o seu posicionamento na 

hierarquia municipal. Como o website de Rio Branco não apresenta a indicação 

completa da estrutura administrativa, mas apenas de alguns órgãos municipais, foi 

considerado como sem informação. 

 

Tabela 4 – Presença de informação sobre os responsáveis 

Há informação sobre os 
responsáveis na estrutura 

administrativa? 

Número de websites Porcentagem do total 

Total 26 100,00 
Apenas titulares 17 65,38 
Listagens completas 6 23,08 
Não apresenta 3 11,54 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Nota: Dados referentes a setembro de 2004. 
 

A tabela 4 mostra a existência de informações sobre os responsáveis, para cada 

órgão apresentado na estrutura administrativa. Na grande maioria dos casos, esta 

informação é limitada ao nome do prefeito e dos respectivos secretários municipais, 

tendo muito mais uma conotação política do que informativa. Em apenas 6 casos: 

Belo Horizonte, Florianópolis, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória, são 

apresentadas listagens completas dos responsáveis pelos principais cargos de cada 

órgão municipal, incluindo formas de contato (telefone ou e-mail). 
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Tabela 5 – Presença de informação sobre as atribuições dos órgãos municipais 

Há informação sobre as 
atribuições dos órgãos? 

Número de websites Porcentagem do total 

Total 26 100,00 
Sim 21 80,77 
Não 5 19,23 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Nota: Dados referentes a setembro de 2004. 
 

Os dados da tabela 5 mostram que os websites, em grande maioria, apresentam a 

descrição das atribuições de cada órgão municipal. Na avaliação final, os websites 

de Manaus e Rio Branco foram considerados os mais incompletos neste quesito. Os 

mais completos são os de Belo Horizonte, Florianópolis, Fortaleza, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Vitória. Nestes, é possível não só identificar o órgão responsável por 

determinado assunto de interesse dentro da estrutura administrativa, mas também 

obter o nome e uma forma de contato com os seus titulares. 

 

Presença de versão on-line do Diário Oficial do município 

 

Os dados obtidos na pesquisa mostram que apenas sete websites possuem versão 

on-line do Diário Oficial, ou 27% do total. Talvez isso possa ser explicado pela 

necessidade de maior estruturação do website para provimento do conteúdo da 

versão on-line do Diário Oficial. Isso pode ser inferido pelo fato dos municípios que 

possuem websites mais estruturados, excetuando Porto Alegre, apresentarem 

versão on-line do Diário Oficial. O conteúdo oferecido é o mesmo da versão 

impressa, segundo informações contidas nos próprios websites. Os dados obtidos 

sobre a existência de versão on-line do Diário Oficial municipal são apresentados no 

quadro 8, a seguir. 



 93

 

Capital Existe edição eletrônica do Diário Oficial? 
  
Aracaju Não 
Belém Não 
Belo Horizonte Sim 
Boa Vista Não 
Campo Grande Não 
Cuiabá Não 
Curitiba Não 
Florianópolis Não 
Fortaleza Sim 
Goiânia Não 
João Pessoa Não 
Macapá Não 
Maceió 1 Não 
Manaus Não 
Natal Sim 
Palmas Não 
Porto Alegre Não 
Porto Velho Não 
Recife Sim 
Rio Branco Não 
Rio de Janeiro Sim 
Salvador Não 
São Luís Não 
São Paulo Sim 
Teresina Não 
Vitória Sim 
Quadro 8 – Presença de versão eletrônica do Diário Oficial 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Nota: Dados referentes a setembro de 2004. 
 1 Existe somente o link, mas nenhum conteúdo é apresentado. 
 

Existência e funcionamento do mecanismo interno de busca 

 

Os dados referentes à existência de um sistema de busca interno ao website são 

apresentados nas tabelas 6 e 7. 

 
Tabela 6 – Existência de link de busca nos websites 
Existe link de busca? Número de websites Porcentagem do total 

Total 26 100,00 
Sim 12 46,15 
Sim, mas apenas para notícias 3 11,54 
Não 11 42,31 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Nota: Dados referentes a setembro de 2004. 
 

Os dados da tabela 6 mostram que mais da metade dos websites apresenta algum 

tipo de sistema interno de busca de informações. Dos 15 que apresentam este tipo 

de sistema, 3 permitem a busca apenas entre o conteúdo de notícias. Os 11 
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restantes não apresentam nenhum tipo de sistema de busca. Os websites de 

Goiânia e Porto Alegre utilizam o Google como ferramenta de busca interna ao 

portal. O teste mostrou que este sistema é bem eficiente e o resultado da busca é 

apresentado muito mais rapidamente que através dos mecanismos próprios 

encontrados em outros websites. Além disso, o sistema do Google permite pesquisar 

informações por toda a internet, e não apenas no conteúdo interno, o que amplia as 

opções de pesquisa. 

 

Tabela 7 – Funcionamento do link de busca 

O link de busca exibe o 
endereço da página de contas 

públicas? 

Número de websites Porcentagem do total 

Total 15 100,00 
Sim 9 60,00 
Não 6 40,00 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Nota: Dados referentes a setembro de 2004. 
 

A tabela 7 mostra a possibilidade de obtenção de informações sobre as contas 

públicas, a partir do universo de websites que apresentam sistema de busca. Dos 15 

que possuem mecanismo de busca, 9 conseguiram localizar o link para a página de 

contas públicas. 

 

Publicização das contas públicas 

 

Para localizar a página onde são exibidos os demonstrativos de contas públicas, o 

primeiro passo foi verificar a existência de link de direcionamento na página 

principal. Na falta deste, tentou-se localizar a página de contas públicas através do 

mapa do site ou do sistema de busca interno. Quando não foi possível obtê-las 

diretamente, as informações foram procuradas na página da secretaria municipal de 

finanças ou da fazenda. Os dados sobre a existência de link de direcionamento e o 

endereço da página de contas públicas são apresentados no quadro 9, 

complementado pela tabela 8. 
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Capital Existe link para contas 
públicas na página 

principal? 

Página onde se encontra a prestação de 
contas públicas 

   
Aracaju Não Portal do contribuinte / Secretaria de Finanças 
Belém Não Não há prestação de contas 
Belo Horizonte Não Página de Estatísticas e informações 
Boa Vista Não Não há prestação de contas 
Campo Grande Sim Pagina própria 
Cuiabá Sim Página da Secretaria Municipal de Finanças 
Curitiba Sim, indireto* Página da Secretaria Municipal de Finanças 
Florianópolis Sim, indireto* Pagina própria 
Fortaleza Não Página da Secretaria Municipal de Finanças 
Goiânia Não Página da Secretaria Municipal de Finanças 
João Pessoa Sim Página da Secretaria Municipal de Finanças 
Macapá Sim Página própria 
Maceió Não Página da Secretaria Municipal de Finanças 
Manaus Não Página da Secretaria Municipal de Finanças 
Natal Sim Página própria 
Palmas Sim Página própria 
Porto Alegre Não Página da Secretaria Municipal de Finanças 
Porto Velho Sim Página própria 
Recife Sim Página da Secretaria Municipal de Finanças 
Rio Branco Sim Página da Secretaria Municipal de Finanças 
Rio de Janeiro Não Página da Controladoria Geral do Município. 
Salvador Não Página da Secretaria Municipal da Fazenda 
São Luís Não Página da Secretaria Municipal da Fazenda 
São Paulo Não Página da Secretaria Municipal de Finanças 
Teresina Sim, indireto* Página própria 
Vitória Não Página da Secretaria Municipal da Fazenda 
Quadro 9 – Presença e localização da prestação de contas públicas 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Notas: Dados referentes a setembro de 2004. 

* Obs: Link indireto refere-se à necessidade de localizar informação em um menu na página 
principal. 

 

Tabela 8 – Existência de link direcionado à página de contas públicas 
Existe link direcionado para 
contas públicas na página 

principal? 

Número de websites Porcentagem do total 

Total 26 100,00 
Sim 12 46,15 
Não 14 53,85 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Notas: Dados referentes a setembro de 2004. 
 

Os dados do quadro 9 e da tabela 8 mostram que a maioria dos websites não possui 

em sua página principal link de direcionamento à página em que são exibidos os 

demonstrativos de contas públicas. Após a localização das informações, verificou-se 

que em 15 casos os demonstrativos estão localizados na página da secretaria 

municipal de finanças ou da fazenda. Em 8 casos existe uma página própria para a 
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exibição dos demonstrativos. Rio de Janeiro tem suas contas disponibilizadas pela 

Controladoria Geral do Município e Belém e Boa Vista não apresentam informações 

sobre contas públicas. 

 

Capital Existem informações 
sobre contas públicas? 

Atendimento à Lei de 
Contas Públicas 

Informação 
atualizada? 

    
Aracaju Sim Atendimento integral Sim 
Belém Não Nenhuma informação ----- 
Belo Horizonte Sim Atendimento parcial Sim 
Boa Vista Não Nenhuma informação ----- 
Campo Grande Sim Atendimento parcial Sim 
Cuiabá Não Nenhuma informação ----- 
Curitiba Sim Atendimento parcial Sim 
Florianópolis Sim Atendimento integral Sim 
Fortaleza Sim Atendimento parcial Não, dados de 2003 
Goiânia Sim Atendimento parcial Não, dados de 2003 
João Pessoa Sim Atendimento parcial Não, dados de 2002 
Macapá Sim Atendimento parcial Não, dados de 2003 
Maceió Sim Atendimento parcial Sim 
Manaus Sim Atendimento parcial Sim 
Natal Sim Atendimento parcial Sim 
Palmas Sim Atendimento parcial Não, dados de 2003 
Porto Alegre Sim Atendimento parcial Sim 
Porto Velho Sim Atendimento parcial Sim 
Recife Sim Atendimento parcial Sim 
Rio Branco Sim Atendimento parcial Não, dados de 2000 
Rio de Janeiro Sim Atendimento parcial Sim 
Salvador Sim Atendimento parcial Sim 
São Luís Sim Atendimento parcial Sim 
São Paulo Sim Atendimento integral Sim 
Teresina Sim Atendimento parcial Sim 
Vitória Sim Atendimento parcial Sim 
Quadro 10 - Resumo do atendimento à Lei de Contas Públicas 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Notas: Dados referentes a setembro de 2004. 
 

O quadro 10 sintetiza o resultado da pesquisa sobre a apresentação dos 

demonstrativos exigidos pela Lei de Contas Públicas. Como mencionado 

anteriormente, foram consideradas três situações distintas quanto à apresentação 

dos demonstrativos exigidos: 

1) apresentação integral dos demonstrativos; 

2) apresentação parcial dos demonstrativos; 

3) nenhuma apresentação. 

 

Para efeito de classificação, consideraram-se como apresentação integral apenas os 

casos em que todos os demonstrativos foram disponibilizados dentro do prazo 
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previsto pela Lei de Contas Públicas. Eventuais casos de apresentação fora do 

prazo legal foram considerados como apresentação parcial. Essa ressalva é 

indicada, apesar de nenhum website ter sido incluído neste caso, pois todos aqueles 

que apresentam demonstrativos desatualizados também não apresentam todos os 

demonstrativos exigidos. 

 

Apenas três capitais não apresentam os demonstrativos exigidos. Nos casos de 

Belém e Boa Vista, não há referência nos websites sobre a existência dos 

demonstrativos exigidos, indicando total descumprimento à lei. No caso de Cuiabá, 

apesar de existir uma página no site da secretaria de finanças com links para todos 

os demonstrativos exigidos, não é possível acessar nenhum material (só foi 

localizado o orçamento municipal de 2003, mas como a Lei de Contas Públicas 

exige a apresentação do orçamento do ano corrente, este item não foi considerado). 

Talvez a falta de demonstrativos seja conseqüência de algum problema com o banco 

de dados, mas como não foi possível obter os demonstrativos durante toda a fase de 

pesquisa, considerou-se não haver prestação de contas. 

 

Somente Aracajú, Florianópolis e São Paulo apresentam todos os demonstrativos 

exigidos atualizados. Os 20 restantes encontram-se na categoria de apresentação 

parcial. Nos websites de Porto Alegre e Rio de Janeiro faltam os demonstrativos de 

contratos e seus aditivos. Em Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Maceió, Recife, 

Salvador e Vitória não há apresentação dos demonstrativos de contratos e seus 

aditivos, nem dos de compras. Em Campo Grande, Natal, Porto Velho, São Luis e 

Teresina, falta a apresentação de outros demonstrativos, além dos referentes aos 

contratos e seus aditivos e de compras. Finalmente, em Fortaleza, Goiânia, João 

Pessoa, Macapá, Palmas e Rio Branco, além das informações estarem incompletas, 

os demonstrativos estão desatualizados. A tabela 9 apresenta os dados 

consolidados. 
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Tabela 9 – Cumprimento da Lei de Contas Públicas 

Atendimento à Lei de Contas 
Públicas 

Número de municípios Porcentagem do total 

Total 26 100,00 
Atendimento integral 3 11,54 
Atendimento parcial 20 76,92 
Não atendimento 3 11,54 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Notas: Dados referentes a setembro de 2004. 
 

O quadro 11, a seguir, apresenta o resumo do atendimento à Lei de 

responsabilidade fiscal. 

 

Capital Atendimento à Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

Informação atualizada? 

   
Aracaju Sim Sim 
Belém Não ---- 
Belo Horizonte Sim Sim 
Boa Vista Não ----- 
Campo Grande Sim Sim 
Cuiabá Não ---- 
Curitiba Sim Sim 
Florianópolis Sim Sim 
Fortaleza Sim Não 
Goiânia Sim Não 
João Pessoa Sim Não 
Macapá Sim Não 
Maceió Sim Sim 
Manaus Sim Sim 
Natal Sim Sim 
Palmas Sim Não 
Porto Alegre Sim Sim 
Porto Velho Sim Sim 
Recife Sim Sim 
Rio Branco Sim Não 
Rio de Janeiro Sim Sim 
Salvador Sim Sim 
São Luís Sim Sim 
São Paulo Sim Sim 
Teresina Sim Sim 
Vitória Sim Sim 
Quadro 11 - Resumo do atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Notas: Dados referentes a setembro de 2004. 
 

Os resultados apresentados no quadro 11 apontam para o maior cumprimento das 

determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se apenas 3 capitais apresentam 

todos os comprovantes relativos à Lei de Contas Públicas, no caso da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, 17 capitais apresentam todos os relatórios exigidos. 

Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macapá, Palmas e Rio Branco cumprem 
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parcialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, por apresentarem demonstrativos 

desatualizados. Somente Belém, Boa Vista e Cuiabá não atendem a legislação. Os 

dados consolidados encontram-se na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal 

Atendimento à Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

Número de Capitais Porcentagem do Total 

Total 26 100,00 
Atendimento integral 17 65,38 
Atendimento parcial 6 23,08 
Não atendimento 3 11,54 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Notas: Dados referentes a setembro de 2004. 
 

O maior cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à Lei de Contas 

Públicas, verificado pela comparação entre os dados das tabelas 9 e 10, pode ser 

explicado por inúmeros fatores, mas o que talvez tenha mais peso seja a perspectiva 

de sanções legais no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois até o 

momento não houve nenhuma punição para o descumprimento da Lei de Contas 

Públicas. Este fato pode ser inferido do aviso existente na página de abertura da 

homepage Contas Públicas, que apresenta a seguinte advertência: “Alertamos aos 

entes federados que, por parte do Tribunal de Contas da União, não foram 

estabelecidas punições relativas ao descumprimento da Instrução Normativa TCU 

28/9935”. 

