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1.INTRODUCÃO

A questão do controle das ações dos governantes tem sido objeto

de um dos mais relevantes debates no campo da Administração Pública. Neste

contexto, a responsabiiização (ou accountability) pode ser entendida como um

elo de ligação entre sociedade e Estado, constituindo-se na obrigação de

prestar contas e assumir responsabilidades perante os cidadãos, imposta

àqueles que detêm o poder do Estado (LEVY, 1999).

Portanto, é necessário encontrar mecanismos que levem a uma

maior responsabilização dos governantes, contribuindo para uma

administração pública mais transparente. Particularmente acreditamos que as

novas tecnologias de informação e, em particular, a difusão da Internet

parecem ser um eficiente mecanismo para disponibilização de dados e

controle do governo, aumentando a transparência.

~ Refletiremos, nesse trabalho, sobre a possibilidade do aumento da

) accountability na administração pública, por meio da disponibilização de

informações sobre o governo pela rede Internet.

Contudo, é necessário estudar se a disponibilização de informações,

por esses meios, aumenta efetivamente o controle da sociedade sobre o

governo. Existe um "gap" entre a disponibilização da informação e seu efetivo

uso no controle dos governantes. É preciso que as informações disponíveis

sejam suficientes e estejam no formato adequado, para poderem ser

efetivamente utilizadas para aumentar a transparência. Procuraremos nos

aprofundar nessa questão.

Além disso, é necessário que a sociedade faça uso efetivo das

informações colocadas ao seu dispor. De nada adianta ter as informações

disponibilizadas, se a sociedade delas não fizer uso para controlar os

governantes. Ressaltamos que a simples disponibilização da informação não
/'

;.. \.
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garante a accountabilitye que a eficiência desse mecanismo de controle é uma

responsabilidade conjunta do Estado e da Sociedade.

É importante, também, identificar qual público é o efetivo usuário

dessas informações. Uma vez que o acesso direto às informações via Internet

ainda é privilégio de poucos em nosso país, algumas questões relevantes se

colocam:

Quais segmentos da sociedade se valem dessas informações?

Qual é o mecanismo que pode ampliar o acesso e a utilização

desses dados pela sociedade?

Quais as modificações necessárias para transformar a análise

dos dados divulgados num efetivo mecanismo de controle?

o objetivo deste trabalho é investigar o uso das informações

disponibilizadas por meios eletrônicos, e em particular pela Internet, no efetivo

controle das ações do governo.

Para realizar esse estudo foi escolhido o site do Governo do Estado

de São Paulo, um dos mais completos, senão o mais completo, do país na

disponibilização de informações ao cidadão. Procuramos identificar e analisar

a utilização das informações do site por segmentos representativos da

sociedade.

o trabalho está dividido nas seguintes partes:

No capítulo 2 procuramos situar os problemas que ainda permeiam

a administração pública no brasil, abordando a corrupção, o clientelismo e o

patrimonialismo. Esse capítulo visa tornar mais claro o ambiente institucional

vigente em nosso país e mostrar os problemas que podem ser minimizados

com o aumento da accountability. Também ressaltamos que a utilização de

meios eletrônicos de divulgação e controle de dados do governo é uma

alternativa importante, que deve ser considerada no debate sobre os

mecanismos de controle do governo.

,
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No capítulo 3 tecemos algumas considerações a respeito da

questão da accountability, em termos mais teóricos, de maneira a servir como

base para os capítulos seguintes.

No capítulo 4 apresentamos um estudo sobre "governo eletrônico",

enfocando o Brasil, em seus diversos níveis de governo, e outros países,

particularmente os Estados Unidos. São apresentados comentários sobre as

inovações mais recentes em termos de legislação e propostas legislativas

relacionadas ao tema. Abordamos, inclusive, o projeto do "E-Government Act

of 2001" americano. Também abordamos a legislação brasileira referente à

disponibilização de informações sobre os diversos níveis de governo.

No capítulo 5 apresentamos uma descrição sobre a estrutura do

sistema de governo eletrônico adotado pelo Estado de São Paulo, que servirá

como base para essa pesquisa.

No capítulo 6 tratamos da pesquisa realizada, enfocando

particularmente o público mais especializado, composto pela comunidade

acadêmica, a Assembléia Legislativa, a imprensa e as organizações não-

governamentais.

o capítulo 7 faz uma análise desses resultados e apresenta as

conclusões e recomendações do trabalho. Segue-se uma bibliografia (capítulo

8) e os anexos com a íntegra das normas legais tratadas no capítulo 4.
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2. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SEUS PROBLEMAS

2.1 Introdução

Nesta parte do trabalho apresentamos algumas considerações

sobre os problemas de corrupção, clientelismo e patrimonialismo ainda

presentes na administração pública brasileira. O objetivo deste capítulo é

mostrar a situação vigente e sua evolução ao longo do tempo, para situar o

papel da disponibilização de informações no contexto da situação atual

brasileira.

Um trabalho muito interessante sobre as relações entre sociedade e

Estado no Brasil é o de Nunes (NUNES, 1997). Seus conceitos servirão como

base para o que será desenvolvido neste capítulo. Basicamente Nunes

defende a idéia que, ao longo do desenvolvimento do capitalismo no Brasil

foram desenvolvidas quatro "gramáticas" ou padrões institucionalizados de

relações entre Estado e sociedade: o clientelismo, o corporativismo, o

universalismo de procedimentos e o insulamento burocrático.

De certa forma, Nunes inclui, dentro desse esquema e de forma

implícita, o patrimonialismo como abrangido pelo clientelismo. Assim

poderíamos dizer que à tradição clientelista e patrimonialista brasileira vieram

se somar, com a revolução de 30, às outras três "gramáticas".

Como resultado dessa evolução, em que pesem mudanças mais

recentes, o contexto social e político do Brasil tornou baixo o grau de

responsabilização dos governantes. Podemos afirmar que a sociedade civil

brasileira é pouco organizada, os cidadãos têm poucas expectativas quanto a

uma atuação eficiente do governo e existe um baixo grau de participação da

sociedade no governo. A tradição política do país ainda contém muitos

aspectos de patrimonialismo e clientelismo e as práticas envolvendo

apropriação de recursos públicos por políticos e funcionários públicos ainda

estão disseminadas.
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A esses problemas, ao nosso ver, acrescem-se as medidas tomadas

no curso da atual reforma administrativa, que visam a diminuir os controles

"burocráticos" sobre os gastos públicos, dando maior liberdade aos

administradores. Essas medidas levam a um menor controle sobre .as

atividades dos órgãos do governo, tanto por parte da população quanto pelo

chamado "núcleo estratégico" da administração. A simples percepção de que,

ao contrário do que pensam os propositores da reforma, o clientelismo e o

patrimonialismo continuam presentes em larga escala, mostra o quão

problemático pode se tornar essa diminuição no controle.

A adoção de critérios alternativos de controle do governo, como os

estudados neste trabalho, pode servir para contornar o problema levantado

acima. Na verdade busca-se encontrar formas de controle que sejam efetivas

e, ao mesmo tempo, não comprometam excessivamente a eficiência da

administração pública, com um excesso de entraves burocráticos.

2.2 Clientelismo

o clientelismo consiste basicamente numa troca de favores entre o

"padrinho" (que "dá") e o "cliente" (que "recebe"), podendo tal troca

fundamentar-se em laços de parentesco (nepotismo), de amizade (compadrio),

de mero interesse, ou ainda de uma mistura dessas características. Tal fato

ocorre em todos os lugares do mundo, em todos os níveis sociais.

A noção de clientelismo foi originalmente associada a estudos de

sociedades rurais. Neste contexto o clientelismo significa um tipo de relação

social marcada pelo contato pessoal entre proprietários e camponeses. Os

camponeses (clientes) encontram-se em posição de subordinação, por não

possuírem terra. A desigualdade representa um papel chave nesta relação e,

para garantir a sobrevivência, proprietários e clientes geram uma série de laços

pessoais, incluindo a proteção e a lealdade politica. Dessa forma, em contraste

com as sociedades industriais modernas, todas as relações estão baseadas

em contatos pessoais e diretos. NUNES (1997) chama a esse tipo de relação

de "troca generalizada".
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Para Carlos Lessa (citado em NUNES, 1997), o clientelismo

envolve:

u•.. primeiro, uma combinação peculiar de desigualdade e assimetria

de poder com uma aparente solidariedade mútua, em termos de identidade

pessoal e de sentimentos e obrigações interpessoais; segundo, uma

combinação de exploração e coerção potencial com relações voluntárias e
obrigações mútuas imperiosas; terceiro, uma combinação de ênfase nestas

obrigações e solidariedade com o aspecto ligeiramente ilegal ou semi-legal

destas relações [...] O ponto crítico das relações proprietário - cliente é, de

fato, a organização ou regulação da troca ou fluxo de recursos entre atores

sociais".

Analisando a formação da sociedade brasileira, verificamos que os

fundamentos do clientelismo estão presente desde os primórdios da nossa

história e continuam se manifestando até os dias atuais, ainda que as práticas

clientelistas sejam cada vez mais condenadas e criticadas pela coletividade.

Sabe-se que a prática clientelista no Brasil vem desde o próprio

descobrimento. O historiador Richard Graham (GRAHAM, 1997) conta no livro

"Clientelismo e Política no Brasil" que Pero Vaz de Caminha já pedia ao rei de

Portug31 clemência em favor de seu genro.

Estabeleceu-se no Brasil, desde o princípio, uma cultura familiar que

estimula a associação dos indivíduos em torno de laços de parentesco

ampliado e que incorpora um vasto contingente de indivíduos que vão além da

família tradicional confirmando, em última análise, a lógica personalista que

rege o clientelismo.

o apogeu do clientelismo no Brasil se deu durante a República

Velha. Conforme Victor Nunes Leal (LEAL, 1949), nessa época, a relação

entre o público (entendido como a representação do poder do Estado) e o

privado (relacionado a interesses de membros singulares e/ou grupos que

compõem a sociedade civil) deve ser pensada num sentido de complemento

por meio do conceito de compromisso coronelista, definido como: "... o
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resultado da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a

uma estrutura econômica e social inadequada".