 

Como resultado final, o quadro 12 apresenta a síntese da avaliação, com a 

atribuição de uma classificação de transparência baseada na prestação de contas 

públicas segundo o cumprimento das Leis de Contas Públicas e de 

Responsabilidade Fiscal. Adotaram-se as seguintes categorias para classificação 

dos websites quanto à transparência das contas públicas: 

 

•  Alta transparência: o website apresenta a totalidade dos demonstrativos 

exigidos atualizados, tanto para a Lei de Contas Públicas como para a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

                                            
35 Informação disponível em <www.contaspúblicas.gov.br>, acesso em: 20 set. 2004 
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•  Média / alta transparência: o website não apresenta a totalidade dos 

demonstrativos exigidos pela Lei de Contas Públicas, mas apresenta todos os 

demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal atualizados. 

•  Baixa transparência: além do website não apresentar todos os demonstrativos 

exigidos pelas Leis de Contas Públicas e de Responsabilidade fiscal, os que 

existem estão desatualizados. 

•  Insuficiente: o website não apresenta nenhum demonstrativo exigido pelas 

Leis de Contas Públicas e de Responsabilidade fiscal. 
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Capital Comunicação 
Com o site 

Resposta 
obtida 

Mapa do 
site 

Link p/ 
contas 

Estrutura 
administrativa 

Indicação de 
responsáveis 

Indicação de 
Atribuições 

        
Aracaju Sim Sim Não --- Sim Parcial Sim 
Belém Sim Não Não --- Sim Parcial Parcial 
Belo 
Horizonte 

Sim Não Sim Não Sim Sim Sim 

Boa Vista Sim Não Sim Não Sim --- --- 
Campo 
Grande 

Sim Não Não --- Sim Não Sim 

Cuiabá Sim Não Não --- Sim Parcial Sim 
Curitiba Sim Não Não --- Sim Parcial Não 
Florianópolis Sim Não Não --- Sim Sim Sim 
Fortaleza Sim Não Não --- Sim Sim Sim 
Goiânia Sim Não Não --- Sim Não Sim 
João 
Pessoa 

Sim Não Sim Sim Sim Parcial Sim 

Macapá Não Não Não --- Sim Parcial Não 
Maceió Sim Não Não --- Sim Parcial Não 
Manaus Sim Não Não --- Não Parcial Parcial 
Natal Sim Não Não --- Sim Parcial Sim 
Palmas Sim Não Não --- Sim Parcial Sim 
Porto Alegre Sim Não Sim Não Sim Parcial Sim 
Porto Velho Sim Não Não --- Sim Parcial Sim 
Recife Sim Não Não --- Sim Parcial Sim 
Rio Branco Sim Não Não --- Não Não Não 
Rio de 
Janeiro 

Sim Não Sim Não Sim Sim Sim 

Salvador Sim Não Sim Não Sim Parcial Sim 
São Luís Sim Não Não --- Sim Parcial Não 
São Paulo Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim 
Teresina Sim Não Sim Não Sim Parcial Sim 
Vitória Sim Não Não --- Sim Sim Sim 

Capital Diário Oficial Busca Localização 
contas 

Link 
página 

principal 

Contas 
públicas 

LRF Síntese 
transparência 

        
Aracaju Não Parcial Não Não Integral Sim Alta 
Belém Não Parcial Não Não Não Não Insuficiente 
Belo 
Horizonte 

Sim Sim Sim Não Parcial Sim Média - alta 

Boa Vista Não Não --- Não Não Não Insuficiente 
Campo 
Grande 

Não Sim Não Sim Parcial Sim Média - alta 

Cuiabá Não Não --- Sim Não Não Insuficiente 
Curitiba Não Sim Sim Sim Parcial Sim Média - alta 
Florianópolis Não Não --- Sim Integral Sim Alta 
Fortaleza Sim Sim Não Não Parcial Parcial Baixa 
Goiânia Não Sim Sim Não Parcial Parcial Baixa 
João 
Pessoa 

Não Sim Sim Sim Parcial Parcial Baixa 

Macapá Não Não --- Sim Parcial Parcial Baixa 
Maceió Não Não --- Não Parcial Sim Média - alta 
Manaus Não Não --- Não Parcial Sim Média - alta 
Natal Sim Não --- Sim Parcial Sim Média - alta 
Palmas Não Sim Sim Sim Parcial Parcial Baixa 
Porto Alegre Não Sim Sim Não Parcial Sim Média - alta 
Porto Velho Não Não --- Sim Parcial Sim Média - alta 
Recife Sim Não --- Sim Parcial Sim Média - alta 
Rio Branco Não Sim Não Sim Parcial Parcial Baixa 
Rio de 
Janeiro 

Sim Sim Sim Não Parcial Sim Média - alta 

Salvador Não Não --- Não Parcial Sim Média - alta 
São Luís Não Não --- Não Parcial Sim Média - alta 
São Paulo Sim Sim Sim Não Integral Sim Alta 
Teresina Não Parcial Não Sim Parcial Sim Média - alta 
Vitória Sim Sim Sim Não Parcial Sim Média - alta 
Quadro 12 – Síntese da avaliação dos websites 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
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Resposta aos questionários 

 

O resultado obtido a partir do envio de questionários aos websites, solicitando 

esclarecimentos adicionais quanto à prestação de contas pelos municípios, revelou a 

precariedade desses canais de comunicação e a falta de maior consideração, por 

parte das administrações, com o atendimento às solicitações apresentadas. Apenas 

três municípios responderam ao questionário: Aracajú e São Paulo, ambos no dia 

seguinte ao envio da solicitação, e Vitória, dez dias depois. O interessante é que 

Aracajú e São Paulo estão entre os 3 únicos municípios que disponibilizam todos os 

demonstrativos exigidos em seus websites. Talvez tenha pesado no atendimento à 

solicitação o fato dos demais, com exceção de Florianópolis, não cumprirem todas 

as determinações da Lei de Contas Públicas. Mesmo já partindo do pressuposto que 

o índice de resposta para uma demanda deste tipo seria reduzido, o retorno pode 

ser considerado muito baixo. As respostas enviadas por São Paulo e Aracajú 

informavam a localização da prestação de contas no website, sem entrar em 

maiores considerações sobre os outros questionamentos. A resposta de Vitória foi 

mais completa, informando sobre a prestação de contas, justificando a falta de 

apresentação de alguns demonstrativos, e também informando sobre a estruturação 

do website, indicando o setor responsável pela sua manutenção. 

 

Quanto ao questionário enviado ao Tribunal de Contas da União, responsável pela 

manutenção do website Contas Públicas, obteve-se resposta à solicitação 

exatamente uma semana depois do envio (em 20 de setembro de 2004). Foi 

informado que o site é apenas mantido pelo Tribunal de Contas da União, que 

todavia não se responsabiliza pela exatidão das informações ali disponibilizadas, 

porque são de inteira responsabilidade de cada ente. Isso pode explicar o fato de 

quase todas as informações estarem desatualizadas em relação aos websites 

pesquisados36. A resposta ao questionário enviado ao município de Vitória 

acrescenta mais alguns dados sobre a desatualização das informações. Ao 

responder sobre a conformidade dos dados existentes em seu website com o 

informado pelo website Contas Públicas, os responsáveis pela manutenção do 

website de Vitória afirmaram que a Lei de Contas Públicas faculta aos entes que 

                                            
36 A informação completa, discriminada para cada um dos websites, encontra-se no apêndice C. 



 103

aderirem ao uso de sistemas corporativos da Administração Pública, conforme 

definições contidas na Instrução Normativa do TCU 28/99 (BRASIL, 1999b), o direito 

de serem dispensados da obrigação de publicar informações no site Contas 

Públicas. O Tribunal de Contas da União informou que ainda não se definiram 

punições quanto à inexatidão das informações apresentadas. O Tribunal informou 

também que a verificação do cumprimento da Lei de Contas Públicas não é sua 

atribuição, mas sim das Cortes de Contas das respectivas esferas políticas 

(Tribunais de Contas dos municípios e estados). O alerta existente na página 

principal do site Contas Públicas, mencionado anteriormente, foi criado pelo TCU 

apenas com o intuito de evitar a venda de serviços pela internet aos entes por 

empresas particulares, valendo-se de ameaças de possíveis punições de parte do 

Tribunal de Contas da União37. Quanto a isso, é interessante notar que a 

apresentação dos demonstrativos fiscais de Florianópolis é feita através de uma 

empresa destas. 

 

                                            
37 Conforme comunicação pessoal recebida do website contas públicas em 20 de setembro de 2004. 
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4.3.2 Análises e conclusões finais 

 

 

Como ponto de partida para a análise dos resultados da pesquisa, notou-se uma 

enorme diferença entre a estruturação dos websites. Do ponto de vista regional, as 

capitais da região sul/sudeste apresentam os portais mais estruturados, com maior 

quantidade de informações e serviços disponíveis. Os municípios do nordeste e 

centro-oeste aparecem em posição intermediária e os da região norte são os menos 

estruturados. Além dos fatores descritos a seguir, possivelmente a infra-estrutura 

tecnológica de telecomunicação tenha grande influência no padrão observado, mas 

não foram encontrados dados concretos que permitissem avaliar a influência da 

capacitação tecnológica na implantação dos programas de governo eletrônico das 

capitais estudadas. 

 

Apesar da criação e da manutenção na internet de um website serem consideradas 

apenas parte do processo de implantação de um programa de governo eletrônico, a 

pesquisa indica que as capitais com websites mais estruturados – Belo Horizonte, 

Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo –, além de serem as cidades mais 

importantes do país, são exatamente aquelas em que o governo eletrônico como um 

todo está mais estruturado. Estas capitais possuem inclusive políticas municipais de 

governo eletrônico e poderiam ser classificados como de alta capacidade de 

governo eletrônico, se adotarmos a classificação da ONU (UNITED NATIONS, 

2002). Por outro lado, capitais como Belém, Boa vista, Macapá, Porto Velho e Rio 

Branco apresentam websites que são simples páginas de entrada na internet, o que 

parece indicar a falta de um programa mais consistente de governo eletrônico. A 

criação de páginas na internet é, atualmente, um processo quase banal, e o website 

de Belém pode ser considerado um bom exemplo disso. Além de ser um dos menos 

estruturados, sua forma de apresentação não difere muito daquela de alguns sites 

comerciais. Como dissemos anteriormente, exatamente por estas disparidades, 

neste trabalho não se adotou o termo portal para designar os websites avaliados. 

Segundo Cunha, “um portal é uma porta de entrada na rede, a partir da qual os 

usuários determinam seus passos na Web” (CUNHA, 2000, p. 77), e esta definição 

seguramente não pode ser aplicada a todos os websites avaliados. A adoção de um 

padrão comum para websites governamentais poderia diminuir estas disparidades, 
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já que a transparência de um website também se relaciona à facilidade com que as 

informações podem ser encontradas e colhidas. O website de Maceió, apesar de ser 

um dos mais recentes, possui uma interface limpa e de fácil navegação, o que indica 

que a melhoria deste aspecto não é fruto de uma maior antiguidade do programa de 

governo eletrônico. 

 

Em relação à qualidade e inteligibilidade das informações, um dos componentes 

mais importantes para a transparência, observou-se a existência de um padrão 

comum de apresentação dos demonstrativos exigidos, que é determinado pelas 

próprias legislações avaliadas (BRASIL, 1999b, 2003). Como todas capitais seguem 

este padrão, resta esclarecer que o modelo adotado pode ser considerado 

satisfatório, sem emprego excessivo de termos técnicos, o que dificultaria o 

entendimento das informações por um cidadão comum. Uma iniciativa importante 

quanto a isso, que reforça a transparência, é do website de Belo Horizonte, que 

apresenta um glossário na página de acesso à prestação de contas com a descrição 

dos termos técnicos empregados. 

 

Para testar a hipótese da pesquisa, de que a dimensão político-institucional seja o 

fator mais importante para definir em que medida um governo eletrônico possa ser 

mais ou menos transparente, os resultados obtidos na classificação de transparência 

quanto às contas publicas, sintetizados no quadro 12, serão relacionados com a 

receita orçamentária total, com o IDH e com a orientação político-ideológica dos 

partidos políticos das capitais. Isso também permite testar se a metodologia 

empregada pela ONU para criação do benchmark de governo eletrônico pode ser 

relacionada à sua transparência, pelo menos quanto às contas públicas (UNITED 

NATIONS, 2002, 2004). 

 

Como subsídio à análise da influência da capacitação econômica na transparência 

dos websites, a tabela 11, a seguir, apresenta a listagem das capitais, ordenadas 

segundo a relação entre a receita orçamentária total e a população residente. Os 

dados utilizados são referentes a 2002, já que não se obtiveram informações mais 

recentes para todas as capitais.  
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Tabela 11 – Listagem das capitais estaduais, ordenadas segundo a relação 

orçamento / população (dados de 2002). 

Capital População em 
2002 

(habitantes) 

Receita orçamentária 
total em 2002 

(Reais) 

Relação receita 
orçamentária / 

habitantes 
(Reais/hab.) 

Síntese da 
transparência. 

Macapá 306.583 140.044.024,30 456,79 Baixa 
Maceió 833.261 383.140.711,10 459,81 Média - alta 
Belém 1.322.683 612.341.232,80 462,95 Insuficiente 
Salvador 2.520.504 1.188.557.993,00 471,56 Média - alta 
Porto Velho 347.844 178.479.645,20 513,10 Média - alta 
Manaus 1.488.805 775.030.539,90 520,57 Média - alta 
Teresina 740.016 386.329.421,00 522,06 Média - alta 
Fortaleza 2.219.837 1.158.929.625,00 522,08 Baixa 
Natal 734.505 385.928.241,70 525,43 Média - alta 
João Pessoa 628.838 350.256.740,10 556,99 Baixa 
Rio Branco 267.740 153.493.761,90 573,29 Baixa 
São Luís 906.567 520.351.013,40 573,98 Média - alta 
Aracaju 473.991 282.356.016,10 595,70 Alta 
Recife 1.449.135 944.271.424,00 651,61 Média - alta 
Cuiabá 500.288 352.896.506,80 705,39 Insuficiente 
Campo Grande 692.549 523.529.843,90 755,95 Média - alta 
Goiânia 1.129.274 876.728.051,30 776,36 Baixa 
Florianópolis 360.601 288.288.432,70 799,47 Alta 
Belo Horizonte  2.284.468 1.889.943.804,00 827,30 Média - alta 
Boa Vista 214.541 183.828.844,70 856,85 Insuficiente 
São Paulo 10.600.060 9.443.705.403,00 890,91 Alta 
Palmas 161.137 159.709.309,40 991,14 Baixa 
Rio de Janeiro 5.937.253 6.336.107.759,00 1067,18 Média - alta 
Curitiba 1.644.600 1.788.595.389,00 1087,56 Média - alta 
Porto Alegre 1.383.454 1.586.430.620,00 1146,72 Média - alta 
Vitória 299.357 380.065.465,80 1269,61 Média - alta 
Fonte: Dados do Tesouro Nacional, obtidos em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/.  
Nota: Para o município de João Pessoa não havia informação referente ao orçamento de 2002 no 
website do Tesouro Nacional. O respectivo valor foi obtido diretamente do website do município 
(http://www.joaopessoa.pb.gov.br/sefin/tabelas.htm) 
 

Estes dados, quando confrontados com a classificação de transparência exibida no 

quadro 12, permitem inferir que o cumprimento das determinações da Lei de Contas 

Públicas e da Lei de Responsabilidade Fiscal não parece estar condicionado à maior 

receita orçamentária da capital, nem mesmo a uma relação mais favorável entre a 

receita e a população residente, que poderia indicar eventualmente uma maior 

disponibilidade de recursos do município. Embora os dados utilizados na tabela 11 

não possam ser usados para inferir o montante que cada governo aplica em 

tecnologia, ou no programa de governo eletrônico, já que esta informação não foi 

localizada nos demonstrativos fiscais das capitais, eles indicam, no entanto, que a 

correlação entre medidas de desenvolvimento econômico e a capacitação em 

governo eletrônico, pelo menos quanto à transparência, não pode ser considerada 
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direta, como é sugerida na metodologia de avaliação do benchmark de governo 

eletrônico da ONU (UNITED NATIONS, 2002, 2004). 