Esse coronelismo é resultado do federalismo implantado pela

Constituição de 1891, em substituição ao centralismo imperial, que criou um

novo ator político, o Governador de Estado, com atribuições ampliadas. Era a

época da decadência dos fazendeiros, que teve como desdobramento o

enfraquecimento do poder político dos coronéis frente a seus dependentes e

rivais. A manutenção desse poder passava, então, a exigir a presença do

Estado, que expandia sua influência à medida que diminuía a dos donos de

terras. Numa espécie de barganha, em que a moeda era o voto, o poder

público alimentava o poder local com uma autonomia extralegal em troca do

voto do eleitorado rural que, embora incorporado ao processo político com a

supressão do critério censitário, permanecia dependente social e

economicamente daqueles elementos. Desse compromisso fundamental, que

ligava chefes locais a governadores e estes a presidentes da república,

resultariam as características secundárias do fenômeno coronelista, quais

sejam: o mandonismo, o filhotismo, o falseamento do voto e a desorganização

dos serviços locais.

o clientelismo no Brasil assumiu o lugar dos canais de comunicação

e de representação entre a sociedade e o Estado e forneceu aos segmentos

menos favorecidos da população alguma voz e um mecanismo parcial, para

atendimento de demandas específicas. Baseava-se em procedimentos não

formais, não legalmente compulsórios e não legalizados. Além disso, o

clientelismo se constituiu num mecanismo eficiente para o esvaziamento de

conflitos sociais.

o clientelismo tipifica uma "gramática" personalista, em oposição ao

universalismo de procedimentos (associado ao impersonalismo), e pressupõe

trocas generalizadas e pessoais. De fato, o clientelismo repousa em um

conjunto de relações personalistas, que se estendem aos partidos políticos e

burocratas, entre outros, e envolve uma pirâmide de relações que atravessa a

sociedade de alto a baixo.
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Adicionalmente, percebe-se que a sociedade brasileira apresenta

fortes tendências ao entrelaçamento, que é estimulado também pela

importância que assume a estrutura familiar no país. Assim, nesta sociedade

na qual predominam formas de convívio marcadas por uma forte ética de fundo

emotivo e por um apego aos valores da personalidade, nada mais natural que

muitas vezes se confira primazia às conveniências particulares sobre os

interesses de ordem coletiva.

Neste contexto, as relações pessoais e hierárquicas são

fundamentais e, determinantes para que se possa exercitar numa sociedade

construída sob estas bases. Na verdade, o consagrado jeitinho brasileiro,

retrata com maestria esta propensão ao personalismo, que impregnou uma

série de instituições, apesar do avanço do universalismo de procedimentos

o Clientelismo, em nosso país, muito mais do que uma prática

restrita a um âmbito individual, de exceção, se configura como o modo de o

povo brasileiro se relacionar, entre si e com seus governantes. Exercício este

de tal modo enraizado, que os próprios membros da nossa elite o consideram

uma prática "normal", não concebendo outra forma de se fazer política que não

a clientelista, tornando-se o clientelismo, então, uma técnica de controle social.

2.3 Patrimonialismo

Weber desenvolveu os conceitos de patriarcalismo e

patrimonialismo, ao construir uma tipologia ideal visando analisar o processo

de desenvolvimento, racionalização e modernização da sociedade.

Weber denominou patriarcalismo à situação na qual uma pessoa

exerce a dominação sobre uma associação que possui características ao

mesmo tempo econômicas e familiares, de acordo com regras hereditárias

fixas.

o patrimonialismo é a ampliação para a sociedade como um todo da

dominação patriarcal, implicando a incorporação de indivíduos da família do

soberano e da corte na administração do domínio, da economia, dos tributos e
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da guerra. O patrimonialismo é a representação do Estado pré-moderno,

envolvendo a permanente confusão entre o público e o privado.

O patrimonialismo, como característica dos Estados antigos, esteve

presente no Brasil desde os primórdios. A divisão do país em Capitanias

Hereditárias, concedidas a nobres portugueses no início da colonização, marca

o primeiro, mas não o último, ato patrimonialista da época colonial.

Até o século XIX o Estado brasileiro pode ser caracterizado como

um Estado patrimonialista. Mesmo com o início da República em 1889, quando

ocorrem alterações significativas no processo político de detenção do poder,

que deixa de ser centralizado por um imperador e passa a ser disputado pelas

oligarquias locais, o perfil das ações do Estado não muda significativamente.

A Carta republicana de 1891 confirmou a primazia do sistema de

orientação liberal no que concernia às instituições e ao direito, mas não

forneceu meios .para que o país real pudesse vir a se reconhecer, ou a

construir a sua identidade no país legal. A herança do patrimonialismo,

originária de processos societais derivados da economia predominantemente

agrária, significava uma república de poucos, uma oligarquia que se tornava

tão mais anacrônica quanto mais se modernizava e se complexificava a

estrutura social do país. A ordem racional-legal se torna uma dimensão vazia

de sentido. Prisioneira do patrimonialismo e do clientelismo, a ordem racional-

legal, ao conceber uma república sem democracia e sem incorporação social,

cristalizou o liberalismo como ideologia de elites, sem desenvolver as suas

potencialidades universalistas, em termos de direitos civis. E foi nessa recusa à

inovação, mantendo-se indiferente às pressões dos novos setores emergentes,

como empresários, militares, classes médias e operariado urbanos, que o

ideário liberal perdeu substância, frustrando as expectativas de uma plena

passagem do país a uma ordem social competitiva
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2.4 Corporativismo

A definição clássica de Schmitter (SCHMITIER, 1971) para o

corporativismo é:

"... um sistema de intermediação de interesses em que as unidades

constitutivas estão organizadas em um número limitado de categorias

singulares, compulsórias, não-competitivas, hierarquicamente ordenadas e
funcionalmente diferenciadas, reconhecidas ou permitidas (quando não

criadas) pelo Estado e que têm a garantia de um deliberado monopólio de

representação dentro de suas categorias respectivas, em troca da observância

de certos controles na seleção de líderes e na articulação de demandas e

apoios".

Portanto o corporativismo tem como característica uma busca de

racionalidade, que o diferencia do clientelismo, pautada pela informalidade das

relações que estabelece.

Essa formalidade legal do corporativismo busca a incorporação e o

controle, servindo mais a um cerceamento da participação do que à igualdade

de tratamento entre os indivíduos. Os regulamentos corporativistas não contém

cláusulas para o desafio individual ao sistema de leis corporativas, não se

preocupando, portanto, com o justo e igual tratamentos de todos os indivíduos.

O corporativismo, da forma como se desenvolveu no Brasil, é uma

obra de engenharia política destinada a garantir o controle político, a

intermediação de interesses e o controle do fluxo de recursos materiais

disponíveis, ou seja, uma estratégia que visava à eficiência econômica com

baixos níveis de conflito.

Foi também uma forma de incorporar as classes inferiores à nova

estrutura (ou sistema) que estava sendo implantada no país após a revolução

de 30.

Assim, ainda nas palavras de Edson Nunes:
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"... através da legislação corporativa as elites no poder seduziram

as c/asses inferiores com as vantagens da integração, e essa integração deu-

se de uma forma semi-universalista muito peculiar: as regras para a integração

_ e os meios para tal - são formuladas em termos legais e universais,

aplicáveis a todas as relações na esfera da produção".

Da mesma forma que o insulamento burocrático e o universalismo

de procedimentos, o corporativismo surge a partir dos anos 30, quando o

Estado passa a tornar-se um ator político de peso e tem início um processo de

centralização política.

o corporativismo acabou tornando-se um importante instrumento de

controle e atrelamento do trabalho ao Estado. Após a revolução de 30, nenhum

grupo tinha realmente uma hegemonia política como a que existia durante a

República Velha, havendo, então, a necessidade de fazer alianças com as

classes trabalhadoras (uma aliança "para baixo").

A intervenção estatal direta, por meio da promulgação de uma

legislação trabalhista e da montagem de uma estrutura sindical e de

previdência social, criou um sistema de cooptação da população, controlando a

participação e a distribuição de benefícios por meio das corporações. Essa

situação buscava absorver de forma antecipada o conflito político, atendendo a

demandas da massa de trabalhadores, que começava a se constituir.

Para NUNES (1997), tanto o corporativismo como o clientelismo

podem ser entendidos como mecanismos cruciais (o primeiro formal, o

segundo informal) para o esvaziamento de conflitos sociais. O corporativismo

organiza camadas horizontais de categorias profissionais arrumadas em

estruturas formais e hierárquicas. Já o clientelismo atravessa as fronteiras de

classes, de grupo e de categorias profissionais.



Mario Masagão Andreoli pag:12

2.5 Corrupção

2.5.1 Conceituação

A palavra corrupção tem origem na palavra latina corruptione que

significa decomposição, putrefação, desmoralização, sedução e suborno. A

corrupção envolve um ato ilegal em que pelo menos duas pessoas (corruptor e

corrupto) travam uma reiação fora do marco legal, envolvendo a transferência

de rendas fora das regras do jogo econômico (SILVA, 1995).

A corrupção pode se dar na esfera pública ou privada, sendo o

primeiro caso o de maior interesse para os estudiosos de Administração

Pública.

SILVA (1995) define corrupção pública como:

r- '~ corrupção pública é uma relação social, de caráter pessoal, extra-

mercado e ilegal, que se estabelece entre dois agentes ou dois grupos de

agentes (corruptos e corruptores); cujo objetivo é a transferência de renda

dentro da sociedade ou do fundo público, para realização de fins estritamente

privados. Tal relação envolve a troca de favores entre os grupos de agentes e

a remuneração dos corruptos através de propina ou qualquer outro meio de

'oey-ott'. A corrupção pública divide-se entre política e burocrática. A primeira

diz respeito à corrupção dos políticos e a segunda à do funcionário de alto,

médio ou baixo escalão".
!;,

2.5.2 Corrupção no Brasil

É difícil falar em corrupção num Estado eminentemente

patrimonialista, já que não há uma distinção clara entre a coisa pública e a

coisa privada. A própria definição acima, envolvendo o uso da coisa pública

com finalidades privadas pressupõe a distinção entre ambas.

Até a revolução de 30, época em que o Brasil era claramente um

Estado patrimonialista com características pré-modernas, é difícil de se falar

5< '0
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em corrupção, devido à confusão entre público e privado. A partir dessa época

houve alguma evolução, embora estejamos longe dos países com instituições

mais desenvolvidas, em que a separação entre público e privado é bastante

clara. Embora, nesses países, os fenômenos do clientelismo, patrimonialismo

e corrupção estejam presentes, não possuem a mesma magnitude e a mesma

importância. Para SILVA (1995) a característica básica da corrupção nestes

países está no fato de ela se limitar muito mais limitada à vida privada (em

empresas) do que à vida pública.

Esse mesmo autor conceitua o subdesenvolvimento institucional'

como a situação na qual, em uma sociedade, prevalecem as relações

tradicionais de dominação, como o patrimonialismo e o ciientelismo, em sua

forma pré-moderna. Cita como exemplo a América Latina, onde grupos

dominantes de caçadores-de-renda privatizam o Estado, se organizando desde

as esferas mais elevadas de poder até a burocracia mais elementar.

Existem, contudo, vários níveis de evolução institucional, não sendo

o conceito de fácil mensuração. Assim surgiram diversas maneira de se tentar

medir esse desenvolvimento, algumas das quais são comentadas no item a

seguir.

2.5.3 Percepção e Custo da Corrupção

Em pesquisa realizada na América Latina pelo "Wall Street Journal"

(conforme SPECK (2000)), a maior parte dos entrevistados considera a

corrupção como um problema muito sério (69%) ou sério (29%). Na mesma

pesquisa, 49% dos entrevistados consideram que a corrupção, de certa forma,

justifica a sonegação de impostos.

o Banco Mundial tem patrocinado estudos e debates que realçam a

importância de combater a corrupção. Segundo o seu presidente, James

Wolfenson, "no que se refere ao Banco Mundial, não existe assunto mais

importante do que a corrupção", pois "no centro do assunto da pobreza está a

questão da desigualdade, e no centro do assunto da desigualdade está a

questão da corrupção".
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Existe uma dificuldade muito grande em medir e comparar índices e

custos da corrupção. Nesse sentido destacam-se as pesquisas e estudos

realizados pela Transparência Internacional e pelo Banco Mundial.

Cláudio Abramo, presidente da Transparência Brasil, apresenta em

ABRAMO (1999) um estudo que compara, em 11 países da América Latina, as

relações entre os índices de percepção de corrupção e outros indicadores. A

ONG Transparência Internacional calcula, para quase todos os países, o IP-

Corr (índice de Percepção de Corrupção), que é divulgado anualmente. De

acordo com esses dados, numa escala em que 10 significa inexistência de

corrupção, entre 90 países, o Brasil fica em 49° lugar, com um índice de 3,9.

Abramo mostra que existe uma alta correlação (0,84) entre os indicadores do

IP-Corr e o PIB, mostrando a maior vulnerabilidade dos países mais pobres.

SILVA (2001) procura correlacionar corrupção e desempenho

econômico. Para isso, parte da teoria econômica, particularmente do conceito

de "rent seeking", comprovando a correlação inversa entre crescimento e

corrupção. Esse trabalho mostra o desvio de concentração, de prioridades, de

tempo, de recursos, de poupança, de tributos e de talentos. Mostra também o

impacto da corrupção sobre a qualidade das decisões econômicas e do serviço

público.

2.6 A Reforma Administrativa

2.6.1 A Visão de Bresser Pereira

A "Reforma Administrativa" brasileira está baseada, principalmente,

nos trabalhos de Bresser Pereira (PEREIRA, 1996 e 1999), que também foi o

principal executor das medidas enquanto Ministro da Administração e Reforma

do Estado.

Nos trabalhos citados, ele afirma que o período capitalista conheceu

duas reformas administrativas de relevo:
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_a primeira, de implantação da administração pública burocrática, em

substituição à administração pública patrimonialista, que ocorreu no

século passado nos países europeus, na primeira década deste século

nos Estados Unidos, e nos anos 30 no Brasil;

_a segunda, de implantação da administração pública gerencial, que

tem seus primeiros precedentes ainda nos anos 60, mas que, de fato,

só começou a ser implantada nos anos 80 no Reino Unido, na Nova

Zelãndia e na Austrália, e nos anos 90 nos Estados Unidos.

Para ele, a administração pública burocrática foi adotada para

substituir a administração patrimonialista, que caracterizou as monarquias

absolutas e na qual o patrimônio público e o privado confundiam-se. Surgiu

como o antídoto contra o nepotismo e o empreguismo e, também, contra a

corrupção, que constituíam a regra vigente nos Estados Absolutistas. Para isso

foi preciso desenvolver um tipo de administração que partisse não apenas de

uma clara distinção entre o público e o privado, mas também da separação

entre o político e o administrador público. Está baseada na centralização das

decisões, na hierarquia, no princípio da unidade de comando, na estrutura

piramidal de poder, e no controle passo a passo dos processos administrativos.

Já a administração pública gerencial surgiu tendo por fundamento

uma concepção de Estado e de sociedade democrática e plural, que pensa na

sociedade como um campo de conflitos e incertezas, na qual os cidadãos

defendem seus interesses e afirmam suas posições ideológicas. Neste modelo

de administração pública, as concepções da sociedade devem ser levadas em

conta para que seus interesses sejam respeitados pelo Estado.

Para Bresser Pereira, a administração gerencial pode ser

implantada, uma vez que o estágio patrimonialista já foi superado, havendo

hoje em dia uma clara distinção entre o público e o privado.
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2.6.2 O Controle do Aparelho de Estado pelo "Núcleo

Estratégico"

Seguindo a conceituação de Bresser Pereira (PEREIRA, 1999), as

atividades do Estado são divididas em 4 grupos:

Núcleo Estratégico;

Atividades Exclusivas;

Serviços Não-Exclusivos;

Setor de Produção de Bens e Serviços para o Mercado. '1

o Núcleo Estratégico é o responsável pela formulação das leis e

políticas e possui a responsabilidade de fazê-Ias cumprir. É composto pelo

legislativo, judiciário, presidência, governadores, prefeitos, cúpula dos

ministérios, de secretarias estaduais e municipais.

As Atividades Exclusivas envolvem o poder extroverso do Estado

e buscam garantir diretamente que as leis e políticas públicas sejam

adequadamente cumpridas e financiadas. Exemplos desse setor são: forças

armadas, polícia, agência arrecadadora de impostos, agências reguladoras,

agências executivas, agências de financiamento e fiscalização, seguridade

social, etc.

Os Serviços Não-Exclusivos não envolvem o exercício do poder

extroverso do Estado. Devem ser fomentados e financiadas pelo Estado, mas

não há razão, nos termos da reforma administrativa proposta, para serem

controlados pelo Estado. Incluem uma série de atividades na área social e

científica como as escolas, as universidades, os centros de pesquisa científica

e tecnológica, as creches, os ambulatórios, os hospitais, entidades de

assistência aos carentes, os museus, as orquestras sinfônicas, as oficinas de

arte, as emissoras de rádio e televisão educativa ou cultural, etc.

O Setor de Produção de Bens e Serviços para o Mercado

abrange a maioria das empresas estatais envolvidas na produção de bens e

serviços.
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Aqui surge uma questão de controle, no qual o núcleo estratégico do

Estado deve controlar os demais órgãos e entidades das atividades exclusivas

e dos serviços não-exclusivos, na qualidade de agentes. Neste caso, alguns

dos mecanismos que podem servir ao controle das demais atividades pelo

núcleo estratégico, também podem servir para o controle do governo pelos

cidadãos.

Trata-se de se obter uma desconcentração na operação dos

serviços públicos, mantendo o controle estratégico dos serviços pelo "núcleo

estratégico" da administração. Os "contratos de gestão" são um exemplo desse

tipo de mecanismo, prevendo índices de produtividade e metas a serem

atingidas. A informática e a Internet, incluindo a divulgação ao público das

metas e dos resultados atingidos, tem um importante papel a desempenhar

nesse novo tipo de controle sobre o serviço público.

2.6.3 Visões Alternativas

Outros trabalhos, com o de CAMPOS (1990), possuem uma visão

menos otimista quanto à superação dos males do patrimonialismo, c1ientelismo

e empreguismo. Diz ele, por exemplo, referindo-se ao Brasil:

"A fraqueza do tecido institucional tem determinado a ausência de

controles do público sobre o Estado. Em conseqüência disso, o desrespeito

pelos contribuintes, pelos eleitores e pelos cidadãos em geral toma-se um

aspecto natural das relações entre governo e sociedade. Numerosas violações

da moralidade política e administrativa, envolvendo funcionários públicos -

tanto de carreira quanto detentores de cargos políticos - e também

congressistas, constituem acontecimentos corriqueiros. Além disso, esses
I

abusos contra a cidadania tendem a ser estimulados, já que a meiorie deles

reremente é revelada, geralmente passa sem investigação e nunca é punida. O

Estado não tem obrigações com a sociedade"

Eli Diniz (DINIZ , 1996) questiona a reforma do Estado por um outro

ângulo, privilegiando a dimensão política. Para ela, a pergunta fundamental

refere-se a como maximizar a eficácia da ação estatal, focalizando não só os
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aspectos técnicos e administrativos como também a dimensão política dessa

questão. Assim, passa a questionar os requisitos políticos que possibilitam

uma ação eficiente por parte do Estado.

Para ela, a década de 80 caracterizou-se por uma crise de

governabilidade devido à explosão de demandas, à sobrecarga da agenda, o

excesso de pressões e outros problemas advindos do alargamento da

participação política. Dessa forma, os dois primeiros governos, após a

transição, se caracterizaram por uma hiperatividade decisória e uma

incapacidade de implementação das políticas propostas, ou seja, uma

incapacidade de gestão.

Houve uma concentração de poderes na alta burocracia, o que

contrastava com uma burocracia devastada pelo governo Collor, que implantou

reformas administrativas de tendências neoliberais.