 

Talvez tal relação se reflita na capacidade de prestação de serviços ou na 

estruturação dos portais, mas seguramente não à transparência. Quanto a isso, a 

pesquisa indicou que os websites mais estruturados (configurados como verdadeiros 

portais governamentais), representados por Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, 

Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, pertencem justamente às capitais com 

maior capacidade orçamentária ou com melhor relação entre orçamento e população 

residente. Da mesma forma, os websites menos estruturados, representados por 

Belém, Boa vista, Macapá, Porto Velho e Rio Branco, pertencem às capitais com 

menor receita orçamentária. Mesmo que o caso de São Paulo apresente uma nítida 

correlação entre maior capacidade orçamentária e maior transparência, o exemplo 

de Aracajú é bem significativo. Apesar de ter a sexta menor receita orçamentária, 

apresenta cumprimento total das Leis de Contas Públicas e de Responsabilidade 

Fiscal. 

 

Para analisar a influência das medidas de capital humano na transparência dos 

websites, utilizou-se o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M. O 

IDH-M é um indicador sintético de alcance municipal derivado do cálculo do Índice 

de Desenvolvimento Humano - IDH, concebido e divulgado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD38. O IDH foi criado originalmente 

para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores de 

educação (alfabetização e taxa de matrícula escolar), longevidade (esperança de 

vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O IDH-M trabalha com as mesmas 

dimensões utilizadas no IDH (educação, longevidade e renda), mas utilizando-se de 

indicadores diferentes como forma de adequação à realidade local e a núcleos 

sociais menores. Para a avaliação da dimensão educação, o cálculo do IDH 

municipal considera a taxa de alfabetização de pessoas acima de 15 anos de idade 

(com peso dois) e a taxa bruta de freqüência à escola (com peso um). Para a 

avaliação da dimensão longevidade, o IDH municipal utiliza o mesmo indicador do 

IDH de países: a esperança de vida ao nascer, por entender-se que o indicador de 

                                            
38 O ranking do IDH-M pode ser obtido em: <http://www.pnud.org.br/atlas/tabelas/index.php>. 
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longevidade sintetize as condições de saúde e salubridade local. Já para a 

dimensão renda, utiliza-se a renda municipal per capita, obtida a partir das respostas 

ao questionário expandido do Censo populacional do IBGE. Na classificação final, 

valores de IDH-M de até 0,499 representam desenvolvimento humano baixo; valores 

entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano e valores 

maiores que 0,800 significam alto desenvolvimento humano. A tabela 12, a seguir, 

apresenta as capitais ordenadas segundo o IDH-M municipal, e relacionadas com a 

classificação de transparência apresentada no quadro 12. Os dados do IDH-M, 

referentes a 2000, são os mais recentes existentes. 

 

Tabela 12 – Relação entre o IDH-M (2000) e a classificação de transparência 
IDH-M (2000) Capital 

Valor Classificação 
Classificação de transparência 

Maceió 0,739 Médio Média - alta 
Rio Branco 0,754 Médio Baixa 
Porto Velho 0,763 Médio Média - alta 
Teresina 0,766 Médio Média - alta 
Macapá 0,772 Médio Baixa 
Manaus 0,774 Médio Média - alta 
São Luís 0,778 Médio Média - alta 
Boa Vista 0,779 Médio Insuficiente 
João Pessoa 0,783 Médio Baixa 
Fortaleza 0,786 Médio Baixa 
Natal 0,788 Médio Média - alta 
Aracaju 0,794 Médio Alta 
Recife 0,797 Médio Média - alta 
Palmas 0,800 Alto Baixa 
Salvador 0,805 Alto Média - alta 
Belém 0,806 Alto Insuficiente 
Campo Grande 0,814 Alto Média - alta 
Cuiabá 0,821 Alto Insuficiente 
Goiânia 0,832 Alto Baixa 
Belo Horizonte  0,839 Alto Média - alta 
São Paulo 0,841 Alto Alta 
Rio de Janeiro 0,842 Alto Média - alta 
Curitiba 0,856 Alto Média - alta 
Vitória 0,856 Alto Média - alta 
Porto Alegre 0,865 Alto Média - alta 
Florianópolis 0,875 Alto Alta 
Fonte: Dados sobre o IDH-M obtidos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD (disponível em: <http://www.pnud.org.br/atlas/tabelas/index.php>, acesso em: 20 set. 
2004.), complementados com dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 

 

A análise da tabela 12 mostra que não parece existir correlação entre o valor do 

IDH-M dos municípios e a transparência quanto ao cumprimento das determinações 

da Lei de Contas Públicas e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como no caso 

anterior, a correlação entre medidas de capital humano e capacitação do governo 

eletrônico, pelo menos quanto à transparência, não pode ser considerada direta, 
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como é sugerida na metodologia de avaliação do benchmark de governo eletrônico 

da ONU (UNITED NATIONS, 2002, 2004). Apesar desta ressalva, é interessante 

notar que as capitais que apresentam os websites mais estruturados, como é o caso 

de Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, 

são justamente aquelas com maior IDH-M. A mesma conclusão é apresentada pelo 

benchmark da ONU, que mostra que os países com melhores índices nos 

indicadores sociais geralmente possuem resultados mais consistentes de governo 

eletrônico (UNITED NATIONS, 2004). Apesar de podermos supor que um índice 

mais alto do IDH-M indique a presença de uma sociedade potencialmente melhor 

informada e participativa, que incentive o governo a ser mais transparente, não 

encontramos evidências empíricas que suportem esta suposição. 

 

Para analisar a influência dos fatores político-institucionais na transparência dos 

websites, foram feitas correlações entre a transparência dos websites e o partido 

político dos(as) prefeitos(as). O quadro 13, a seguir, apresenta os atuais 

prefeitos(as) de todas as capitais e os respectivos partidos políticos a que 

pertencem. A tabela 13 mostra o cruzamento entre o cumprimento da Lei de Contas 

Públicas e o partido político dos(as) prefeitos(as) e a tabela 14 o cruzamento entre o 

cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e o partido político dos(as) 

prefeitos(as). 
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Capital Prefeito(a) atual Partido político 
   
Aracaju Marcelo Déda Chagas PT 
Belém Edmilson Brito Rodrigues PT 
Belo Horizonte  Fernando Damata Pimentel PT 
Boa Vista Maria Teresa Saenz Surita Jucá PSDB 
Campo Grande André Puccinelli PMDB 
Cuiabá Roberto França Auad PPS 
Curitiba Cassio Taniguchi PFL 
Florianópolis Angela Regina Heinzen Amin Helou PP 
Fortaleza Juraci Vieira de Magalhães PMDB 
Goiânia Pedro Wilson Guimarães PT 
João Pessoa Cicero de Lucena Filho PSDB 
Macapá João Henrique Rodrigues Pimentel PT 
Maceió Kátia Born Ribeiro PSB 
Manaus Alfredo Pereira do Nascimento PL 
Natal Carlos Eduardo Alves PSB 
Palmas Nilmar Gavino Ruiz PFL 
Porto Alegre João Verle PT 
Porto Velho Carlos Alberto de Azevedo Camurça PDT 
Recife João Paulo Lima e Silva PT 
Rio Branco Isnard Leite PL 
Rio de Janeiro Cesar Epitacio Maia PFL 
Salvador Antonio José Imbassahy da Silva PFL 
São Luís Tadeu Palácio PDT 
São Paulo Marta Teresa Suplicy PT 
Teresina Firmino da Silveira Soares Filho PSDB 
Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Quadro 13 – Prefeito(a) e respectivo partido político das capitais estaduais 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
 

Tabela 13 - Cruzamento entre o cumprimento da Lei de Contas Públicas e o partido 

político do(a) prefeito(a). 

Cumprimento da Lei de Contas Públicas Partido político 
Atendimento total Atendimento 

parcial 
Sem informações Total 

Total 3 20 3 26 
PDT --- 2 --- 2 
PFL --- 4 --- 4 
PL --- 2 --- 2 
PMDB --- 2 --- 2 
PP 1 --- --- 1 
PPS --- ---  1 1 
PSB --- 2 --- 2 
PSDB --- 3 1 4 
PT 2 5 1 8 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
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Tabela 14 - Cruzamento entre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e o 

partido político do(a) prefeito(a). 

Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal Partido político 
Atendimento total Atendimento 

parcial 
Sem informações Total 

Total 17 6 3 26 
PDT 2   2 
PFL 3 1 --- 4 
PL 1 1 --- 2 
PMDB 1 1 --- 2 
PP 1 --- --- 1 
PPS --- 0 1 1 
PSB 2 --- --- 2 
PSDB 2 1 1 4 
PT 5 1 1 8 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
 

Como forma de agregação dos resultados, os partidos políticos foram agrupados 

segundo blocos ideológicos em partidos de esquerda, de centro e de direita. Para 

essa agregação adaptou-se a classificação sugerida por Figueiredo e Limongi 

(1999), complementada pelas definições sobre as características ideológicas da 

esquerda e direita contidas em Bobbio (2001). Os partidos foram agrupados da 

seguinte maneira: 

 

•  Esquerda: PT, PDT, PSB e PPS; 

•  Centro: PMDB e PSDB; 

•  Direita: PFL, PL e PP. 

 

Os resultados do cumprimento das leis em função desta agregação são 

apresentados nas tabelas 15 e 16, a seguir. 

 

Tabela 15 - Cruzamento entre o cumprimento da Lei de Contas Públicas e a 

orientação ideológica dos partidos dos(as) prefeitos(as) 

Cumprimento da Lei de Contas Públicas 
Atendimento total Atendimento 

parcial 
Sem informações Total 

Partido político 

N.a. % N.a. % N.a. % N.a. % 
Total 3 11,54 20 76,92 3 11,54 26 100,00 

Direita 1 14,29 6 85,71 0 0,00 7 100,00 
Centro   0,00 5 83,33 1 33,33 6 100,00 
Esquerda 2 15,38 9 69,23 2 15,38 13 100,00 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
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Tabela 16 - Cruzamento entre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a 
orientação ideológica dos partidos dos(as) prefeitos(as) 

Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal 
Atendimento total Atendimento 

parcial 
Sem informações Total 

Partido político 

N.a. % N.a. % N.a. % N.a. % 
Total 17 65,38 6 26,92 3 7,69 26 100,00 

Direita 5 71,43 2 28,57 0 0,00 7 100,00 
Centro 3 50,00 2 33,33 1 16,67 6 100,00 
Esquerda 9 69,23 2 15,38 2 15,38 13 100,00 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
 

A análise das tabelas 15 e 16 permite perceber algumas tendências quanto ao 

cumprimento das leis de prestação de contas, do ponto de vista da orientação 

ideológica do partido dos(as) prefeitos(as). 

 

Se considerarmos apenas os números absolutos do cumprimento integral da Lei de 

Contas Públicas, as capitais com administração de partidos de esquerda tendem a 

ser mais transparentes, com dois casos, Aracajú e São Paulo (administradas pelo 

PT) para um de administração de direita, Florianópolis (PP). Se considerarmos o 

cumprimento integral da Lei de Responsabilidade Fiscal, o predomínio das capitais 

com administração de esquerda é mais marcante, com 9 capitais apresentando 

todos os demonstrativos exigidos: Aracajú, Belo Horizonte, Maceió, Natal, Porto 

Alegre, Porto Velho, Recife, São Luís e São Paulo, sendo 5 capitais com 

administrações de partidos de direita: Curitiba, Florianópolis, Manaus, Rio de Janeiro 

e Salvador, e 3 capitais com administração de partidos de centro: Campo Grande, 

Teresina e Vitória. 

 

Considerando-se a ponderação dos valores, em números relativos essa diferença 

fica diluída, como mostram os valores das freqüências relativas apresentados nas 

tabelas 15 e 16, já que existem mais administrações de partidos de esquerda 

(exatamente metade do total). Neste caso, os desempenhos entre administrações 

com partidos de esquerda e de direita poderiam ser considerados muito próximos, e 

relativamente melhores que os com administração de partidos de centro. Apesar 

disso, entendemos que os números absolutos devam ser considerados como 

significativos, já que o cumprimento da lei é exigido de todas as administrações. Isso 

poderia indicar uma tendência, nas administrações de partidos de esquerda, 
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particularmente do PT, em direção a uma maior transparência quanto às contas 

públicas. 

 

Se concentrarmos a atenção nos casos de cumprimento integral da Lei de Contas 

Públicas, representados por São Paulo, Aracajú e Florianópolis, podemos trazer 

mais elementos para esta análise. O caso do cumprimento integral por São Paulo 

poderia ser explicado pelo fato do seu website ser um dos mais estruturados do 

país, reflexo do desenvolvimento do seu programa de governo eletrônico. São Paulo 

é também a capital mais importante do país, possui o maior orçamento entre as 

capitais (superior ao da maioria dos estados brasileiros) e se enquadra na 

classificação de alto IDH-M. Mas isso não permite explicar porque São Paulo cumpre 

as determinações da lei, enquanto outras capitais importantes como Porto Alegre, 

Belo Horizonte e Rio de Janeiro não apresentam todos os demonstrativos exigidos. 

 

Mesmo sem entrarmos em maiores considerações sobre as características 

ideológicas dos partidos, analisadas por Bobbio (2001), podemos considerar, no 

entanto, que pela sua importância, São Paulo pode ser considerada uma “vitrine” da 

administração do PT, que nitidamente coloca entre seus compromissos de governo a 

promoção da transparência administrativa. Quanto a isso, é importante citar alguns 

trechos do manual de diretrizes para programas de governo elaborado pelo diretório 

nacional do Partido dos Trabalhadores. Segundo essa publicação, os governos do 

partido devem se comprometer com o “[...] uso intensivo e apropriado das 

tecnologias de informação e comunicação para implementar modelos de gestão 

eficientes, eficazes e democráticos, e facilitar o acesso aos serviços públicos e à 

informação, garantindo transparência e controle social” (PARTIDO DOS 

TRABALHADORES, 2004, p. 36). Quanto à política de governo eletrônico das 

administrações petistas, o documento é bem específico quanto a necessidade de se 

“[...] colocar a tecnologia a serviço da eficiência e da democratização do governo [...] 

e promover a democratização do acesso ao conhecimento, à informação e aos 

serviços públicos e controle social da gestão.” (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 

2004, p. 39). 

 

O caso de Aracajú é mais significativo desta vinculação entre a transparência e a 

diretriz político-administrativa das administrações do partido dos trabalhadores. Ao 
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contrário de São Paulo, Aracaju não possui um website estruturado e nem mesmo 

um programa de governo eletrônico desenvolvido. Também não possui uma grande 

capacidade orçamentária e se enquadra na classificação de médio IDH-M. O fator 

mais evidente para explicar o cumprimento da legislação parece ser mesmo o 

compromisso da administração de Aracajú com a prestação de contas públicas e 

com a transparência. É importante salientar que este compromisso foi uma das 

principais bandeiras da campanha eleitoral do prefeito Marcelo Déda Chagas para 

sua reeleição em 2004, em que foi reeleito como mais de 71% dos votos no primeiro 

turno das eleições municipais39. Apesar desta maciça votação indicar a aprovação 

da administração atual, os dados levantados na pesquisa não permitem inferir que 

haja uma relação entre a transparência na prestação de contas públicas e a 

aprovação do governo. Podemos indicar, no entanto, Aracajú como um excelente 

caso para um estudo mais aprofundado sobre o tema. 

 

Florianópolis, ao contrário de São Paulo e Aracajú, é administrado por um partido de 

direita. Ao analisarmos os indicadores de renda e desenvolvimento humano, 

verificamos que Florianópolis possui a nona melhor relação entre orçamento e 

população e, como grande distinção, o maior IDH-M entre todas as capitais. 

Podemos supor que a transparência observada no website de Florianópolis tenha 

relação com o maior capital humano da sua população, mas não temos evidências 

empíricas que sustentem esta afirmação. Outra explicação possível está ligada às 

características peculiares do Partido Progressista em Santa Catarina, mais 

comprometido com os princípios democráticos, e ao interesse de alguns políticos 

regionais em matérias relacionadas ao controle do déficit fiscal e da própria Lei de 

Responsabilidade Fiscal, como é o caso de Esperidião Amin Helou Filho, ex-

governador do estado de Santa Catarina e marido da atual prefeita de Florianópolis, 

Angela Regina Heinzen Amin Helou. Apesar dessa inferência ser possível, não 

obtivemos maiores informações que comprovem uma orientação do partido para a 

transparência da administração, como no caso do PT. 

 

Quanto às três capitais que não apresentaram prestação de contas, duas de 

administrações de esquerda, Belém e Cuiabá, e uma de centro, Boa Vista, podemos 

                                            
39 Dados obtidos em: <http://www.pt.org.br/site/noticias/noticias_int.asp?cod=26368>, acesso em: 25 
out. 2004. 
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considerar algumas possibilidades. No caso de Belém e Boa Vista, o 

descumprimento da legislação pode estar relacionado ao fato dos seus websites 

estarem entre os menos estruturados encontrados na pesquisa. Como vimos 

anteriormente, o website de Belém ainda é remetido a uma página em domínio 

comercial e o website de Boa Vista esteve “fora do ar” durante quase toda a 

pesquisa, indicando no mínimo a existência de problemas estruturais na sua 

manutenção. Como dissemos anteriormente, a falta de prestação de contas através 

do website de Cuiabá provavelmente possa estar relacionada a problemas internos 

de manutenção, já que são apresentados links para todos os demonstrativos, mas 

não há nenhum conteúdo disponível. Infelizmente, não houve resposta aos 

questionários enviados a estes websites, que poderiam fornecer maiores indicações 

sobre o não cumprimento das determinações legais. 

 

Concluindo esta análise, a pesquisa mostrou que o cumprimento à Lei de 

Responsabilidade Fiscal é bem superior ao da Lei de Contas Públicas. Uma das 

explicações que levantamos é que, até o momento, não houve nenhuma punição 

pelo descumprimento da Lei de Contas Públicas. Como os demonstrativos exigidos 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal são praticamente os mesmos exigidos pela Lei 

de Contas Públicas, à exceção de alguns demonstrativos adicionais exigidos por 

esta última40, talvez os municípios tenham procurado se adequar apenas ao 

cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que existe maior probabilidade 

de punição relacionada ao seu descumprimento.  

 

Essa explicação reforça nosso argumento sobre a importância da existência de 

mecanismos institucionais efetivos para a promoção da transparência e 

accountability. A existência de uma regra, representada pela Lei de Contas Públicas, 

não resulta necessariamente em maior transparência, como vimos na presente 

análise, mas a perspectiva de punição associada à regra, como no caso da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, parece ter um efeito muito mais decisivo sobre a prestação 

de contas, como verificamos nesta pesquisa. 

 

                                            
40 Cumpre salientar que o formato de apresentação dos demonstrativos das duas leis avaliadas é 
diferente, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. 
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Os resultados da avaliação mostram que a estruturação dos websites (e, por 

extensão, a maior capacitação em governo eletrônico), parece estar condicionada a 

maior capacidade orçamentária das capitais, assim como a um valor maior do IDH-

M. Essa constatação reforça as considerações sobre os condicionantes do governo 

eletrônico levantados pela ONU (UNITED NATIONS, 2002, 2004). Por outro lado, 

fatores político-ideológicos e institucionais parecem influir mais decididamente na 

transparência dos websites, o que pode explicar os diferentes níveis de 

transparência observados na pesquisa.  

 

Finalmente, é preciso considerar que a constatação de alta transparência quanto a 

publicização das contas públicas não pode ser assumida como efetiva prestação de 

contas por parte das administrações avaliadas. Ao mesmo tempo, entendemos que 

a accountability dependa da configuração de um conjunto de condições que se 

complementam e se reforçam, conforme vimos no capítulo 2. Por estes motivos, 

concluímos que considerar que a implantação de um programa de governo 

eletrônico leve necessariamente a um aumento da accountability, muito freqüente na 

literatura sobre o tema e disseminada por importantes entidades como o BNDES 

(BANCO ..., 2000a, 2000b), OECD (ORGANISATION ..., 2003b), ONU (UNITED 

NATIONS, 2002, 2004) e Comunidade Européia (COMISSÃO..., 2003a, 2003b), 

ainda é muito prematura. Mais estudos sobre o tema são necessários para que se 

tenha uma resposta mais embasada a esta questão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como revela este trabalho, o tema do governo eletrônico permite inúmeras 

abordagens de pesquisa. Apesar disso, a grande maioria dos trabalhos ainda 

concentra seu foco na questão tecnológica ou nos aspectos ligados à melhoria da 

gestão governamental. A carência de estudos consistentes sobre a relação entre a 

implantação de um programa de governo eletrônico e a transparência aponta para 

uma vertente de pesquisa de grande importância para a compreensão do impacto 

destas novas tecnologias no futuro da democracia. Por ser um fenômeno muito 

recente, o impacto do governo eletrônico na sociedade como um todo ainda não 

pode ser totalmente compreendido, indicando a necessidade de mais estudos. Este 

trabalho, ao avaliar a transparência pela publicização das contas públicas através de 

websites governamentais, teve a intenção de contribuir para melhorar a 

compreensão de um dos componentes fundamentais da democracia representativa 

– a transparência dos atos públicos –, colaborando para a ampliação do 

conhecimento sobre os possíveis impactos do governo eletrônico na sociedade 

moderna. 

 

A pesquisa bibliográfica permitiu perceber que a emergência do governo eletrônico 

está diretamente relacionada aos processos de reforma do Estado, principalmente 

quanto à sua segunda geração de reformas, e a revolução tecnológica, que ocorrem 

contemporaneamente. O governo eletrônico, como resultado destes dois processos, 

nasce em clima de grande expectativa quanto aos seus efeitos para a melhoria da 

gestão do Estado. Talvez por este motivo, os primeiros trabalhos sobre governo 

eletrônico apresentem, em geral, uma dose exagerada de otimismo quanto aos seus 

benefícios imediatos. Como mostramos anteriormente, os temas recorrentes 

associam o governo eletrônico a novas formas de governança (STIGLITZ, ORSZAG 

& ORSZAG, 2000; OKOT-UMA, 2000) e também a transformações mais amplas na 

sociedade, que dão origem à chamada Era da Informação ou do Conhecimento 

(CASTELLS, 1999). Além disso, o processo de reforma do Estado trouxe à pauta o 

tema da transparência administrativa e da accountability, em especial na área fiscal. 

Por suas características, nada mais natural que o governo eletrônico tenha sido visto 
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como um eficiente instrumento para aumento da eficiência administrativa e 

accountability dos governos. 

 

Não se pode negar que a implantação de um programa de governo eletrônico traz 

inúmeros benefícios diretos, que vão da simplificação de atos administrativos e 

melhorias internas de gestão a facilitação da prestação de serviços públicos à 

população. Como vimos no capítulo 3, o governo eletrônico pode ser um instrumento 

efetivo para uma melhor governança (ORGANISATION ..., 2003a, 2003b; UNITED 

NATIONS, 2004), mas sua simples implementação não garante por si só maior 

eficiência e transparência. Apesar de algumas ressalvas quanto ao elevado grau de 

otimismo presente em alguns textos analisados (BANCO ..., 2000a, 2000b; 

ORGANISATION ..., 2003b; UNITED NATIONS, 2002, 2004; COMISSÃO..., 2003a, 

2003b), concordamos que o governo eletrônico possa ter efeitos positivos sobre a 

transparência e a accountability, ao configurar-se como um eficiente meio de 

transmissão de informações entre o governo e os cidadãos. Porém, acreditamos que 

a existência de mecanismos institucionais efetivos que favoreçam a transparência e 

a accountability seja fundamental para que esta maior transparência e accountability 

ocorra. 

 

As considerações sobre a democracia representativa tiveram por finalidade mostrar 

que a transparência governamental é uma das suas condições fundamentais, além 

de dar suporte teórico a necessidade de prestação de contas pelos governos. A 

emergência de discussões sobre o direito à liberdade de informação, parte do 

processo voltado à constituição de uma democracia mais participativa, relaciona-se 

também com a valorização dos governos locais. Os exemplos das campanhas pela 

liberdade de informação mostram que, em sua maior parte, os movimentos partem 

das esferas locais (CAMPAIGN FOR FREEDOM OF INFORMATION, 2000; 

COMMITTEE ON OPEN GOVERNMENT, 2002). Castells (2001) analisa esta 

valorização das esferas locais como parte das transformações da sociedade 

contemporânea, influenciada pelo processo de globalização e pelas transformações 

tecnológicas que dão origem à Sociedade da Informação. Considerações sobre a 

emergência do governo eletrônico e a valorização dos governos locais também 

podem ser encontradas em publicações da Comunidade Européia (COMISSÃO DAS 

COMUNIDADES EUROPÉIAS, 2003a, 2003b). 



 119

 

A possibilidade de maior transparência decorrente da implantação de programas de 

governos eletrônicos colocou decididamente em questão a perspectiva de maior 

controle popular sobre os assuntos da administração. Apesar disso, concordamos 

com Vaz (2003) que o governo eletrônico teria como efeito mais importante a 

complementação de outras fontes de informação para o controle social e a 

participação. Para Vaz, a participação política e o controle social dependem também 

da existência de mecanismos institucionais que favoreçam o fornecimento de 

informações. Sobre isso, Cunha afirma que: “O uso da rede para facilitar a prática 

democrática depende mais dos mecanismos de participação existentes do que da 

tecnologia. Já há tecnologia disponível, mas a viabilização depende de vontade 

política e de interesse do cidadão [...]” (Cunha, 2000, p. 124). 

 

No caso brasileiro, o governo eletrônico pode ser um excelente instrumento para a 

melhoria dos processos internos do governo, conduzindo à maior eficiência 

administrativa. Um fator importante a ser considerado sobre a evolução tecnológica 

é a rápida diminuição, com o passar do tempo, dos custos de implantação dos 

sistemas. A criação de um website e a sua manutenção demandam apenas uma 

fração dos recursos necessários para a melhoria interna das organizações. A 

verdadeira revolução talvez esteja na melhoria dos processos internos à máquina 

administrativa, na mudança de mentalidade dos funcionários e dirigentes envolvidos 

nestes processos, freqüentemente resistentes as mudanças, e na otimização dos 

fluxos de informação, como reconhece o próprio governo federal no balanço da sua 

política de governo eletrônico (BRASIL, 2002b). 

 

Quanto à exclusão digital, acreditamos que ela não se relacione diretamente com a 

capacidade de um governo ser transparente. Como apontamos anteriormente, o 

número de pessoas que freqüenta um determinado website ou que tenha acesso 

aos meios eletrônicos não está obviamente relacionado com sua transparência. 

Além disso, os dados sobre audiência de websites governamentais, apresentados 

no primeiro capítulo, indicam que a grande maioria dos cidadãos acessa os websites 

em busca de serviços e não necessariamente em busca de informações públicas. 

Iizuka (2003) mostra ainda que: “o acesso à internet e às informações que trafegam 

na rede não implica, necessariamente, maior nem melhor conhecimento.” (IIZUKA, 
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2003, p. 140). Apesar disso, mesmo que uma parcela razoável da comunidade não 

tenha acesso aos meios eletrônicos, a maior disponibilidade de informações públicas 

pelos websites governamentais traria um ganho considerável para a transparência 

dos governos, e um maior acesso às informações públicas via websites 

governamentais poderia fornecer material para uma mídia melhor informada 

(O’DONNELL, 1998). A existência de agências de accountability independentes 

poderia complementar o suprimento de informações à população quanto à prestação 

de contas públicas (O’DONNELL, 1998; DUNN, 1999; CLAD, 2001). 

 

Um aspecto que ficou bem evidente na pesquisa foi a ausência de modelos de 

avaliação de governo eletrônico com foco em transparência administrativa. Durante 

a pesquisa sobre os modelos existentes de avaliação de governos eletrônicos, 

encontramos um aparente paradoxo. Ao mesmo tempo em que cresce o interesse 

no estudo sobre a influência do governo eletrônico na administração pública, 

verifica-se a quase ausência de modelos de avaliação destes impactos. Quando 

consideramos um foco de análise baseado nas conseqüências para a transparência 

e accountability da instituição de um programa de governo eletrônico, a carência é 

notável. Como apontamos anteriormente, um exemplo marcante é a metodologia de 

avaliação empregada pela ONU que deu origem ao Benchmark de governo 

eletrônico mundial (UNITED NATIONS, 2002, 2004), em que a única medida que 

poderia dar conta de questões relativas à accountability é feita de maneira indireta, 

através da pontuação originada pelos surveys da Transparency International e da 

Freedomhouse International que medem a percepção da corrupção, e não a 

transparência ou a accountability (UNITED NATIONS, 2002). 

 

Por esta razão, o estabelecimento de um modelo que permita avaliar a transparência 

de governos eletrônicos é sugerido como continuidade desta pesquisa. Um estudo 

deste tipo envolveria necessariamente a resolução de questões complexas, como a 

atribuição de valores para os diferentes indicadores relacionados à transparência. O 

exemplo de Putnam (2000), que estabeleceu indicadores para avaliar o desempenho 

institucional e o capital social na Itália moderna, mostra que é possível estabelecer 

parâmetros de análise semelhantes, com foco em transparência administrativa. 

Entendemos que não basta simplesmente relacionar o desempenho do governo 

eletrônico a indicadores de renda ou mesmo a indicadores sócio-econômicos 
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sintéticos, como é a base de avaliação do Benchmark da ONU (UNITED NATIONS, 

2002, 2004). Os resultados da pesquisa, apresentados no capítulo 4, indicam que a 

transparência não parece estar relacionada nem à capacitação econômica dos 

governos, avaliada nesta pesquisa pela capacidade orçamentária dos municípios 

(mesmo que esta tenha peso decisivo para a capacidade de prover serviços e 

modernização da gestão interna dos governos), nem a fatores ligados ao 

desenvolvimento humano, sintetizados pelo IDH-M. Os fatores político-ideológicos, 

avaliados neste trabalho pela orientação ideológica dos partidos políticos das 

capitais e também pela existência de comprometimento político com a transparência 

administrativa, e institucionais, representados não só pelas legislações de prestação 

de contas públicas, mas também pelo estabelecimento de mecanismos efetivos de 

punição associados ao seu descumprimento, parecem influir mais decididamente na 

transparência do que os critérios avaliados pela ONU. Os resultados da pesquisa 

apontam para a necessidade de pesquisas mais profundas sobre a influência destes 

fatores durante a implantação de programas de governo eletrônico e suas 

conseqüências para a transparência governamental. Entendemos também que o 

estabelecimento de indicadores mais apropriados para avaliar a transparência 

governamental é fundamental para o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o 

tema. 