Essa concentração de poderes se expressa na possibilidade da alta

burocracia de legislar primeiramente por decretos-lei e, em seguida, por

medidas provisórias, infinitamente reeditadas, gerando uma proliferação de

decisões tomadas pelo Executivo, com total liberdade, sem consultas nem

transparência. Acresce-se que a Agenda do Legislativo tem sido

sistematicamente imposta pelo Executivo, que decide o que vai ser discutido e

quando.

r Por outro lado, o Brasil é um país onde mecanismos de

responsabilização (accountability) dos governantes perante a sociedade e

outras instâncias de poder é muito deficiente. Dessa forma, desvios, fraudes,

desperdícios, nepotismo, tráfico de influência tornam-se práticas generalizadas

e de difícil prevenção ou punição. Os controles sobre os agentes, no caso dos

governantes, são muito débeis.

Além disso, ocorre o fenômeno da captura do Estado pelos

interesses privados. Há estreitos vínculos entre as elites estatais e

empresarias, ocorrendo o fenômeno da "Privatização do Estado".
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A autora rejeita, portanto, os enfoques que qualifica como

reducionistas e simplificadores, que esvaziam a possibilidade de tomada de

decisões pelo governo. O governo alega que "a globalização leva a pressões

inexoráveis, não havendo margem de manobra para o governo". Para ela, ao

contrário, essa margem de manobra existe, mas não é utilizada.

Acredita, ainda, que a saída para os impasses presentes não estaria

na concentração de mais poder na alta burocracia e sim no reforço das

conexões da esfera estatal com a sociedade e as instituições representativas

desta.

Em artigo recente, Andrews e Kouzmin (ANDREWS, 1998) fazem

críticas ao modelo adotado na Reforma Administrativa baseado, segundo eles,

na teoria da Escolha Pública. Criticam os fundamentos adotados por Bresser

Pereira com relação à crise do Estado nos anos 80, ressaltando o papel do

pacote de ajuste fiscal imposto pelos credores da América Latina, incluindo

abertura comercial e financeira ao mercado internacional, redução dos gastos

governamentais e pagamento integral do serviço da dívida.

Quanto à arquitetura social proposta para as Atividades Não-

Exclusivas enfatizam que a Escolha Pública propõe a expansão da analogia do

mercado para a esfera política e, portanto, para os serviços públicos e sociais

tais como saúde, educação, desenvolvimento científico e tecnológico, além de

serviços culturais. Essas atividades seriam controladas pela administração

pública gerencial, controle social e a constituição de quase-mercados.

Para os autores essa implementação do mecanismo de quase-

mercados é ainda muito recente para admitir uma avaliação concreta de seus

resultados. Entretanto estudos recentes da adoção de quase-mercados no

sistema de saúde do Reino Unido mostraram que este foi incapaz de produzir

os resultados esperados. A qualidade do serviço foi um critério secundário no

estabelecimento dos contratos de gestão, que privilegiaram critérios de custos

e atividades. Além do mais o mecanismo não aumentou as oportunidades de

escolha dos pacientes.
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Já para Souza e Carvalho (SOUZA, 1999) a reforma propôs a uma

redução do núcleo burocrático às tarefas exclusivas do Estado e uma mudança

nos padrões organizacionais das atuais instituições púbiicas do setor Não-

Exclusivo, com a sua transformação em Organizações Sociais. Na prática o

que se viu foi a omissão do governo central em algumas áreas como

saneamento e habitação, enquanto que em outras como saúde e educação as

ações se voltaram para a descentralização, porém dentro do setor público, com

as atividades sendo transferidas para estados e municípios.

Na assistência social, o modelo proposto não chegou a ser

efetivado, estando muitas ações focalizadas em regiões mais carentes, sob a

coordenação do programa Comunidade Solidária.

Para os autores, a diversidade política, econômica e social do Brasil

provoca grandes diferenças entre os municípios, sendo que essas diferenças

prejudicam os objetivos da descentralização e das reformas, já que a

capacidade dos governos subnacionais de assumir os serviços

descentralizados é muito variável.

2.6.4 Comentários

O desenho proposto por Bresser Pereira para as Atividades Não-

Exclusivas talvez seja um dos aspectos da reforma mais difíceis de serem

implementados na prática. Aliás, embora o mecanismo tenha sido aprovado na

emenda da Reforma Administrativa, não nos parece haver intenção do governo

de realmente colocá-lo em prática.

Devem ser levadas em conta as complexas interações existentes

entre atores sociais e as entidades que seriam publicizadas. Os

acontecimentos resultantes poderiam ser inesperados e efeitos não previstos

podem vir à tona. Acreditamos que os resultados seriam muito variáveis

conforme a instituição publicizada.

O melhor caminho a seguir seria iniciar a implementação do
. ')

mecanismo aos poucos, analisando cuidadosamente os resultados obtidos nas
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primeiras experiências, que serviriam de orientação quanto à direção a ser

tomada.

Talvez essas dificuldades práticas tenham levado o governo a seguir

em outra direção. Conforme apontado por Souza e Carvalho (SOUZA, 1999)

houve muito mais uma delegação de atividades sociais aos governos

subnacionais do que a publicização defendida no programa de Reforma

Administrativa.

Compartilhamos da opinião dos autores acima que o sucesso dessa

descentralização das atividades depende da capacidade dos governos

subnacionais de assumirem as atividades delegadas pelo governo central.

Por fim ressaltamos que, se essas atividades forem realmente

delegadas aos governos subnacionais, caberá muito mais a esses a condução

dos programas de publicização do que ao governo central.

2.6.5 A Utilização de Mecanismos Alternativos de Controle

o aperfeiçoamento do controle sobre o serviço público será possível

com a adoção daquilo que foi chamado por Bresser Pereira de "Controle

Social". Esse conceito pode ser mais claramente entendido em PIMENTA

(1998):

"Por outro lado, o crescimento das informações em rede, o aumento

da transparência, e a conseqüente diminuição da burocracia estatal,

aumentarão o controle social sobre o Estado, o que contribuirá para a
democratização do processo decisório e para uma maior efetividade na ação

governamental. [....] Desta forma, a globalização, o progresso da tecnologia da

informação e a emergência da sociedade civil organizada se caracterizam

como três grandes tendências interligadas uma a outra e fundamentais na

negociação democrática de um novo pacto Estado/Sociedade".

Esse controle só se torna possível com a ampla disponibilização de

dados, não só do governo, como das entidades encarregadas da prestação

dos serviços públicos. Mas não basta disponibilizar dados, é preciso que .
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existam organizações, estatais ou não, que se proponham a examinar esses

dados e verificar se realmente não há desvios ou má utilização dos recursos.

É um engano pensar que só porque uma informação "está na

Internet" o processo de accountability está resolvido. Existem, na rede,

informações demais e é necessário um mecanismo institucional adequado

para garantir a utilização das informações divulgadas no controle das

atividades governamentais.

Destacamos também que esse tipo de controle não pode substituir

completamente o controle chamado "burocrático" (no sentido dado por Weber

à "burocracia"). Na verdade os dois controles são complementares. O que deve

ser evitado é o controle apenas formal, que apenas introduz entraves ao

administrador público, sem realmente resultar num melhor desempenho e na

defesa do interesse público.

....•
,i
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3.ACCOUNTABILITY

3.1 Conceito de Accountability

Considera-se "Acountability" o conjunto de mecanismos e

procedimentos que levam os decisores governamentais a prestar contas dos

resultados de suas ações, garantindo maior transparência e a exposição

pública das políticas públicas. Quanto maior a possibilidade dos cidadãos

poderem discernir se os governantes estão agindo em função do interesse da

coletividade e sancioná-los apropriadamente, mais accountable é um governo.

Trata-se de um conceito fortemente relacionado ao universo político

administrativo anglo-saxão.

o termo accountability, não obstante as tentativas em todos os

níveis, ainda não possui uma tradução perfeita. É um termo abrangente que

vai além da prestação de contas, pura e simples, pelos gestores da coisa

pública. Talvez a sua tradução ao português esteja à espera da adoção e

incorporação dos seus respectivos conceitos por parte da administração

pública brasileira. Accountability diz respeito à sensibilidade das autoridades

públicas em relação ao que os cidadãos pensam, à existência de mecanismos

institucionais efetivos, que permitam responsabilizá-Ias quando não cumprirem

suas responsabilidades básicas. Os termos que têm sido utilizados em

português como mais próximos de seu significado são "responsabilização" e

"responsividade" .

CAMPOS (1990) acredita que a accountability não é apenas uma

questão de desenvolvimento organizacional ou de reforma administrativa: A

simples criação de mecanismos de controle burocrático não se tem mostrado

suficiente para tornar efetiva a responsabilização dos governantes. Outras

variantes estão envolvidas como mudança de valores e culturas e a própria

concepção de serviço público, tanto por parte da administração pública quanto

por parte da sociedade.

.. ;
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Para LEVY (1999) a accountability pode ser entendida como o elo

de ligação entre sociedade e Estado, constituindo-se na obrigação imposta

àqueles que detêm o poder do Estado de prestar contas e assumir

responsabilidades perante os cidadãos. Para essa autora, tornar as

informações mais acessíveis e a gestão pública mais transparente passa,

essencialmente, por um (novo) modelo de accountability.

De qualquer forma, em nosso país, o conceito mostra a necessidade

de mudança de atitude dos governantes, para tornar os negócios públicos mais

transparentes; e dos governados, para fazer uso das informações disponíveis e

cobrar uma maior responsabilidade por parte dos governantes.

3.2 Mecanismos de Accountability

Os mecanismos básicos de accountability podem ser divididos em

dois grupos: verticais e horizontais.

Os mecanismos verticais envolvem o controle direto da população

sobre o governo. Dentre os mecanismos verticais citamos: eleições, imprensa

e controle social.

As eleições são o principal mecanismo de controle vertical,

permitindo à população punir, por meio do voto, os governantes que não se

comportaram de acordo com as expectativas.

A imprensa e os demais meios de comunicação fornecem aos

eleitores as informações necessárias para julgar os governantes. Se as

informações divulgadas são favoráveis, a carreira política dos governantes

tende a prosseguir e estes podem conseguir a reeleição ou a eleição para

outro cargo. Conforme PRZEWORSKI (1999): "... os veículos de comunicação

têm um papel específico a desempenhar. Devem não só informar, como

também focalizar mais a atenção nas condições gerais que nos interesses

particulares".

\ 'l f ."
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o controle social também pertence ao campo da accountability, pois

facilita a participação imediata da sociedade no controle do Estado. O controle

social pode interferir na formulação e implementação de políticas públicas,

tendo como finalidade aumentar a eficiência da atividade governamental, a

transparência dos atos da administração pública e a democratização do

sistema político.