 

Como sugestões para futuras pesquisas, a expansão do universo de análise seria 

possível a partir do estabelecimento de uma metodologia de avaliação que 

permitisse a investigação das feições mais relacionadas à transparência de forma 

semi-automática, a exemplo do modelo WAES (CYBER-STATE, 2002). Como 

dissemos anteriormente, uma dificuldade conceitual para a criação de um modelo de 

avaliação de transparência reside na atribuição de pesos para cada indicador, já que 

entendemos que os indicadores propostos devam ter pesos diferenciados em função 

de sua importância para a transparência. Além disso, é necessário considerar a 

inclusão de indicadores qualitativos de difícil mensuração, como, por exemplo, a 

facilidade de interação com o website, sua amigabilidade e a inteligibilidade das 

informações existentes. 

 

Uma outra sugestão de pesquisa relacionada ao tema da transparência é o estudo 

dos movimentos por liberdade de informação. Como vimos anteriormente, estes 
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movimentos têm sido importantes para o reconhecimento do direito dos cidadãos à 

informação pública, resultando na criação de leis, em vários países, que garantem o 

direito à informação pública (CAMPAIGN FOR FREEDOM OF INFORMATION, 

2000; COMMITTEE ON OPEN GOVERNMENT, 2002). Apesar da importância 

destes movimentos para efetivação da transparência e para o respeito ao direito 

básico dos cidadãos serem informados sobre os assuntos do governo, como vimos 

no exemplo da luta atual contra a restrição de informação sobre os atos do governo 

nos Estados Unidos (POPE, 2002), existem ainda poucos estudos sobre a influência 

destes movimentos na formação de uma sociedade mais participativa e na sua 

possível influência na accountability dos governos.  

 

O estudo do poder invisível, enfocado por Bobbio (1986) e por Wolfe (1980), mesmo 

tendo um caráter eminentemente teórico, pode fornecer interessantes subsídios para 

o estudo da transparência, já que a informação sobre os assuntos governamentais 

pode ser entendida como uma forma de poder, e sua transmissão para os cidadãos 

poderia, em princípio, transferir poder aos cidadãos e tornar o governo mais 

democrático, além de mais representativo. 

 

Finalmente, entendemos que a avaliação da influência de um programa de governo 

eletrônico na accountability demanda o estabelecimento de uma metodologia de 

investigação que forneça indicações sobre a responsabilização do governo quanto à 

prestação de contas. Uma pesquisa deste tipo deve verificar se há punição para o 

descumprimento das determinações legais, e se estas sanções se repercutem no 

mecanismo da accountability, assim como verificar se uma administração mais 

“accountable” recebe incentivos para sua continuidade. Pelo que pudemos verificar 

na pesquisa, não existem, até o momento, estudos sobre governo eletrônico que 

avaliem o ciclo completo da accountability, o que indica seguramente que a relação 

entre governo eletrônico e accountability não foi, até o momento, devidamente 

equacionada. 
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APÊNDICE A 

 
Roteiro de pesquisa nos websites. 

 

O quadro a seguir apresenta o roteiro de pesquisa utilizado na avaliação da 

prestação de contas públicas. Os dados coletados foram tabulados e convertidos 

nos quadros e tabelas apresentados no capítulo 5. As tabelas completas sobre a 

prestação de contas referente à Lei nº 9.755 são apresentadas no apêndice B. 

 

Tipo de informação pesquisada Ação Resultado 

1. Localização do Website oficial. Localizar o website oficial 

utilizando-se como mecanismo 

de busca o Google. 

Informar a localização e 

endereço eletrônico da página 

principal do website. 

2. Existência de link de comunicação 

com o website. 

Verificar a existência de formas 

de comunicação com o website. 

Informar existência ou não. 

Tipo de link existente. Verificar o tipo de link de 

comunicação. 

Discriminar entre a 

apresentação de endereço de e-

mail, formulário de 

preenchimento on-line ou 

comunicação on-line. 

possibilidade de contato com diversos 

órgãos municipais. 

Verificar se é possível 

endereçar comunicação aos 

diversos órgãos municipais ou 

apenas a uma central única. 

Informar possibilidade ou não. 

3. Mapa do website. Verificar a presença de mapa do 

website na página principal. 

Informar existência ou não. 

Presença de link para contas públicas no 

mapa do website. 

Verificar a existência de link 

para a página de prestação de 

contas. 

Informar existência ou não. 

4. Estrutura administrativa. Verificar a presença da 

estrutura administrativa no 

website. 

Informar existência ou não, 

discriminando o formato de 

apresentação. 

Apresentação dos responsáveis. Verificar se na estrutura 

administrativa são apresentados 

os responsáveis por cada órgão 

listado e respectivas formas de 

contato. 

Informar resultado. 

Atribuições dos órgãos. Verificar se consta a atribuição 

dos órgãos municipais na 

estrutura administrativa. 

Informar existência ou não, 

discriminando o tipo de 

informação existente. 
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Continuação do quadro anterior 
Tipo de informação pesquisada Ação Resultado 

5. Diário oficial. Verificar a presença de versão 

eletrônica do Diário Oficial do 

município. 

Informar existência ou não. 

6. Serviço de busca interno Verificar se o website possui 

mecanismo interno de busca de 

informações. 

Informar existência ou não, 

discriminando o tipo de link de 

busca existente. 

Localização da prestação de contas 

públicas pelo serviço interno de busca. 

Verificar se o mecanismo de 

busca é capaz de encontrar a 

localização da prestação de 

contas no website. 

Informar localização ou não. 

7. Existência de link, na página 

principal, para a página de contas 

públicas. 

Verificar se existe link de 

acesso direto à prestação de 

contas na página principal. 

Informar existência ou não. 

8. Publicização das contas públicas. 

 

Verificar se o website apresenta 

prestação de contas. 

Informar a existência de 

prestação de contas. 

Lei de Contas Públicas. Verificar se todos os 

demonstrativos exigidos são 

apresentados. 

Apresentar os resultados, 

indicando os links para as 

páginas em que os 

demonstrativos são 

apresentados. 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Verificar se todos os 

demonstrativos exigidos são 

apresentados. 

Apresentar os resultados, 

indicando os links para as 

páginas em que os 

demonstrativos são 

apresentados. 

Site contas públicas. Verificar a existência de 

prestação de contas públicas no 

site www.contaspúblicas.gov.br. 

Informar a existência de 

cadastro no website sobre a 

prestação de contas e sua 

atualização. 

Quadro 14 – Roteiro de avaliação dos websites 
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APÊNDICE B- Modelos dos Questionários enviados aos websites 

 
 
Questionário enviado aos websites 
 
 
Assunto: Pesquisa de mestrado em Administração Pública e Governo. 
 
Prezado(s) Senhor(es), 
 
 
Sou aluno do Curso de Mestrado em Administração Publica e Governo da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. 
Desenvolvo uma pesquisa sobre o tema Governo Eletrônico e Transparência, cujo 
foco é avaliar a prestação de contas públicas via websites municipais, em 
atendimento à Lei nº 9.755, de 16/12/1998 (Lei de Contas Públicas), cujas 
determinações são apresentadas no website <www.contaspúblicas.gov.br>. 
 
Como parte da pesquisa de avaliação de websites governamentais, solicito a 
gentileza de responderam às questões apresentadas a seguir e encaminhá-las ao 
seguinte endereço de e-mail: <op@osite.com.br>. 
 
Esclareço que todas as informações obtidas serão consolidadas e analisadas como 
parte da pesquisa, mas as respostas individuais serão preservadas e mantidas em 
sigilo. 
 
Questão 1: Qual área da administração é responsável pela manutenção do website? 
 
Questão 2: Existe uma política de governo eletrônico da atual administração? Ela 
pode ser acessada pelo website? 
 
Questão 3: O referido website disponibiliza os demonstrativos da Lei nº 9.755, de 
16/12/1998 (Lei de Contas Públicas), conforme as determinações constantes no 
website <www.contaspúblicas.gov.br> ? 
 
Questão 4: As informações constantes no website <www.contaspúblicas.gov.br> 
para o referido website encontram-se atualizadas por esta administração? 
 
Questão 5: Existe algum tipo de dificuldade para o cumprimento das determinações 
da Lei de Contas Públicas, caso o website não esteja disponibilizando os 
demonstrativos exigidos? 
 
Agradeço antecipadamente a atenção e coloco-me a disposição para eventuais 
esclarecimentos que se façam necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
Otavio Prado 
E-mail: <op@osite.com.br>  
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Questionário enviado ao website Contas Públicas 
 
 
Assunto: Pesquisa de mestrado em Administração Pública e Governo. 
 
Prezado(s) Senhor(es), 
 
 
Sou aluno do Curso de Mestrado em Administração Publica e Governo da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. 
Desenvolvo uma pesquisa sobre o tema Governo Eletrônico e Transparência, cujo 
foco é avaliar a prestação de contas públicas via websites municipais, em 
atendimento à Lei nº 9.755, de 16/12/1998 (Lei de Contas Públicas), cujas 
determinações são apresentadas neste website (<www.contaspúblicas.gov.br>). 
 
A pesquisa visa avaliar a prestação de contas públicas de todas as capitais 
estaduais, e um dos pontos checados é o confronto dos dados indicados neste 
website com os dados apresentados no website oficial das respectivas capitais. 
Como parte da pesquisa de avaliação, solicito a gentileza de responderam as 
questões apresentadas a seguir e encaminhá-las ao seguinte endereço de e-mail: 
<op@osite.com.br>. 
 
Esclareço que todas as informações obtidas serão consolidadas e analisadas como 
parte da pesquisa, mas as respostas serão preservadas e mantidas em sigilo. 
 
Questão 1: Existe atualização por parte deste website quanto aos demonstrativos 
oferecidos pelos órgãos que constam na relação exibida na página principal? 
 
Questão 2: Mesmo considerando que a responsabilidade pela exatidão das 
informações é das respectivas administrações, existe algum tipo de verificação, por 
parte do website contas públicas, quanto ao conteúdo apresentado pelos respectivos 
websites? 
 
Questão 3: Existe algum tipo de estudo ou avaliação sobre o cumprimento das 
determinações da Lei nº 9.755, de 16/12/1998 (Lei de Contas Públicas), conforme as 
determinações constantes no website <www.contaspúblicas.gov.br>? 
 
Questão 4: Face ao alerta existente na página principal, existe a intenção, num 
futuro próximo, de aplicar punições pela falta de apresentação dos demonstrativos 
pelos órgãos públicos, no espírito da Lei nº 9.755? 
 
Agradeço antecipadamente a atenção e coloco-me a disposição para eventuais 
esclarecimentos que se façam necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
Otavio Prado 
E-mail: <op@osite.com.br>  
 



 139

Todos os questionários foram enviados em 13 de setembro 2004. Os endereços de 

envio estão indicados no quadro a seguir. 

 

Capital Endereço de envio do questionário 
  
Aracaju <http://www.aracaju.se.gov.br/faleconosco.asp> 
Belém <imprensa.pmb@cinbesa.com.br> 
Belo Horizonte  <http://www.pbh.gov.br/mensagem.htm> 
Boa Vista <http://www.boavista.rr.gov.br/contatos_depart.php> 
Campo Grande <seplanfi@pmcg.ms.gov.br> 
Cuiabá <gapre@pmcg.ms.gov.br>  
Curitiba <www.curitiba.pr.gov.br/html/FaleConosco.htm> 
Florianópolis <http://www.pmf.sc.gov.br/anexos/e-mail.php> 
Fortaleza <portal@fortaleza.ce.gov.br> 
Goiânia <secom@goiania.go.gov.br > 
João Pessoa <sefin@joaopessoa.pb.gov.br> 
Macapá <gabic@pmm.ap.gov.br> 
Maceió <http://www.maceio.al.gov.br/> 
Manaus <pmm@pmm.am.gov.br> 
Natal <http://www.natal.rn.gov.br/faleconosco/index.php> 
Palmas <prefeita.nilmar@palmas.to.gov.br> 
Porto Alegre <comunicacao@procempa.com.br>  
Porto Velho <http://www.portovelho.ro.gov.br/utilidade_publica.asp> 
Recife <comunicacao@recife.pe.gov.br > 
Rio Branco <http://www.pmrb.ac.gov.br/web/index.php?option=com_contact&Itemid=3> 
Rio de Janeiro <http://www.rio.rj.gov.br/> 
Salvador <smcsmult@pms.ba.gov.br> 
São Luís <http://www2.semfaz.saoluis.ma.gov.br/faleconosco/> 
São Paulo <editor_portal@prefeitura.sp.gov.br> 
Teresina <webmaster@prodater.com.br>  
Vitória <http://www.vitoria.es.gov.br/faleres.htm> 
Quadro 15 – Endereço de envio do questionário. 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
 

O questionário enviado ao website Contas Públicas foi remetido para o endereço 

<contaspúblicas@tcu.gov.br>, no mesmo dia que os demais. 
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APÊNDICE C  

 

 

QUADROS SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS WEBSITES AVALIADOS 

 

Neste anexo encontram-se os quadros referentes à prestação de contas públicas, 

segundo a Lei nº 9.755/98 (BRASIL, 1998). Os quadros apresentam o endereço 

eletrônico em que os demonstrativos estão disponíveis. Além dessa informação, são 

apresentadas eventuais divergências com o conteúdo cadastrado no website Contas 

Públicas (<www.contaspúblicas.gov.br>), já que pela lei, os municípios devem 

informar o endereço eletrônico em que os demonstrativos exigidos são 

apresentados. Todos os dados foram atualizados em 10 de setembro de 2004. Os 

endereços dos websites das capitais são apresentados no quadro a seguir: 

 

Capital Endereço do website oficial 
  
Aracaju, Sergipe http://www.aracaju.se.gov.br/ 
Belém, Pará http://www.prefeituradebelem.com.br/default.asp 
Belo Horizonte, Minas Gerais http://portal2.pbh.gov.br/pbh/index.html 
Boa Vista, Roraima http://www.boavista.rr.gov.br/ 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul http://www.campogrande.ms.gov.br/index2.htm 
Cuiabá, Mato Grosso http://www.cuiaba.mt.gov.br/ 
Curitiba, Paraná http://www.curitiba.pr.gov.br/ 
Florianópolis, Santa Catarina http://www.pmf.sc.gov.br/ 
Fortaleza, Ceará http://www.fortaleza.ce.gov.br/ 
Goiânia, Goiás http://www.goiania.go.gov.br/index.htm 
João Pessoa, Paraíba http://www.joaopessoa.pb.gov.br/ 
Macapá, Amapá http://www.prefeiturademacapa.ap.gov.br/ 
Maceió, Alagoas http://www.maceio.al.gov.br/ 
Manaus, Amazonas http://www.pmm.am.gov.br/index_frames_pmm.htm 
Natal, Rio Grande do Norte http://www.natal.rn.gov.br/ 
Palmas, Tocantins http://www.palmas.to.gov.br/ 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul http://www.portoalegre.rs.gov.br/ 
Porto Velho, Rondônia http://www.portovelho.ro.gov.br/ 
Recife, Pernambuco http://www.recife.pe.gov.br/ 
Rio Branco, Acre http://www.pmrb.ac.gov.br/web/ 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro http://www.rio.rj.gov.br/ 
Salvador, Bahia http://www.pms.ba.gov.br/indexE1024.html 
São Luís, Maranhão http://www.saoluis.ma.gov.br/ 
São Paulo, São Paulo http://www.prefeitura.sp.gov.br/ 
Teresina, Piauí http://www.teresina.pi.gov.br/ 
Vitória, Espírito Santo http://www.vitoria.es.gov.br/home.htm 
Quadro 16 - Listagem das capitais estaduais e seus respectivos websites oficiais 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa. 
Nota: Dados referentes a setembro de 2004. 
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1) Aracajú: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://financas2.aracaju.se.gov.br:2122/contas/portal/index.jsp 

Recursos recebidos http://financas2.aracaju.se.gov.br:2122/contas/portal/index.jsp 

Recursos repassados http://financas2.aracaju.se.gov.br:2122/contas/portal/index.jsp 

Orçamentos anuais http://financas2.aracaju.se.gov.br:2122/contas/portal/index.jsp 

Execução dos orçamentos http://financas2.aracaju.se.gov.br:2122/contas/portal/index.jsp 

Balanços orçamentários http://financas2.aracaju.se.gov.br:2122/contas/portal/index.jsp  

Contratos e seus aditivos http://financas2.aracaju.se.gov.br:2122/contas/portal/index.jsp 

Compras http://financas2.aracaju.se.gov.br:2122/contas/portal/index.jsp 

Quadro 17 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas – Aracajú 

Fontes: Website Contas Públicas (<http://www.contaspúblicas.gov.br/>) e website oficial do município 

(<http://www.aracaju.se.gov.br/>). 

 

Obs: O endereço das informações não confere com o existente no website Contas 

Públicas. 
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2) Belém: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados Não há esta informação 

Recursos recebidos Não há esta informação 

Recursos repassados Não há esta informação 

Orçamentos anuais Não há esta informação 

Execução dos orçamentos Não há esta informação 

Balanços orçamentários Não há esta informação 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 18 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas – Belém 

Fontes: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.prefeituradebelem.com.br/default.asp). 

 

Obs: O Município não possui informações cadastradas no website Contas Públicas 

(http://www.contaspúblicas.gov.br/). 
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3) Belo Horizonte: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados 
http://portal1.pbh.gov.br/pbh/ 

index.html?id_conteudo=2239&id_nivel1=-1 

Recursos recebidos 
http://portal1.pbh.gov.br/pbh/ 

index.html?id_conteudo=4677&id_nivel1=-1 

Recursos repassados 
http://portal1.pbh.gov.br/pbh/ 

index.html?id_conteudo=4677&id_nivel1=-1 

Orçamentos anuais http://portal1.pbh.gov.br/pbh/index.html 

Execução dos orçamentos 
http://portal1.pbh.gov.br/pbh/ 

index.html?id_conteudo=2239&id_nivel1=-1  

Balanços orçamentários http://portal1.pbh.gov.br/pbh/index.html 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 19 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas – Belo Horizonte 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://portal2.pbh.gov.br/pbh/index.html). 

 

Obs: O endereço das informações não confere com o existente no website Contas 

Públicas. 
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4) Boa Vista: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados Não há esta informação 

Recursos recebidos Não há esta informação 

Recursos repassados Não há esta informação 

Orçamentos anuais Não há esta informação 

Execução dos orçamentos Não há esta informação 

Balanços orçamentários Não há esta informação 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 20 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas – Boa Vista 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.boavista.rr.gov.br/). 

 

Obs: A informação existente no website Contas Públicas não confere com o 

conteúdo do website do município. 
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5) Campo Grande: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.campogrande.ms.gov.br/relatorios-lrf/relat_lrf.htm  

Recursos recebidos http://www.campogrande.ms.gov.br/relatorios-lrf/relat_lrf.htm 

Recursos repassados Não há esta informação 

Orçamentos anuais Não há esta informação 

Execução dos orçamentos http://www.campogrande.ms.gov.br/relat_lrf.htm  

Balanços orçamentários http://www.campogrande.ms.gov.br/relatorios-lrf/ 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 21 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas – Campo Grande 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.campogrande.ms.gov.br/index2.htm). 

 

Obs: O Município não possui informações cadastradas no website Contas Públicas 

(http://www.contaspúblicas.gov.br/). 
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6) Cuiabá: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados Não há esta informação 

Recursos recebidos Não há esta informação 

Recursos repassados Não há esta informação 

Orçamentos anuais http://www.smf.cuiaba.mt.gov.br/orcamento/orcanual.asp 

Execução dos orçamentos Não há esta informação 

Balanços orçamentários Não há esta informação 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 22 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas - Cuiabá 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial 

(http://www.cuiaba.mt.gov.br/). 

 

Obs: O Município não possui informações cadastradas no website Contas Públicas 

(http://www.contaspúblicas.gov.br/). 
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7) Curitiba: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados 
http://www.curitiba.pr.gov.br/Servicos/ 

Financas/contaspúblicas/index.html 

Recursos recebidos 
http://www.curitiba.pr.gov.br/Servicos/ 

Financas/contaspúblicas/index.html 

Recursos repassados Não há esta informação 

Orçamentos anuais 
http://www.curitiba.pr.gov.br/Servicos/ 

Financas/contaspúblicas/index.html 

Execução dos orçamentos 
http://www.curitiba.pr.gov.br/Servicos/ 

Financas/contaspúblicas/index.html 

Balanços orçamentários 
http://www.curitiba.pr.gov.br/Servicos/ 

Financas/orcamento/index.htm 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 23 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas - Curitiba 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial 

(http://www.curitiba.pr.gov.br/). 

 

Obs: O Município não possui informações cadastradas no website Contas Públicas 

(http://www.contaspúblicas.gov.br/). 
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8) Florianópolis: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://contaspúblicas.betha.com.br/pmflorianopolis/index.jsp 

Recursos recebidos http://contaspúblicas.betha.com.br/pmflorianopolis/index.jsp 

Recursos repassados http://contaspúblicas.betha.com.br/pmflorianopolis/index.jsp 

Orçamentos anuais http://contaspúblicas.betha.com.br/pmflorianopolis/index.jsp 

Execução dos orçamentos http://contaspúblicas.betha.com.br/pmflorianopolis/index.jsp 

Balanços orçamentários http://contaspúblicas.betha.com.br/pmflorianopolis/index.jsp 

Contratos e seus aditivos http://contaspúblicas.betha.com.br/pmflorianopolis/index.jsp 

Compras http://contaspúblicas.betha.com.br/pmflorianopolis/index.jsp 

Quadro 24 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas - Florianópolis 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.pmf.sc.gov.br/). 

 

Obs: O endereço das informações não confere com o existente no website Contas 

Públicas. 
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9) Fortaleza: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br 

Recursos recebidos http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br 

Recursos repassados http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br 

Orçamentos anuais http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br 

Execução dos orçamentos http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br 

Balanços orçamentários http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 25 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas - Fortaleza 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.fortaleza.ce.gov.br/). 

 

Obs: O endereço das informações não confere com o existente no website Contas 

Públicas. 
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10) Goiânia: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.goiania.go.gov.br/index.htm 

Recursos recebidos http://www.goiania.go.gov.br/index.htm 

Recursos repassados http://www.goiania.go.gov.br/index.htm 

Orçamentos anuais Não há esta informação 

Execução dos orçamentos http://www.goiania.go.gov.br/index.htm 

Balanços orçamentários http://www.goiania.go.gov.br/index.htm 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 26 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas - Goiânia 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.goiania.go.gov.br/index.htm). 

 

Obs: O Município não possui informações cadastradas no website Contas Públicas 

(http://www.contaspúblicas.gov.br/). 
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11) João Pessoa: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.joaopessoa.pb.gov.br/sefin/tabelas.htm 

Recursos recebidos http://www.joaopessoa.pb.gov.br/sefin/tabelas.htm 

Recursos repassados http://www.joaopessoa.pb.gov.br/sefin/tabelas.htm 

Orçamentos anuais Não há esta informação 

Execução dos 

orçamentos 
http://www.joaopessoa.pb.gov.br/sefin/tabelas.htm 

Balanços orçamentários http://www.joaopessoa.pb.gov.br/sefin/tabelas.htm 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 27 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas – João Pessoa 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.joaopessoa.pb.gov.br/). 

 

As informações estão atualizadas apenas para 2002. 

 

Obs: O Município não possui informações cadastradas no website Contas Públicas 

(http://www.contaspúblicas.gov.br/). 
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12) Macapá: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.prefeiturademacapa.ap.gov.br/cetil/rel_contas_públicas.htm 

Recursos recebidos http://www.prefeiturademacapa.ap.gov.br/cetil/receita2001.htm 

Recursos repassados Não há esta informação 

Orçamentos anuais http://www.prefeiturademacapa.ap.gov.br/cetil/rel_contas_públicas.htm 

Execução dos orçamentos http://www.prefeiturademacapa.ap.gov.br/cetil/rel_contas_públicas.htm 

Balanços orçamentários http://www.prefeiturademacapa.ap.gov.br/cetil/rel_contas_públicas.htm 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 28 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas - Macapá 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.prefeiturademacapa.ap.gov.br/). 

 

As informações estão atualizadas apenas para 2002. 

 

Obs: O Município não possui informações cadastradas no website Contas Públicas 

(http://www.contaspúblicas.gov.br/). 
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13) Maceió: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.maceio.al.gov.br/ 

Recursos recebidos http://www.maceio.al.gov.br/ 

Recursos repassados http://www.maceio.al.gov.br/ 

Orçamentos anuais http://www.maceio.al.gov.br/ 

Execução dos orçamentos http://www.maceio.al.gov.br/ 

Balanços orçamentários http://www.maceio.al.gov.br/ 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 29 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas - Maceió 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.maceio.al.gov.br/). 

 

Obs: O endereço das informações não confere com o existente no website Contas 

Públicas. 
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14) Manaus: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.pmm.am.gov.br/ 

Recursos recebidos http://www.pmm.am.gov.br/ 

Recursos repassados http://www.pmm.am.gov.br/ 

Orçamentos anuais http://www.pmm.am.gov.br/ 

Execução dos orçamentos http://www.pmm.am.gov.br/ 

Balanços orçamentários http://www.pmm.am.gov.br/ 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 30 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas - Manaus 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.pmm.am.gov.br/). 

 

Obs: O Município não possui informações cadastradas no website Contas Públicas 

(http://www.contaspúblicas.gov.br/). 
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15) Natal: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.natal.rn.gov.br/contas/index.php 

Recursos recebidos http://www.natal.rn.gov.br/contas/index.php 

Recursos repassados http://www.natal.rn.gov.br/contas/index.php 

Orçamentos anuais Não há esta informação 

Execução dos orçamentos http://www.natal.rn.gov.br/contas/index.php 

Balanços orçamentários http://www.natal.rn.gov.br/contas/index.php 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 31 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas - Natal 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.natal.rn.gov.br/). 

 

Obs: O endereço das informações não confere com o existente no website Contas 

Públicas. 
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16) Palmas: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.palmas.to.gov.br/relegislacao.shtm#lrf 

Recursos recebidos http://www.palmas.to.gov.br/relegislacao.shtm#lrf  

Recursos repassados http://www.palmas.to.gov.br/relegislacao.shtm#lrf 

Orçamentos anuais Não há esta informação 

Execução dos orçamentos http://www.palmas.to.gov.br/relegislacao.shtm#lrf 

Balanços orçamentários http://www.palmas.to.gov.br/relegislacao.shtm#lrf 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 32 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas - Palmas 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.palmas.to.gov.br/). 

 

Obs: O endereço das informações não confere com o existente no website Contas 

Públicas. 
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17) Porto Alegre: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf/relfins/entrada.asp 

Recursos recebidos http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf/relfins/entrada.asp 

Recursos repassados http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf/relfins/entrada.asp 

Orçamentos anuais http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf/relfins/entrada.asp 

Execução dos 

orçamentos 
http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf/relfins/entrada.asp 

Balanços orçamentários http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf/relfins/entrada.asp 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras(1) http://www.portoalegre.rs.gov.br/op/default.htm 

Quadro 33 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas – Porto Alegre 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.portoalegre.rs.gov.br/). 

Nota: (1) O demonstrativo de compras existe apenas para o orçamento participativo 

 

Obs: O endereço das informações não confere com o existente no website Contas 

Públicas. 
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18) Porto Velho: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.portovelho.ro.gov.br/contas_públicas.asp 

Recursos recebidos http://www.portovelho.ro.gov.br/contas_públicas.asp 

Recursos repassados http://www.portovelho.ro.gov.br/contas_públicas.asp 

Orçamentos anuais Não há esta informação 

Execução dos orçamentos http://www.portovelho.ro.gov.br/contas_públicas.asp 

Balanços orçamentários http://www.portovelho.ro.gov.br/contas_públicas.asp 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 34 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas – Porto Velho 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.portovelho.ro.gov.br/). 

Nota: Nem todos os demonstrativos estão atualizados. 

 

Obs: O Município não possui informações cadastradas no website Contas Públicas 

(http://www.contaspúblicas.gov.br/). 
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19) Recife: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.recife.pe.gov.br/pr/secfinancas/ContasPúblicas/index.php 

Recursos recebidos http://www.recife.pe.gov.br/pr/secfinancas/ContasPúblicas/index.php 

Recursos repassados http://www.recife.pe.gov.br/pr/secfinancas/ContasPúblicas/index.php 

Orçamentos anuais http://www.recife.pe.gov.br/pr/secfinancas/ContasPúblicas/index.php 

Execução dos orçamentos http://www.recife.pe.gov.br/pr/secfinancas/ContasPúblicas/index.php 

Balanços orçamentários http://www.recife.pe.gov.br/pr/secfinancas/ContasPúblicas/index.php 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 35 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas - Recife 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.recife.pe.gov.br/). 

 

Obs: O endereço das informações não confere com o existente no website Contas 

Públicas. 
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20) Rio Branco: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.pmrb.ac.gov.br/financas/financas.htm 

Recursos recebidos http://www.pmrb.ac.gov.br/financas/financas.htm 

Recursos repassados http://www.pmrb.ac.gov.br/financas/financas.htm 

Orçamentos anuais http://www.pmrb.ac.gov.br/financas/financas.htm 

Execução dos orçamentos http://www.pmrb.ac.gov.br/financas/financas.htm 

Balanços orçamentários http://www.pmrb.ac.gov.br/financas/financas.htm 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 36 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas – Rio Branco 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.pmrb.ac.gov.br). 

 

Informações estão atualizadas apenas para 2000. 

 

Obs: O Município não possui informações cadastradas no website Contas Públicas 

(http://www.contaspúblicas.gov.br/). 
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21) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.rio.rj.gov.br/ 

Recursos recebidos http://www.rio.rj.gov.br/ 

Recursos repassados http://www.rio.rj.gov.br/ 

Orçamentos anuais http://www.rio.rj.gov.br/ 

Execução dos 

orçamentos 
http://www.rio.rj.gov.br/ 

Balanços orçamentários http://www.rio.rj.gov.br/ 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras http://www.rio.rj.gov.br/ 

Quadro 37 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas – Rio de Janeiro 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.rio.rj.gov.br/). 