Já os mecanismos horizontais se baseiam em controles mútuos

entre governantes, como a divisão dos poderes e os mecanismos de "checks

and balances". Dentre os mecanismos horizontais podemos citar: o controle

pelo parlamento e os controles administrativos (entre agências estatais).

Os mecanismos horizontais procuram fazer com que as políticas

sejam expostas a maior vigilância por outras instituições, tanto estatais quanto

políticas, criando redes de responsabilidade.

STARK e BRUTZ (1998) desenvolveram o conceito de

"Responsabilidade Política Estendida" definida como: "a imbricação dos

centros de tomada de decisões em redes de instituições políticas autônomas,

que limitam a arbitrariedade dos governantes no poder'. Essa responsabilidade

deve ser um atributo do sistema político, impondo-se aos governantes e

tornando-se um processo que se estende ao longo do tempo, com natureza

contínua e não episódica.

3.3.Visão Pluralista

3.3.1 Introdução

As origens do pluralismo se prendem à institucionalização das

diferenças no plano político. O pluralismo tem uma visão societária do Estado,

pressupondo que este é uma reprodução do que existe na sociedade. Ou seja,

para os pluralistas, o conteúdo do Estado é dado pela sociedade.
,..'
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o Pluralismo é um corpo de idéias que visa estabelecer limites à

soberania do Estado, procurando defender as liberdades e pressionar o Estado

como prestador de serviços públicos.

Existem duas correntes principais no pluralismo: funcionalista e

crítica.

A corrente funcionalista, cujo principal autor é David Easton, imagina

o governo como uma "caixa" na qual os ínputs são as demandas da sociedade

e os outpuis as políticas públicas.

A abordagem crítica, na qual se destacam Dahl e Lindblom, leva em

conta as deformações na influência da sociedade sobre o governo,

particularmente as produzidas pelo peso do capital nesta relação.

A teoria pluralista imagina diversos centros de influência,

competindo pelo poder e pelo controle do governo. Os grupos competem entre

si para obter o controle das políticas públicas.

Há múltiplos pontos de acesso ao governo, com o poder se

dispersando pelos diversos ramos e níveis do governo, sendo a barganha e o

compromisso essenciais ao funcionamento da democracia.

DAHL (1982) acredita que as organizações independentes são

altamente desejáveis em uma democracia, principalmente nos grandes

Estados Democráticos do presente. As Organizações são desejáveis por três

motivos principais: atendem a necessidades humanas de associação,

permitem o controle mútuo e estão fortemente associadas à democracia em

larga escala.

3.3.2 Accountability

Accountability é um conceito que está mais associado à visão

institucionalista, embora esteja presente, de forma menos explicita, nos .c

trabalhos dos pluralistas.
.r.
"



Mario Masagão Andreoli pag:27

Para DAHL (1982) a questão central da Democracia Pluralista está

no dilema entre autonomia e controle, ou mais especificamente quanta

autonomia e quanto controle. Em suas próprias palavras:

"How much autonomy ought be permitted to what actors, with

respect to what actions, and in relation to what other actors, including the

govemment?".

Quando trata do controle sobre as organizações e o governo Dahl

está, ainda que de forma implícita, tratando do problema da Accountability,

tanto no que diz respeito às relações entre governo e cidadãos, quanto às

relações entre as associações e seus membros.

Para o pluralismo a questão do controle das atividades das

organizações pelo seus membros assume um caráter central, uma vez que boa

parte dos mecanismos de participação dos indivíduos na sociedade se dá por

meio dessas organizações.

No entanto, o controle sobre o governo como um todo não é deixado

de lado. Dahl coloca entre os critérios necessários para o processo

democrático, o direito dos cidadãos de participarem no processo decisivo, de

apresentar sua opinião e de propor a inclusão, na agenda de debates, dos

temas que consideram importantes. Considera, também, a obtenção de

informações sobre o governo, a partir de fontes independentes, um direito

fundamental dos cidadãos.

o pluralismo enfatiza a necessidade de controles mútuos, de forma

que as diferentes organizações independentes atuem controlando umas às

outras. Essas organizações podem ter caráter estatal ou não. Assim, um

exemplo de controle mútuo, citado por Dahl, se deu na Europa do sec XVIII

com a progressiva independência dos parlamentos nacionais em países como

a Inglaterra, Suécia e Holanda. Partindo de uma posição de domínio da

monarquia, os parlamentos alcançaram uma situação de maior igualdade, na

qual passou a haver um controle mútuo entre o parlamento e o monarca.
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o controle final dos assuntos públicos e da agenda pública deve

estar com o demos, ou seja com os governados. Embora muitas organizações

possam tomar importantes decisões independentemente do Estado, isso não

significa que a população tenha alienado o controle final dos assuntos

públicos. A independência na tomada de certas decisões pelas organizações

independentes é resultado do exercício de direitos e liberdades fundamentais

de seus membros, não sendo incompatível com o controle final do processo

pelo Demos.

o principal mecanismo de controle sobre o governo é o mecanismo

das eleições periódicas. Nas palavras de Dahl: "a key characteristic of a

democracy is the continuing responsiveness of the government to the

preferences of its citizens".

Quando se dão as eleições, os eleitores ouvirão propostas de

diferentes candidatos, farão comparações e escolherão de acordo com suas

preferências. Como os políticos em geral seguem uma carreira (concorrendo

ao mesmo ou a outros cargos), mesmo depois de eleitos, procurarão manter

suas promessas, senão sofrerão uma punição dos eleitores na eleição

seguinte. Dessa forma eles são obrigados a antecipar as preferências dos

eleitores, e agir de acordo com elas.

Contudo não é baseado apenas nas informações colhidas na época

das eleições, que os eleitores fazem suas escolhas. À medida que um governo

se desenvolve, o eleitorado vai formando continuamente uma opinião a

respeito das qualidades e defeitos dos governantes e nesse ponto se encaixa

a questão da accountability, pois quanto maior a quantidade de informações

divulgadas por meios com o governo eletrônico ou a imprensa, mais correta

será a opinião formada pelo eleitorado.
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3.4. Visão Institucionalista

3.4.1 Introdução

o Institucionalismo considera as instituições fundamentais para a

definição das estratégias dos atores. Para ele as instituições representam

constrangimentos à escolha estratégica, alterando o comportamento auto-

interessado.

Os institucionalistas trabalham com a hipótese de que, ao contrário da

teoria econômica neoclássica, em toda a transação, o conhecimento dos

agentes sobre as condições que cercam o "negócio" não é perfeito, nem

completo. Por exemplo, em geral o vendedor conhece as características do

produto vendido muito melhor que o comprador. Em todos os negócios,

portanto, os preços têm incluídos os custos relativos à incerteza e aos riscos

da trarsação.

Para essa corrente a finalidade das instituições está em reduzir esses

custos de transação, tornando mais baixos os custos de trocas de diversos

produtos. Por exemplo se existe maior confiança entre vendedor e comprador,

e o negócio é realizado dentro de parâmetros já estabelecidos, o negócio pode

ser realizado sem a consulta a advogados, a custos mais baixos.

Portanto, para eles, as instituições solucionam situações de impasse em

interações estratégicas, reduzindo a ocorrência de soluções subótimas e

reduzindo os custos devido à imperfeição das informações.

Dentre os autores que estudaram a importância das instituições um

dos mais importantes é Douglas North (NORTH, 1990) que define Instituições

como "as Regras do Jogo em uma sociedade". Segundo ele as instituições são

"as reetrições que dão forma às interações humanas, reduzindo a incerteza e

provendo uma estrutura para a vida cotidiana".

Partindo da economia neoclássica, North destaca que as instituições

delimitam o conjunto de escolhas possíveis para um indivíduo, definindo o que

é permitido fazer, o que é proibido fazer e em que circunstâncias.
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Existem instituições formais (por exemplo a Constituição) e

Informais. Podem ser criadas ern um dado momento, mas evoluem ao longo

do tempo, num processo contínuo.

Essa revisão das hipóteses da economia neoclássica também

destaca os problemas de assimetria de Informações tais como: "Relações

Agente X Principal", "Risco Moral" e "Seleção Adversa".

o problema da Accountability pode ser modelado dentro da escola

instituc..ionalista a partir do estudo do problema "Agente X Principal", como

veremos a seguir.

3.4.2 O Problema Agente X Principal

Uma das contribuições mais importantes no estudo sobre o controle

das ações dos governantes foi dada por Adam Przeworski, por meio do estudo

das relações agente x principal

Para esse autor (PRZEWORSKI (1999)), existe uma relação "agente

x principal" sempre que, nessa relação, o bem estar de alguém dependa das

atitudes de uma outra pessoa. O agente representa a pessoa atuante e o

principal a pessoa cujo bem estar é afetado pelas ações do agente. O

principal contrata (o contrato pode ser explícito ou implícito) os serviços do

agente, procurando fazer com que este atue em defesa de seus (do principal)

interesses. Para tanto, o principal pode valer-se de estímulos positivos e

negativos, de algum tipo de recompensa eventualmente acordada entre as

partes, assim como de eventuais punições.

Przeworski descreve as características essenciais da relação agente

x principal como sendo:

"Quando faltam alguns mercados e os indivíduos têm acesso a

diferentes informações, estabelecem-se entre as c/asses de atores relações do

tipo 'agent x principa/', regidas por contratos implícitos ou explícitos. Os

agentes dispõem de certas informações que os principais não observam

oiretemente: os agentes sabem o que os motiva, têm conhecimento
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privileriado sobre suas capacidades, e podem ter a chance de observar coisas

que os principais não podem ver. Executam inclusive algumas ações que, ao

menos em parte, são feitas sem o conhecimento do principal. Em termos

genéricos, portanto, o problema que o principal tem de enfrentar é o seguinte:

Como induzir o agente a agir em seu interesse (dele, principal),{. ...]

respeitando, ao mesmo tempo, o direito do agente a uma remuneração justa e

permitindo ao agente que também atue em nome de seus próprios interesses".

Tomando como exemplo, na ciência econômica, a relação

empregados (como agente) e empregadores (como principal), constatamos

que nem todas as informações detidas pelos agentes estão disponíveis para o

principal e que a medição da produtividade dos agentes faz os empregadores

incorrerem em custos, que são maiores quanto maior for também a precisão

desejada. Dessa forma, os empregadores não podem ter certeza quanto a se

os seus funcionários estão trabalhando com eficácia. Como é impossível

monitorar tudo que os funcionários fazem, existe - neste caso - uma assimetria

de informações e surge o problema da relação agente x principal.

Przeworski cita os seguintes exemplos de relação agente x principal:

- Prestador de Serviços x Consumidor

- Empregados x Empregadores

- Administradores x Proprietários

- Agentes Econômicos x Governo

- Burocratas x Políticos

- Políticos x Cidadãos

No caso da Administração Pública, são extremamente relevantes os

três últimos exemplos citados. O autor denomina "Regulação" a relação

Agentes Econômicos x Governo, "Supervisão" a relação Burocratas x

Políticos e "Responsabilização" (Accountability) a relação Políticos x

Cidadãos. O texto citado explora as limitações e as possibilidades de controle

nas três relações acima.
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3.4.3 Responsabilização

Vamos nos ater, principalmente, ao aspecto da responsabilização

dos governantes pelos cidadãos. Nesse caso, o desafio dos cidadãos é induzir

os governantes a trabalharem em prol da melhoria de seu bem estar (dos

cidadãos), em vez de perseguirem seus próprios (dos governantes) interesses.

Przeworski ressalta que a relação entre políticos e cidadãos não tem

paralelo na esfera privada, uma vez que é o agente (os políticos eleitos para

legislar) que estabelece as regras a serem seguidas pelo principal (cidadãos) e

não o contrário, como geralmente ocorre na esfera econômica em que,

mantidos os termos do contrato, é o principal que estipula a maior parte das

regras a serem seguidas pelo agente.

Uma das formas mais importantes de controle dos agentes pelo

principal é o mecanismo de eleições. As eleições envolvem dois mecanismos:

um prospectivo, já que os políticos são eleitos com base em um programa, e

um outro retrospectivo, pois os eleitores podem se negar a reeleger alguém

que não tenha sido fiel às suas promessas.

Mas, além desse mecanismo, os cidadãos podem se valer de outras

formas de controle sobre o governo:

a oposição;

os veículos de comunicação;

mecanismos de controle entre os poderes;

agências de responsabilização, entendidas como instituições que

forneçam informações sobre o governo, mas sejam independentes

deste.

Ou seja, as entidades acima também funcionam como agentes da

população, no sentido de controlar o agente "governo".

É evidente que a utilização de todos esses mecanismos se torna

mais eficiente à medida que os cidadãos possuam um número maior de

informações sobre o governo. Essas informações, quando públicas, também
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são úteis para o controle indireto, por intermédio da oposição, dos veículos de

comunicação e das agências de responsabilização.
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4. O GOVERNO ELETRÔNICO

4.1 Introdução

Neste capítulo procuraremos abordar os conceitos relacionados ao

tema do governo eletrônico de modo geral, bem como a legislação vigente

sobre o tema em nosso país.

Também apresentamos a proposta de regulamentação do governo

eletrônico nos Estados Unidos, consusbstanciada no projeto S.803 "E-

Governement Act of 2001" do senado norte-americano. O estudo dessa

proposta legislativa nos parece relevante por indicar novos caminhos sobre o

tema, que podem ser adaptados às condições brasileiras.

O anexo 11 disponibiliza o texto integral das normas legais abordadas

neste capítulo.

Nos capítulos posteriores trataremos, mais especificamente, dos

aspectos relativos à disponibilização de informações, com a análise do caso

concreto do Governo do Estado de São Paulo e, mais especificamente, no site

da Sec,retariada Fazenda do Estado.

4.2 O Governo Eletrônico

O termo Governo Eletrônico indica todo esforço de modernização

que resulta da utilização de tecnologias de informação e de multiplicação de

acesso aos serviços e informações governamentais. Embora a Internet esteja

incluída dentro dessa conceituação, o governo eletrônico vai além disso,

incluindo a informatização de licitações e leilões, o acesso do público a

informações por meios digitais, a otimização de processos internos por meio da

informatização, etc. .

Conforme HOECHSL (2001), governo eletrônico implica

"qualificativos digitais, ou seja, um governo qualificado digitalmente, por
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terrementes, mídias e procedimentos, sendo útil a ressalva no sentido de que o

"Governo Eletrônico", ou "e-gov", ou "eletronic governance", também poderia

ser chamado de "Governo Digital" ou "Governo via Bits".

Para JARDIM (2000) a noção de "governo eletrônico" é ainda

emergente, derivada mais da experiência de alguns governos de países

centrais que da pesquisa acadêmica, carecendo ainda de aprofundamento

teórico. Em linhas gerais, o governo eletrônico expressa uma estratégia pela

qual o aparelho de Estado faz uso das novas tecnologias para oferecer à

sociedade melhores condições de acesso à informação e serviços

governamentais, ampliando a qualidade desses serviços e garantindo maiores

oportunidade de participação social no processo democrático.

~
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precariedade informacional do Estado. [".l Não é possível reduzir os desafios

~ da modernização tecnológica e da governança à disseminação de novas
j

'I tecnologias da informação. A modernização inclui muito mais que o uso da

Internet ou a disseminação de quiosques eletrônicos em repartições públicas.

Diz ainda: ':.4 capacidade governativa como fator de democratização

do Estado envolve políticas e práticas informacionais. Iniciativas como o

governo eletrônico sugerem novas possibilidades na gestão do Estado, sua

transparência e accountability. Tais processos apresentam características

A maior premência, neste sentido, seria levar a burocracia a mudar sua cultura,

assumindo como objetivos maiores a transparência, o diálogo permanente com

~ a sociedade civil e o aprofundamento da noção de cidadania", (JARDIM, 2000).

Alguns dos principais aspectos práticos na implementação do

governos eletrônico são: Internet; reorganização de procedimentos;

ferramentas desktop; inteligência artificial; engenharia do conhecimento; bases

de dados inteligentes; democratização do acesso à tecnologia; simuladores;

sufrágio digital, etc.

Outro aspecto relevante é que a expressão "eletrônico" não pode

ser limitada ao contexto "internet'. Interessantes exemplos de institutos
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eletrônicos de governo são a urna eletrônica, os softwares inteligentes e os

simuladores, que prescindem da web para sua autonomia. Assim, de início, já

podemos perceber que "Governo Eletrônico" é um conceito que transcende à

noção de um site de uma esfera de governo.

o Governo Eletrônico pode ampliar a efetividade dos governos em

quatro aspectos:

• Será mais fácil para a sociedade ter suas perspectivas consideradas

pelos governos na definição de políticas públicas;

• A sociedade poderá obter melhores serviços das organizações

governamentais, por meio de atividades desenvolvidas on-line;

• A sociedade contará com serviços mais integrados porque as diferentes

organizações serão capazes de se comunicar mais efetivamente entre

si;

• A sociedade será melhor informada porque poderá obter informação

atualizada e compreensível sobe o governo, leis, regulamentos, políticas

e serviços

4.3 Papéis do Estado na "Economia da Informação"

Existem cinco aspectos importantes da atividade estatal,

relacionados com a chamada "Economia da Informação":

1- Regulação: a regulamentação estatal é indispensável para o

crescimento das atividades por meio eletrônicos. Inclui a

determinação de padrões, o marco legal para validação das

operações realizadas, etc.

2- Infra-estrutura: a responsabilidade pela disponibilização da infra-

estrutura, quer diretamente, quer por meio de concessões, é parte

das funções do Estado, particularmente em relação à Internet.
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3- Governo como Usuário: o Estado é um usuário importante de

informática, particularmente no aspecto do comércio eletrônico.

Esse aspecto inclui a atividade de e-procurement, isto é, aquisição

de bens e serviços por meio da Internet, como licitações públicas

eletrônicas, pregões eletrônicos, bolsas de compras públicas virtuais

e outros tipos de mercados digitais para os bens adquiridos pelo

governo.

4- Governo como Prestador de Serviços: o Estado também é um

. grande prestador de serviços à comunidade. Muitos desses serviços

podem ser prestados de maneira muito mais fácil e eficiente, por

intermédio de meios eletrônicos. Citamos como exemplos: ensino à

distância, alfabetização digital, manutenção de bibliotecas virtuais,

difusão cultural, etc. Também informações de interesse particular do

cidadão podem ser mais facilmente obtidas por meios eletrônicos.

Assim. informações como débitos de impostos, certidões negativas,

etc. podem ser fornecidas sem que o usuário tenha de se deslocar

até a repartição competente.

5- Accountability: o Estado também tem dimensões importantes

como proprietário e fornecedor de informações, e este fato possui

sérias implicações na governabilidade e na governança. Esse

aspecto envolve a prestação de contas públicas, transparência e

monitoramento da execução orçamentária,

As aplicações de informática das entidades do governo podem,

também, ser divididas em 3 grupos de atividades:

1- Governo x Cidadão (GxC): Envolve a interação direta entre os

cidadãos e o governo. Exemplos de atividades:

• Interação e comunicação com o governo;

• E-mail para o cidadão;

• Banco de empregos e inscrição em concursos;

• Pagamento de taxas e impostos.
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• Diário Oficial Eletrônico

2- Governo x Governo (GxG): Envolve a interação direta entre

duas instituições governamentais. Exemplos de atividades:

• Colaboração e trabalhos on line

• Estatísticas para Gerenciamento e controle

• Comunicação corporativa

• Reunião e treinamento a Distância

• Diário Oficial Eletrônico

3- Governo x Empresas (GxE): Envolve a interação direta entre

governo e empresas. Exemplos de atividades:

• Bolsa Eletrônica

• Conexão da Cadeia de Valor

• Comércio Eletrônico

• Informações Estratégias

• Diário Oficial Eletrônico

4.4 Requisitos para o Governo Eletrônico

A questão da disponibilidade de informações pode ser um fator

determinante para que se alcancem níveis básicos de governança. É difícil

estimar, por exemplo, a enorme perda de recursos por parte da seguridade

social no Brasil devido à sua má gestão no campo das informações. O

cidadão, depois de pagar ao Estado durante décadas, é freqüentemente

obrigado a provar que efetuou tais pagamentos, sob pena de não conseguir

obter os benefícios daí decorrentes. Dessa forma, a sociedade acaba por arcar
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com o custo social de uma seguridade ineficaz, por falta de gerenciamento

adequado de informações.