 

Obs: O endereço das informações não confere com o existente no website Contas 

Públicas. 
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22) Salvador: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/ 

Recursos recebidos http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/ 

Recursos repassados http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/ 

Orçamentos anuais http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/ 

Execução dos orçamentos http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br 

Balanços orçamentários http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 38 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas - Salvador 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.pms.ba.gov.br/indexE1024.html/). 
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23) São Luís: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www2.semfaz.saoluis.ma.gov.br/lrf/ 

Recursos recebidos http://www2.semfaz.saoluis.ma.gov.br/lrf/ 

Recursos repassados http://www2.semfaz.saoluis.ma.gov.br/lrf/ 

Orçamentos anuais Não há esta informação 

Execução dos orçamentos http://www2.semfaz.saoluis.ma.gov.br/lrf/ 

Balanços orçamentários http://www2.semfaz.saoluis.ma.gov.br/lrf/ 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 39 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas – São Luís 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.saoluis.ma.gov.br/). 

 

Obs: O Município não possui informações cadastradas no website Contas Públicas 

(http://www.contaspúblicas.gov.br/). 
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24) São Paulo: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/ 

financas/execucao_orcamentaria/demonstrativos_lrf.asp 

Recursos recebidos 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/ 

financas/execucao_orcamentaria/demonstrativos_lrf.asp 

Recursos repassados 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/ 

financas/execucao_orcamentaria/demonstrativos_lrf.asp 

Orçamentos anuais 
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/ 

financas/orcamento_2004/0010 

Execução dos orçamentos 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/ 

financas/execucao_orcamentaria/demonstrativos_lrf.asp 

Balanços orçamentários 
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/ 

financas/orcamento_2004/0010 

Contratos e seus aditivos http://portal.prefeitura.sp.gov.br/compras 

Compras http://portal.prefeitura.sp.gov.br/compras 

Quadro 40 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas – São Paulo 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.prefeitura.sp.gov.br/). 

 

Obs: O Município não possui informações cadastradas no website Contas Públicas 

(http://www.contaspúblicas.gov.br/). 
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25) Teresina: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.teresina.pi.gov.br/ 

Recursos recebidos http://www.teresina.pi.gov.br 

Recursos repassados http://www.teresina.pi.gov.br 

Orçamentos anuais Não há esta informação 

Execução dos orçamentos http://www.teresina.pi.gov.br/ 

Balanços orçamentários Não há esta informação 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 41 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas - Teresina 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.teresina.pi.gov.br/). 

 

Obs: O Município não possui informações cadastradas no website de Contas 

Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/). 
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26) Vitória: 

 

Tipo de demonstrativo Link para a informação 

  

Tributos arrecadados http://www.vitoria.es.gov.br/orcamento/prestcontas.htm 

Recursos recebidos http://www.vitoria.es.gov.br/orcamento/prestcontas.htm 

Recursos repassados http://www.vitoria.es.gov.br/orcamento/prestcontas.htm 

Orçamentos anuais http://www.vitoria.es.gov.br/orcamento/leiorcamento.htm 

Execução dos orçamentos http://www.vitoria.es.gov.br/orcamento/relexecucao.htm 

Balanços orçamentários http://www.vitoria.es.gov.br/orcamento/leiorcamento.htm 

Contratos e seus aditivos Não há esta informação 

Compras Não há esta informação 

Quadro 42 – Relação de demonstrativos da Lei de contas públicas - Vitória 

Fonte: Website Contas Públicas (http://www.contaspúblicas.gov.br/) e website oficial do município 

(http://www.vitoria.es.gov.br/). 

 

Obs: O Município não possui informações cadastradas no website Contas Públicas 

(http://www.contaspúblicas.gov.br/). 

 



 167

ANEXOS 

 

 

A- Lista de websites consultados 

 

B – Legislação de referência 

 

Lei n° 9.755, de 16 de dezembro de 1998. 

Instrução Normativa nº 028 (05/05/1999)  

Portaria nº 275, de 14 de dezembro de 2000  

Anexo II à Instrução Normativa n.º 028/1999  
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ANEXO A- LISTA DE WEBSITES CONSULTADOS 

 

Além das referências bibliográficas apresentadas anteriormente, os seguintes 

websites foram consultados durante a pesquisa deste trabalho. 

 

Access Reports: Freedom of Information: http://www.accessreports.com/ 

 

Banco Federativo: http://www.federativo.bndes.gov.br/ 

 

Campaign for Freedom of Information: http://www.cfoi.org.uk 

 

Contas Públicas: http://www.contaspúblicas.gov.br/ 

 

Cyberspace Policy Research Group: http://www.cyprg.arizona.edu 

 

Cyber-State.Org: http://www.cyber-state.org/ 

 

E-Commerce Org: http://www.e-commerce.org.br/index.htm 

 

Electronic Frontier Foundation: http://www.eff.org/ 

 

Electronic Privacy Information Center: http://www.epic.org/ 

 

Emarket: http://www.emarket.ppg.br/ 

 

Global Corruption Report: http://www.globalcorruptionreport.org/ 

 

Government On-line International Report (GOL-IN): http://www.governments-on-

line.org/ 

 

Government Technology: http://www.govtech.net/ 

 

Info On-line: http://info.abril.uol.com.br/ 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): http://www.ibge.gov.br/ 

 

Instituto Pólis: http://www.polis.org.br/ 

 

National Freedom of Information Coalition: http://www.nfoic.org/index.htm 

 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD): 

http://www.oecd.org/home/ 

 

Portal Gestão Pública: http://www.gestaopublica.gov.br/ 

 

Portal Rede Governo: http://www.redegoverno.gov.br/ 

 

Programa Sociedade da Informação no Brasil: http://www.socinfo.org.br/ 

 

Tesouro Nacional: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/ 

 

Transparency International: http://www.transparency.org/ 

 

United Nations On-line Network in Public Administration and Finance – 

UNPAN: http://www.unpan.org/ 

 

World Wide Web Consortium: http://www.w3.org/ 
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B – Legislação de referência 

 

São apresentados a seguir os textos referentes à legislação de prestação de contas 

públicas utilizada neste trabalho. 

 

LEI N° 9.755, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998. 
 
 
Dispõe sobre a criação de "homepage" na "Internet", pelo Tribunal de Contas da União, para 
divulgação dos dados e informações que especifica, e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1° O Tribunal de Contas da União criará homepage na rede de computadores Internet, com o 
título "contas públicas", para divulgação dos seguintes dados e informações: 
 
I - os montantes de cada um dos tributos arrecadados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
e pelos Municípios, os recursos por eles recebidos, os valores de origem tributária entregues e a 
entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio (caput do art. 162 da Constituição Federal); 
 
II - os relatórios resumidos da execução orçamentária da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios (§ 3° do art. 165 da Constituição Federal); 
 
III - o balanço consolidado das contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
suas autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico, baseado em 
dados orçamentários (art. 111 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964); 
 
IV - os orçamentos do exercício da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e os 
respectivos balanços do exercício anterior (art. 112 da Lei n° 4.320, de 1964); 
 
V - os resumos dos instrumentos de contrato ou de seus aditivos e as comunicações ratificadas pela 
autoridade superior (caput do art. 26, parágrafo único do art. 61, § 3° do art. 62, arts. 116, 117, 119, 
123 e 124 de Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993); 
 
VI - as relações mensais de todas as compras feitas pela Administração direta ou indireta (art. 16 da 
Lei n° 8.666, de 1993). 
 
§ 1º Os dados referidos no inciso I deverão estar disponíveis na homepage até o último dia do 
segundo mês subseqüente ao da arrecadação. 
 
§ 2º Os relatórios mencionados no inciso II deverão estar disponíveis na homepage até sessenta dias 
após o encerramento de cada bimestre. 
 
§ 3° O balanço consolidado previsto no inciso III deverá estar disponível na homepage até o último 
dia do terceiro mês do segundo semestre do exercício imediato àquele a que se referir, e o quadro 
baseado nos orçamentos, até o último dia do primeiro mês do segundo semestre do próprio exercício. 
 
§ 4° Os orçamentos a que se refere o inciso IV deverão estar disponíveis na homepage até 31 de 
maio, e os balanços do exercício anterior, até 31 de julho de cada ano. 
 
§ 5° Os resumos de que trata o inciso V deverão estar disponíveis na homepage até o quinto dia útil 
do segundo mês seguinte ao da assinatura do contrato ou de seu aditivo, e as comunicações, até o 
trigésimo dia de sua ocorrência. 
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§ 6° As relações citadas no inciso VI deverão estar disponíveis na homepage até o último dia do 
segundo mês seguinte àquele a que se referirem. 
 
Art. 2° O Tribunal de Contas da União fiscalizará o cumprimento do disposto no parágrafo único do 
art. 112 da Lei n° 4.320, de 1964. 
 
Art. 3° Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Tribunal de Contas da União atenderá 
a consultas, coligará elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos e expedirá 
recomendações técnicas, quando solicitadas. 
 
Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, quando necessário, 
conferências e reuniões técnicas com a participação de representantes das entidades abrangidas por 
estas normas ou de suas associações. 
 
Art. 4° Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação. 
 
Brasília, 16 de dezembro de 1998;  
 
177º da Independência e 110º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
 
Renan Calheiros 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 028 (05/05/1999) 
 
 
Estabelece regras para a implementação da homepage Contas Públicas, de que trata a Lei nº 
9.755/98.  
 
O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e 
regimentais, e 
 
Considerando o disposto no art. 1º da Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998; 
 
Considerando que os dados e informações de que trata a referida Lei devem ser divulgados pelos 
órgãos responsáveis em atendimento ao princípio da publicidade consagrado no art. 37, caput, da 
Constituição Federal; 
 
Considerando a racionalidade administrativa e a economicidade, princípios que norteiam a 
administração pública objetivando evitar duplicação de esforços e sobreposição de atribuições; 
 
Considerando o poder que lhe confere o art. 3° da Lei n° 8.443/92, para expedir atos e instruções 
normativas sobre matéria de suas atribuições, RESOLVE: 
 
SEÇÃO I 
 
DO OBJETO 
 
Art. 1.º A homepage intitulada Contas Públicas, a ser mantida pelo Tribunal de Contas da União na 
Internet, proverá o acesso organizado aos seguintes dados e informações: 
 
I - montante de cada um dos tributos arrecadados: 
a) pela União;  
b) pelos Estados e Distrito Federal; 
c) pelos Municípios.  
 
II - recursos repassados voluntariamente: 
a) pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios à conta dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social; 
b) pelos Estados e Distrito Federal aos Municípios. 
 
III - valores de origem tributária entregues e a entregar: 
a) pela União a cada um dos demais Entes da Federação, a que se referem os incisos I, alíneas a e 
b, e II, do art. 159 da Constituição Federal, e a expressão numérica dos coeficientes de rateio; 
b) pelos Estados aos Municípios observadas as disposições contidas em suas respectivas 
Constituições e no § 3° do art. 159 da Constituição Federal. 
 
IV- demonstrativos bimestrais acerca da execução: 
 
a) pela União, dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e do Orçamento de Investimentos das 
Empresas Estatais; 
b) pelos Estados e Distrito Federal, dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e do Orçamento 
de Investimentos das Empresas Estatais; 
c) pelos Municípios, acerca dos seus orçamentos existentes.  
 
V – demonstrativos anuais de receitas e despesas: 
 
a) da União, referentes aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e ao Orçamento de 
Investimentos das Empresas Estatais; 
b) dos Estados e Distrito Federal, referentes aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e do 
Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais; 
c) pelos Municípios acerca dos seus orçamentos existentes. 
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VI - orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos das Empresas Estatais, ou 
orçamentos existentes: 
 
a) da União; 
b) dos Estados e Distrito Federal; 
c) dos Municípios. 
 
VII – balanços orçamentários anuais dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e do Orçamento 
de Investimentos das Empresas Estatais, ou orçamentos existentes: 
 
a) da União; 
b) dos Estados e Distrito Federal; 
c) dos Municípios. 
 
VIII - resumos dos instrumentos de contrato, ou de seus aditivos, firmados: 
 
a) pela União; 
b) pelos Estados e Distrito Federal ; 
c) pelos Municípios. 
 
IX - relações mensais de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta: 
 
a) da União; 
b) dos Estados e Distrito Federal; 
c) dos Municípios. 
 
SEÇÃO II 
 
DA SISTEMÁTICA DE FUNCIONAMENTO DA HOMEPAGE 
 
Art. 2.° Para a consecução do objeto da homepage Contas Públicas, os dados e informações de que 
trata o art. 1° deverão ser colocados à disposição, para acesso via Internet, pelos órgãos e entidades 
responsáveis a seguir indicados, em páginas específicas de seus websites:  
 
I - os órgãos e entidades, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, responsáveis 
pela arrecadação dos tributos e contribuições, incluídas as destinadas à seguridade social, se houver, 
tornarão disponíveis, na Internet, os dados e informações relativos aos montantes de cada um dos 
tributos e contribuições arrecadados; 
 
Prazo: até o último dia do segundo mês subsequente ao da arrecadação. 
 
II - os órgãos e entidades responsáveis pela gestão ou acompanhamento de convênios, tornarão 
disponíveis dados e informações acerca de recursos repassados, à conta dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social: 
 
a) pela União a Estados, Distrito Federal e Municípios; 
b) pelos Estados e Distrito Federal a Municípios; 
 
Prazo: até o último dia do segundo mês subsequente ao do repasse. 
 
III - o Banco do Brasil tornará disponível, na Internet, os valores de origem tributária a que se referem 
os incisos I, alíneas a e b , e II do art. 159 da Constituição Federal e os arts. 86 e 93 da Lei nº   5.172, 
de 25 de outubro de 1966, entregues pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios; 
 
Prazo: até o último dia do segundo mês subseqüente ao do repasse. 
 
IV - o órgão competente do Poder Executivo da União tornará disponível, na Internet, as previsões 
dos referidos valores a entregar aos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 6° da 
Lei Complementar n° 62, de 28 de dezembro de 1989; 
 



 174

Prazo: até o quinto dia subsequente à publicação da previsão. 
 
V – o Tribunal de Contas da União, conforme o parágrafo único do art. 161 da Constituição Federal, 
tornará disponível, na Internet, os coeficientes de rateio fixados anualmente para os Estados, Distrito 
Federal e Municípios, destinados à distribuição dos valores a que se referem os incisos I, alíneas a e 
b, e II, do art. 159 da Constituição Federal; 
 
Prazo: até o último dia do exercício anterior ao de vigência dos coeficientes. 
 
VI - as instituições financeiras estaduais com competência legal para creditar aos Municípios valores 
relativos à participação destes na arrecadação estadual, inclusive a prevista no § 3º do art. 159 da 
Constituição Federal, tornará disponível na Internet os valores entregues aos respectivos Municípios;  
 
Prazo: até o último dia do segundo mês subsequente ao do repasse. 
 
VII - os órgãos estaduais competentes tornarão disponível na Internet, as previsões dos valores a 
entregar aos Municípios, nos termos da legislação específica do respectivo Estado; 
 
Prazo: até o quinto dia subsequente à publicação da previsão. 
 
VIII - os órgãos estaduais competentes para estimar os coeficientes de rateio dos valores a serem 
entregues pelos Estados aos seus respectivos Municípios, tornarão disponíveis na Internet os 
referidos coeficientes de rateio;  
 
Prazo: Até o último dia do exercício anterior ao da vigência dos coeficientes.  
 
IX - os órgãos federais responsáveis pela consolidação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social e do Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais tornarão disponíveis, na Internet, os 
dados e informações constantes da Lei Orçamentária Anual, para cada um dos respectivos 
orçamentos; 
 
Prazo: até o dia 31 de maio do exercício de vigência da Lei Orçamentária. 
 