No campo da prestação de serviços, deve ser priorizada a

integração dos serviços, evitando que o cidadão comum tenha de preencher

múltiplos cadastros ou tenha de ir a lugares diferentes, para conseguir

informações que podem ser disponibilizadas em um único local.

Os serviços públicos na Internet tratam basicamente com

informações. Com a tecnologia atual, essas informações podem estar

disponíveis em um único local, propiciando a existência de serviços do tipo

self-service. Neste caso é necessária uma forte atenção para a elaboração da

interface com o usuário, pois é nesse ambiente virtual que irá ocorrer o

relacionamento entre o cidadão e as instituições públicas. Os governos podem

utilizar a Web para criar uma interface única para o público, agregando todos

os seus serviços em um único portal, contornando a complexidade de sua

estrutura interna.

São também necessários conhecimentos sobre quais serviços os

usuários demandam do governo, bem como sobre como os usuários executam

essas atividades tarefas. Um estudo sobre quais serviços o cidadão americano

demanda do governo eletrônico pode ser encontrado em COOK (2000).

Uma das maiores vantagens de adotar uma política governamental

de prestação de serviços públicos pela Internet é a diminuição do volume de

pessoas que procuram e congestionam os órgãos públicos. De acordo com

Browne (apud Andrade, 1999) "o maior objetivo na gestão em serviços é o

balanceamento dos dois prinCipais tipos de perdas: tempo ocioso de recursos x
espera por parte dos clientes. O tempo que os funcionários gastam no

atendimento e no gerenciamento de filas pode ser usado na geração de novos

serviços e de novos procedimentos, que visem um constante aperfeiçoamento

e eficiência ...." .

Conforme ANDRADE (1999), os serviços públicos na Internet devem

proporcionar:
r "

'.
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1- redução de gastos com infra-estrutura e funcionalismo;

2- maior sincronia no processo proporcionada pelo uso intensivo da

tecnologia da informação;

3- redução de perdas por transporte, já que estas podem ser quase

totalmente eliminadas com o uso de infra-estruturas de

telecomunicações seguras e estáveis;

4- redução de perdas por espera já que o serviço estará disponível

sempre que for solicitado;

5- fácil implementação de controles estatísticos e programas

simuladores, pois os dados sobre o uso dos serviços ficam

armazenados nos servidores;

6- automação das etapas de inspeção e operação, que podem ser

realizadas por programas específicos.

A Internet também deve ser utilizada para abrir espaços, de forma

que o cidadão possa se informar sobre o que acontece nos governos e que

possa opinar a respeito, sendo ela uma potencial ferramenta para a

democracia e a participação popular na gestão da coisa pública.
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4.5 O Problema da Exclusão Digital

Quando tratamos de divulgação de informações pelos governos,

devemos ter em mente a questão da exclusão digital, fenômeno que ocorre

tanto entre os diferentes países quanto em relação à população de um mesmo

país.

4.5.1 Exclusão Digital entre Países

Numa economia global, baseada no conhecimento, a revolução da

informação está fortemente concentrada em poucos países desenvolvidos. Em

diversos países em desenvolvimento, nem sequer o uso do telefone é

generalizado, o que se dirá da Internet. De acordo com relatório das Nações

Unidas (PNUD - 1999), no Camboja em 1996 havia menos de um telefone para

cada cem habitantes, enquanto Mônaco possuía 99 para cada cem habitantes.

Apenas 55 países, em cerca de duas centenas, são responsáveis por 99% dos

gastos mundiais em tecnologia da informação.

Os novos avanços tecnológicos, como a Internet, criaram

oportunidades inéditas para o ser humano. As possibilidades que se abrem

quanto a ter acesso a informações e conhecimentos, compartilhar esforços de

investigação e desenvolvimento, educação a distância, comércio eletrônico e

muitas outras, estão modificando inúmeras atividades produtivas e abrindo

novos horizontes para o ser humano.

No entanto, esse é um dos campos em que o sistema de

exclusão/inclusão prevalece de maneira muito forte. Há quem aproveite a

fundo essas oportunidades, utilizando-as para melhorar seus recursos para

inserir-se e competir na economia. De outro lado, há enormes contingentes da

população mundial que estão fora da possibilidade real de ter acesso a esse

tipo de oportunidade, excluídos do mundo virtual em contínuo crescimento.

Seguem-se alguns dados retirados do Informe de Desenvolvimento

Humano do PNUD com relação ao acesso à Internet:
\ \

; ,
~ I

r )'
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1- Os 20% mais ricos da população mundial têm 93.3% dos acessos

à Internet, os 20% mais pobres apenas 0,2%, e os 60% intermediários têm

6,5% dos acessos;

2- Comprar um computador representa para um habitante médio de

Bangladesh mais de 8 anos de rendimentos; nos Estados Unidos,

aproximadamente um mês;

3- Existem mais computadores nos Estados Unidos que em todos os

demais países somados.

As desigualdades mencionadas são ilustradas pelo quadro abaixo:

PAíSES População Regional Usuários da Internet

(em % da População Mundial) (em % da População Regional

)

Estados Unidos 4,7 26,3

OCDE (salvo Estados Unidos) 14, 1 6,9

América Latina e Caribe 6,8 I 0,8

Ásia Sudoriental e Pacífico 8,6 0,5

Ásia Oriental 22,2 0,4

Europa Oriental e CEI 5,8 0,4

Estados Árabes 4,5 0,2

fA,fricaSubsarariana 9,7 9,1
J-

fA,siaMeridional 23,5 I 0,04

Mundial 100 2,4

Nota: República Checa, Hungria, México, Polônia, Coréia e Turquia estão incluídas na OCDE e não,

em "Agregados Regionais"

Fonte: Baseado em dados Incluídos no PNUD - Informe sobre Desenvolvimento Humano, 1999.

,
I"
J\,
\
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Como se observa, há grandes disparidades no número de usuários

da Internet. Nos Estados Unidos, 26% da população era usuária da Internet.

Na Ásia Meridional, onde vive 25% da população mundial, apenas 0,04% dos

habitantes se conectam à rede.

Portanto, em meados de 1998, os países industrializados, que

somavam menos de 15% da população mundial, possuíam 88% dos usuários

da Internet.

Essa situação é descrita no PNUD de 1999 da seguinte forma:

"Esta exclusividad está creando mundos paralelos. Los que tienen ingreso,

educación y conexiones tienen acceso barato e instantáneo a la información.

EI resto queda con acceso incierlo, lento y costoso. Cuando los habitantes de

esos mundos viven y compiten lado a lado, la ventaja de estar conectado

relegará a los marginales y empobrecidos excluyendo sus voces y sus

preocupaciones de la conversación mundial".

Em países emergentes, muitos governos encontram-se em

dificuldades orçamentárias, com sérias restrições para a realização de

investimentos em uma infra-estrutura de informática adequada às

necessidades da Internet e que viabilize o acesso aos terminais públicos de

consulta. Isso também torna difícil a transposição dos serviços públicos para o

meio virtual.

4.5.2 Exclusão Digital no Brasil

Além dos problemas apontados acima, que ressaltam as diferenças

entre países, existem grandes diferenças entre diversos segmentos da

população de um mesmo país, notadamente em países emergentes.

No Brasil, a má distribuição de renda impede que grande parte dos

cidadãos tenha acesso a Internet. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística), a renda per capita no Brasil em 2000 era de R$

6.386,98. Segundo o IBOPE, em 1999, 84% das pessoas que acessam a
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Internet no Brasil pertenciam às classes A e B, visto que para ter o acesso de

casa é preciso dispor de computador e linha telefônica.

Segundo dados da NielsenllNetRatings (apurado pelo IBOPE

eRatings na América Latina), em pesquisa realizada entre novembro e

dezembro de 2000, o número de brasileiros em domicílios com acesso à

Internet foi de 9,8 milhões de pessoas, sendo que 4,8 milhões são usuários

ativos, ou seja acessaram a Web pelo menos uma vez no período. Já em

2001, no mês de novembro, foi registrado um aumento para cerca de 6,2

milhões de usuários ativos (que acessam a rede pelo menos uma vez por

mês), sendo que o acesso médio no Brasil é de cerca de 7 horas por mês.

Portanto constatamos que apenas 3,6% da população brasileira acessa a

Internet.

o surgimento das conexões de banda larga só agrava a

discrepância entre classes, pois as classes mais favorecidas, além de terem

grande parte dos acessos, também o fazem por meio de conexões de melhor

qualidade. O estudo Internet POP, realizado pelo IBOPE entre 24 de outubro e

6 de novembro de 2001, mostra que 8% dos internautas das nove principais

regiões do país utilizam conexão rápida. Também foi constatado que 12% dos

internautas que possuem acesso convencional pretendem trocar de conexão

nos próximos seis meses.

Outro fator limitante para o acesso a Internet é o número elevado de

analfabetos do país, que de acordo com o IBGE (1996), é de 14,7%. Esse

número, somado a uma média calculada em 5,3 anos de estudo, impõe

barreiras às tentativas de estabelecer serviços de atendimento ao público de

baixa renda, pois os principais pré-requisitos são a capacidade de ler e de

interpretar informações. O relatório sobre o desenvolvimento humano das

Nações Unidas (1999) aponta também que em quase 80% dos sites e

interfaces o inglês é a língua dominante, não bastando somente ser

alfabetizado, mas alfabetizado em pelo menos duas línguas.

Dessa Forma, a Internet, no Brasil, é restrita a um pequeno número

de usuários. Para que os serviços públicos na Internet tenham acesso mais
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amplo, cabe aos governos criarem alternativas para que ela realmente seja

democratizada e não mais um elemento de exclusão social.

Os governos têm a função de garantir o acesso ao cidadão a essas

novas tecnologias, usando-as como incentivadoras da democracia e não como

barreiras onde existam os que têm acesso e os excluídos. Como afirma LÉVY

(1999), "uma política voluntarista da parte dos poderes públicos e de

instituições não governamentais pode colocar o ciberespaço a serviço do

desenvolvimento de regiões desfavorecidas, ajudando na desconcentração

dos grandes centros urbanos, visto que hoje, a maior densidade dos acessos à

internet ocorre nesses mesmos centros".