X - os órgãos estaduais, do Distrito Federal e municipais responsáveis pela consolidação dos 
respectivos orçamentos tornarão disponíveis, na Internet, os dados e informações constantes da Lei 
Orçamentária Anual competente, para cada um dos respectivos orçamentos que houver; 
 
Prazo: até o dia 31 de maio do exercício de vigência da respectiva Lei Orçamentária. 
 
XI - os órgãos da União responsáveis pela elaboração e divulgação dos demonstrativos bimestrais, 
acerca da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e do Orçamento de Investimentos 
das Empresas Estatais, tornarão disponíveis, na Internet, os correspondentes dados e informações; 
 
Prazo: até sessenta dias após o encerramento de cada bimestre. 
 
XII - os órgãos estaduais, do Distrito Federal e municipais responsáveis pela elaboração e divulgação 
dos demonstrativos periódicos da execução dos Orçamentos existentes, tornarão disponíveis, na 
Internet, os correspondentes dados e informações; 
 
Prazo: até sessenta dias após o encerramento de cada período fixado, em lei, para o respectivo 
Estado ou Município. 
 
XIII - os órgãos federais responsáveis pela elaboração e divulgação dos balanços orçamentários 
anuais, acerca da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e do Orçamento de 
Investimentos das Empresas Estatais, tornarão disponíveis, na Internet, os correspondentes dados e 
informações; 
 
Prazo: até o dia 31 de julho de cada ano. 
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XIV - os órgãos estaduais do Distrito Federal e municipais, responsáveis pela elaboração e 
divulgação dos balanços orçamentários anuais, acerca da execução dos orçamentos existentes, 
tornarão disponíveis, na Internet, os correspondentes dados e informações; 
 
Prazo: até o dia 31 de julho de cada ano. 
 
XV - os órgãos federais responsáveis pela elaboração e divulgação dos demonstrativos anuais de 
receitas e despesas da União, referentes aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e ao 
Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais, tornarão disponíveis, na Internet, os 
correspondentes dados e informações; 
 
Prazo: até 30 de setembro de cada ano. 
 
XVI - os órgãos estaduais, do Distrito Federal e municipais responsáveis pela elaboração e 
divulgação dos demonstrativos anuais de receitas e despesas dos Estados e Municípios, referentes 
aos respectivos orçamentos existentes, tornarão disponíveis, na Internet, os correspondentes dados e 
informações; 
 
Prazo: até 30 de setembro de cada ano. 
 
XVII - o órgão federal gestor do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, ou 
de outro que vier a substituí-lo, tornará disponível, na Internet, os dados e informações acerca dos 
resumos dos instrumentos de contratos e de seus aditivos, firmados pelos órgãos e entidades 
integrantes do referido sistema;  
 
Prazo: até o quinto dia útil do segundo mês seguinte ao da assinatura do contrato ou de seu aditivo.  
 
XVIII - os órgãos e entidades federais vinculados aos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, 
inclusive o Tribunal de Contas da União, bem como o Ministério Público da União e a Advocacia-
Geral da União, enquanto não integrantes do SIASG, tornarão disponíveis, na Internet, por meio de 
sistemas específicos, os dados e informações de que trata o inciso anterior, relativamente aos atos 
por eles praticados; 
 
Prazo: até o quinto dia útil do segundo mês seguinte ao da assinatura do contrato ou de seu aditivo.  
 
XIX - os órgãos e entidades estaduais e do Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, individualmente ou por intermédio de órgão centralizador ou de sistema gerenciador de 
dados e informações, tornarão disponível, na Internet, os dados e informações acerca dos resumos 
dos instrumentos de contratos e seus aditivos; 
 
Prazo: até o quinto dia útil do segundo mês seguinte ao da assinatura do instrumento. 
 
XX - os órgãos e entidades municipais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
individualmente ou por intermédio de órgão centralizador ou de sistema gerenciador de dados e 
informações, tornarão disponível, na Internet, os dados e informações acerca dos resumos dos 
instrumentos de contratos e seus aditivos; 
 
Prazo: até o quinto dia útil do segundo mês seguinte ao da assinatura do instrumento. 
 
XXI - o órgão federal gestor do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, ou 
de outro que vier a substituí-lo, tornará disponível, na Internet, os dados e informações acerca das 
relações mensais de todas as compras feitas pelos órgãos e entidades integrantes do referido 
sistema;  
 
Prazo: até o último dia do segundo mês seguinte ao da aquisição. 
 
XXII - os órgãos e entidades federais vinculados aos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, 
inclusive o Tribunal de Contas da União, bem como o Ministério Público da União e a Advocacia-
Geral da União, enquanto não integrantes do SIASG, tornarão disponíveis, na Internet, por meio de 
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sistemas específicos, os dados e informações de que trata o inciso anterior, relativamente aos atos 
por eles praticados; 
 
Prazo: até o último dia do segundo mês seguinte ao da aquisição. 
 
XXIII - os órgãos e entidades estaduais e do Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, individualmente ou por intermédio de órgão centralizador ou de sistema gerenciador de 
dados e informações, tornarão disponível, na Internet, os dados e informações acerca das relações 
mensais de todas as compras realizadas; 
 
Prazo: até o último dia do segundo mês seguinte ao da aquisição. 
 
XXIV - os órgãos e entidades municipais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
individualmente ou por intermédio de órgão centralizador ou de sistema gerenciador de dados e 
informações, tornarão disponível, na Internet, os dados e informações acerca das relações mensais 
de todas as compras realizadas; 
 
Prazo: até o último dia do segundo mês seguinte ao da aquisição. 
 
§ 1.°   O acesso estruturado aos dados e informações dos órgãos e entidades referidos nos itens I a 
XXIV deste artigo, dar-se-á por intermédio de links, disponíveis na homepage Contas Públicas, que 
remeterão às respectivas páginas específicas de cada órgão ou entidade.  
 
§ 2.°   Os dados e informações pertinentes a cada órgão ou entidade também poderão ser acessados 
diretamente nos seus respectivos websites.  
 
§ 3.°    Os dados e informações de que tratam os incisos deste artigo conterão os elementos 
expressos no Anexo desta Instrução Normativa.  
 
Art. 3.° O Tribunal de Contas da União, por intermédio de suas unidades técnicas competentes, 
estabelecerá, em conjunto com cada um dos órgãos e entidades federais, estaduais e municipais 
envolvidos, a forma de apresentação dos dados e informações que integrarão a homepage, visando à 
sua uniformização. 
 
Parágrafo único. Em relação a órgãos e entidades municipais, a forma de apresentação dos dados e 
informações poderá, excepcionalmente, ser estabelecida em convênio ou acordo de cooperação 
técnica que formalizar a adesão ao presente sistema de divulgação. 
 
Art. 4.° Fixada a sistemática de apresentação dos dados e informações, ficam os referidos órgãos e 
entidades obrigados a comunicar imediatamente ao Tribunal quaisquer alterações técnicas 
eventualmente ocorridas em seus websites, a fim de que sejam efetuadas as adaptações necessárias 
na homepage Contas Públicas. 
 
Art. 5.° O Presidente do Tribunal, com o intuito de melhor atender aos objetivos colimados no art. 1° 
da Lei n° 9.755/98, bem como adequar a homepage Contas Públicas a eventuais mudanças na 
legislação correlata, poderá alterar, a qualquer tempo, os elementos informativos contidos no Anexo 
desta Instrução Normativa, fixando prazo para as adequações necessárias nos websites dos órgãos e 
entidades envolvidos. 
 
Art. 6.° Os dados e informações tornados disponíveis na Internet segundo a sistemática desta 
Instrução Normativa serão de responsabilidade dos órgãos e entidades mantenedores.  
 
Art. 7.° As unidades técnicas do Tribunal de Contas da União, em sua esfera de competência, 
verificarão, nos websites dos órgãos e entidades responsáveis, a acessibilidade e adequação da 
forma de apresentação dos dados e informações relacionados no Anexo desta Instrução Normativa.  
 
§ 1.º   Detectadas quaisquer falhas, impropriedades ou omissões na apresentação dos dados, a 
unidade técnica do Tribunal, de imediato, manterá contato com o órgão responsável pela informação, 
objetivando o seu saneamento a tempo de cumprir os prazos fixados. 
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§ 2.º   Caso não seja sanado o problema, em se tratando de órgãos ou entidades federais, a unidade 
técnica submeterá o assunto ao Relator em cuja Lista de Unidade Jurisdicionada conste o órgão ou 
entidade responsável, propondo a adoção das providências cabíveis, na forma legal e regulamentar. 
 
§ 3.º Caso não seja sanado o problema, em se tratando de órgãos ou entidades estaduais ou 
municipais, a unidade técnica submeterá o assunto à SEGECEX, propondo a adoção das 
providências necessárias. 
 
Art. 8.° Com o intuito de garantir a confiabilidade dos dados e informações colocadas à disposição do 
público, o Tribunal poderá realizar auditorias nos órgãos e entidades federais, especialmente nos 
seus sistemas informatizados de origem dos dados. 
 
Art. 9.° Os órgãos e entidades mencionados nos incisos do art. 2° manterão os dados e informações 
disponíveis para consulta pelo período de, no mínimo, cinco anos, à exceção daqueles referidos nos 
incisos XVII a XXIV, que deverão ser mantidos por, pelo menos, um ano. 
 
Art. 10. Os órgãos e entidades responsáveis deverão tornar disponíveis, na Internet, os dados e 
informações, na forma desta Instrução Normativa, até o dia 15 de junho deste ano, sem prejuízo dos 
prazos fixados nos incisos do art. 2° .  
 
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Tribunal de Contas da União, Sala das Sessões, ____ de _____________ de 1999. 
 
(a) IRAM SARAIVA 
Presidente 
 
VALMIR CAMPELO 
Ministro-Relator 
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PORTARIA Nº 275, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2000 
 
 
Institui o Anexo II à Instrução Normativa n.º 028, de 5 de maio de 1999, aplicável aos dados e 
informações de responsabilidade dos Municípios a serem colocados à disposição para acesso, via 
Internet, na homepage Contas Públicas criada pela Lei n.º 9.755/98.  
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e,  
 
Considerando o disposto no art. 5º da Instrução Normativa TCU n.º 28, de 5 de maio de 1999,  
 
Considerando a necessidade de adequar os elementos que deverão ser colocados disponíveis para 
acesso na homepage Contas Públicas por parte dos Municípios às particularidades desses Entes da 
Federação, resolve:  
 
Art. 1º Fica instituído o Anexo II à Instrução Normativa TCU n.º 28/99, na forma do anexo a esta 
Portaria.  
 
Art. 2º Os dados e informações de que tratam os incisos do artigo 2º da Instrução Normativa TCU n.º 
28/99, de responsabilidade dos Municípios, expressão os elementos constantes do Anexo II à referida 
IN 28/99, instituído por esta Portaria.  
 
Art. 3º As adequações necessárias nos respectivos websites deverão ser promovidas até 28 de 
fevereiro de 2001.  
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
IRAM SARAIVA 
Presidente  
 
Publicada no BTCU nº 73, de 26/12/2000.  
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ANEXO II À INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 028/1999 
 
 
MUNICÍPIOS 
 
(Instituído pela Portaria n.º 275, de 14 de dezembro de 2000)  
 
Os dados e informações de que tratam os incisos do artigo 2º da Instrução Normativa TCU n.º 28/99, 
de responsabilidade dos Municípios, expressão os elementos constantes deste Anexo II.  
 
1 - TRIBUTOS ARRECADADOS (art. 2º, inciso I)  
 
      I – exercício e mês da arrecadação e;  
      II – montante de cada um dos tributos e contribuições arrecadados no mês, e o acumulado no 
exercício.  
 
2 - RECURSOS RECEBIDOS  
 
      I - montante de cada transferência Constitucional recebida no mês, e o acumulado no exercício, 
discriminadas por título;  
      II - montante das transferências voluntárias recebidas, discriminando as correntes e as de capital, 
recebidas no mês, e o acumulado no exercício;  
      III - quanto a cada um dos instrumentos celebrados:  
 
a)    número original;  
b)    concedente;  
c)    objeto;  
d)    valor do convênio;  
e)    valor da contrapartida;  
f)   prazo para cumprimento do objeto.  
 
3 - RECURSOS REPASSADOS  
 
      I - exercício e mês do repasse;  
      II - montante repassado no mês, e acumulado até o exercício;  
      III – quanto a cada um dos instrumentos:  
 
a) número original  
b) Secretaria ou órgão a que se vincule;  
c) concedente;  
d) beneficiário;  
e) objeto;  
f) valor do convênio;  
g) valor da contrapartida;  
h) vigência;  
i) situação.  
 
4   - ORÇAMENTOS ANUAIS (art. 2º , inciso X)  
 
      I - exercício de vigência da Lei;  
      II - montante da receita prevista para o exercício, desdobrada por classificação econômica;  
      III - montante da despesa fixada para o exercício, desdobrada por número e nome de:  
 
a) unidade orçamentária;  
b) função;  
c) programa;  
d) subprograma;  
e) fonte de recursos; e  
f) grupo de despesa.  
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5 - EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS (art. 2º , inciso XII)  
 
      I - exercício e bimestre de execução do orçamento;  
      II - montante da receita realizada no bimestre, e acumulada até o bimestre, desdobrada por 
classificação econômica; e  
      III - montantes das despesas autorizadas no exercício, empenhadas no bimestre e acumulada no 
exercício, bem como o montante da despesa liquidada no bimestre, e acumulada no exercício, 
desdobradas por número e nome de:  
 
a) unidade orçamentária;  
b) função;  
c) programa;  
d) subprograma;  
e) fonte de recursos; e  
f) grupo de despesa.  
 
6 - BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS (art. 2º, inciso XIV)  
 
      I - exercício de execução do orçamento;  
      II - montantes das receitas previstas e realizadas no ano, e a diferença entre ambas, desdobradas 
por classificação econômica;  
      III - montantes das despesas autorizadas e liquidadas no ano, e a diferença entre ambas, 
desdobradas por classificação econômica;  
      IV - superávit / déficit corrente apurado no exercício;  
      V - superávit / déficit de capital apurado no exercício; e  
      VI - resultado orçamentário do exercício.  
 
7 - CONTRATOS E SEUS ADITIVOS (art. 2º, inciso XX)  
 
      I - exercício e mês da assinatura do instrumento;  
      III – nome da Secretaria ou Órgão a que se vincule a unidade administrativa contratante;  
      IV - nome e número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ da unidade 
administrativa contratante; e  
      V - quanto aos instrumentos de contrato e de seus aditivos, no que couber:  
 
a) fundamento legal da licitação, dispensa ou inexigibilidade;  
b) modalidade da licitação;  
c) número do processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade;  
d) número do processo relativo ao aditivo;  
e) objeto;  
f) nome e CNPJ/CPF do contratado;  
g) datas de assinatura e de publicação do resumo do instrumento no respectivo Diário Oficial;  
h) vigência;  
i) número do empenho original; e  
j) valor global.  
 
8 - COMPRAS (art. 2º , inciso XXIV)  
 
      I - exercício e mês da aquisição;  
      II - nome da Secretaria ou Órgão a que se vincule a unidade administrativa adquirente;  
      II - nome e CNPJ da unidade administrativa adquirente;  
      III - nome e CNPJ/CPF do fornecedor;  
      IV - descrição do bem adquirido;  
      V - preço unitário de aquisição do bem;  
      VI - quantidade adquirida do bem; e  
      VII - valor total da aquisição.  
 
 