4.6 Governo Eletrônico no Brasil

4.6.1 Aspectos Gerais sobre a Internet no Brasil

A evolução da Internet no Brasil seguiu o mesmo caminho que nos

demais países, partindo-se de uma rede inicialmente acadêmica para uma

rede aberta a qualquer usuário. A rede, no seu início, se constituiu a partir do

pioneirismo de algumas instituições acadêmicas como a USP e a FAPESP e

contou com envolvimento ativo do Governo Federal (por meio do MCT) e de

governos de alguns estados como, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul

e Rio de Janeiro

Uma primeira versão de serviços Internet com pontos em 21 estados

no País foi implantada pela Rede Nacional de Pesquisa (RNP) de 1991 a 1993,

a velocidades baixas. Entre 1995 e 1996, a rede foi modernizada, atingido

velocidades mais altas. Paralelamente, a partir de junho de 1995, o Governo

Federal definiu as regras gerais para a disponibilização de serviços Internet

para quaisquer interessados no Brasil.

Desde o início das operações comerciais da Internet brasileira, em

outubro de 1995, o número de usuários vem crescendo a taxas elevadas. Em

1999 aproximadamente 3,3 milhões de pessoas acessavam a Internet. Este
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número é bastante significativo, indicando um rápido crescimento, uma vez que

a Internet possuía apenas 4 anos. No final de 2000 havia 4,8 milhões de

usuários e em novembro de 2001, segundo o IBOPE e-ratings, esse número

chegou a 6,2 milhões. A mesma pesquisa também revelou o perfil do

Internauta brasileiro, que gasta 7h 8 min por mês na Web. Os homens formam

a maioria, com 57,3%, navegando 8h14min por mês. Já as mulheres

representam 42,7% e gastam 5h40min.

Houve um crescimento no número de usuários em várias categorias.

Uma delas é o e-Commerce que no final de novembro de 2001 alcançou cerca

de 36,6% dos internautas. Em outubro esse percentual era de 32,7%. Isso

significa que 2,3 milhões de usuários diferentes visitaram sites de venda on-

line.

Um outro estudo do IBOPE, o Internet POP, realizado entre 24 de

outubro e 6 de novembro de 2001, mostra que 8% dos internautas das nove

principais regiões do País utilizam conexão rápida. Também foi constatado que

12% dos internautas que possuem acesso convencional pretendem trocar de

conexão nos próximos seis meses. 97% dos internautas que possuem acesso

rápido estão satisfeitos com esse tipo de conexão.

Outro dado interessante é que 44% dos entrevistados que nunca

tiveram Internet em casa pretendem contratar o serviço futuramente e 20% não

sabem se contratarão. Entre os que já tiveram computador com Internet em

casa, 47% dizem que o serviço foi cancelado, mas pretendem se conectar à

rede novamente. A participação dos provedores gratuitos, no total de

domicílios que têm Internet em casa, tem crescido nas últimas pesquisas.

Cerca de 30% dos entrevistados possuem somente provedores gratuitos em

casa. O percentual de domicílios com acesso exclusivamente pago ficou em

37%.

Visitas

Os sites mais visitados do Brasil, em novembro de 2001, foram:
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Uol.com.br 4.018.061

IG.com.br 3.789.774

Bol.com.br 2.615.839

Terra.com.br 2.571.034

Cadê.com.br 2.296.367

4.6.2 Governo Eletrônico no Brasil

Desde os anos 70 a informatização dos serviços governamentais é

uma das preocupações das diversas esferas de governo no Brasil.

Do ponto de vista de implementação e operação de aplicações

informatizadas, o modelo brasileiro se traduziu na montagem de empresas

estatais de serviços de processamento de dados, incluindo o Serpro no nível

federal, Prodesp, Proderj, Prodemge, Celepar etc. no nível estadual, e, por

exemplo, a Prodam em São Paulo, no nível municipal.

o modelo totalmente centralizado de ações governamentais teve,

provavelmente, um último e breve impulso no início da década de 90, com um

viés marcadamente administrativo, sem resultados significativos.

A partir de 1995, o impacto da Internet provocou a aceleração do

processo de revisão do modelo. Várias das empresas estatais passaram por

um grande processo de modernização tecnológica e mesmo administrativa.

Mas há, sem dúvida, muito por fazer para que o impacto de tecnologias de

informação e comunicação nos serviços governamentais no Brasil

efetivamente se faça sentir, especialmente do ponto de vista do cidadão.

o governo federal criou o programa "Sociedade da Informação",

para articular e coordenar o desenvolvimento e utilização de produtos e

serviços de computação no País. A "Sociedade da Informação" abriu uma

consulta pública e publicou o "Livro Verde" com as principais propostas para

o avanço da tecnologia da informação.
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Hoje em dia, segundo o "Livro Verde", o Brasil tem mais de 3.500

sites governamentais. A Fapesp, responsável pelo registro de domínios na

Internet no País, contabiliza 572 matrizes de endereços gov.br dos governos

federal e estaduais. Cada matriz pode ter mais de um site. Só o governo

federal tem 700 sites, com mais de um milhão de páginas, 700 serviços online

e 4.100 informações catalogadas. Dos 27 governos estaduais, 16 possuem

home pages.

Uma outra pesquisa citada no mesmo livro, realizada pelo Instituto .

Florestan Fernandes, ligado ao PT paulistano, localizou 352 sites municipais (o

equivalente a 6,3% das 5.507 cidades brasileiras), mas só 5,4% deles

permitem ao cidadão requisitar online algum serviço. A maioria apenas divulga

informações. Mesmo assim, o avanço é considerável. O livro O Município

Moderno, lançado em 1998, registra que em fevereiro daquele ano apenas 86

sites de prefeituras brasileiras eram encontrados utilizando-se o mecanismo de

busca do Cadê?

Um dos maiores sucessos no emprego da Internet no Brasil é o site

da Receita Federal. De acordo com a Receita Federal, as maiores

preocupações com o site são a segurança, a confiabilidade e o desempenho,

este último medido pela capacidade do sistema em suportar grandes picos de

transações, especialmente durante os últimos dois dias de prazo para entrega

das declarações. Atualmente, grande parte das declarações de imposto de

renda é realizada através da Internet. Em 1996 apenas 6% dos contribuintes

fizeram suas declarações de Imposto de Renda online pelo site da Receita

Federal. Em 1998, mais de 2.7 milhões de pessoas físicas e 1.7 milhões de

pessoas jurídicas utilizaram o sistema de declaração via Internet, registrando

um total de 4.4 milhões de declarações eletrônicas. Em 2000, o percentual de

declarações entregues pela Internet atingiu 83,3%, o maior do mundo. Ao

mesmo tempo que facilita a vida do contribuinte, a Receita cria um banco de

dados digital invejável para usar, por exemplo, contra a sonegação fiscal.

Este serviço constitui-se num grande exemplo para os governos e

instituições públicas que desejarem desenvolver serviços públicos na Internet.

O serviço prestado pela Receita Federal possibilitou uma maior sincronização~.
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do serviço, uma redução de despesas operacionais com o correio e

formulários, assim como a agilização do processo, na medida em que reduziu

os procedimentos internos de entrada de dados repassando-os aos próprios

usuários dos serviços.

É importante destacar que, neste caso, a Internet passou a ser o

principal canal de comunicação entre o governo e o cidadão e os

relacionamentos estabelecidos passaram a ser virtuais, exigindo cuidados

especiais com a segurança dos sistemas.

Outro exemplo de iniciativa bem sucedida é a Bolsa Eletrônica de

Compras do Estado de São Paulo. Talvez seja o exemplo mais sofisticado de

até onde já foi possível chegar na informatização do serviço público. Nos

Estados Unidos, onde as administrações - federal, estaduais e locais - gastam

anualmente US$ 550 bilhões em compras, estimou-se recentemente que, caso

o sistema online fosse adotado, a economia chegaria a US$ 110 bilhões.

Seriam poupados papel, tinta e, principalmente, seria ampliada a quantidade

de empresas com possibilidades de participar do processo licitatório.

O governo Federal pretende lançar em breve seu serviço de

compras online, o "ComprasNet" (no mesmo esquema da bolsa eletrônica

paulista). A Receita Federal pretende, também no próximo ano, permitir o

pagamento de impostos e taxas pela Internet. Só o fato de o governo juntar

todas as iniciativas de órgãos e ministérios num só programa já fará com que o

gasto com telecomunicações caia pela metade.

Informações e serviços como esses, que estão ou estarão

disponíveis na Internet, ilustram quanto a vida dos cidadãos pode ser facilitada

com o uso em larga escala da rede mundial de computadores. Em pesquisa

on-line realizada no site da Câmara Americana de Comércio entre 20 e 27 de

novembro de 2001, por meio de um questionário colocado na homepage, 82%

dos que responderam à pesquisa disseram já ter usado algum tipo de serviço

municipal, estadual ou federal pela Internet.

Na pesquisa IBEST 2001, os sites do governo mais votados foram:
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Site URL Popular Oficial

Anatel www.anatel.gov.br TOP5 TOP3

Banco Central do Brasil www.bcb.gov.br TOP3 TOP10

IBGE www.ibge.gov.br VENCEDOR TOP5

Panorama Brasil www.panoramabrasil TOP10 TOP5

Política Hoje www.politicahoje. TOP10 T0P10 ~
i!..!

Prefeitura de POA
"

www.portoalegre.rs TOP10 TOP10 I
Rede Governo www.redegoverno.gov TOP5 TOP3

Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br TOP3 VENCEDOR

Supremo Tribunal Federal www.stf.gov.br TOP10 TOP10

Tribunal Superior Eleitoral www.tse.qov.br TOP10 TOP10

Podemos notar a predominância de sites federais, já que há

interesse em acessá-los de todos os estados, enquanto que os sites estaduais

e municipais têm um alcance mais restrito.

4.6.3 Legislação

É fundamental que o arcabouço legal atenda adequadamente às

necessidades geradas pelo emprego das tecnologias de informação e

comunicação em aplicações de governo. Alguns aspectos em que legislação

adequada será vital incluem:

1- segurança e autenticação de documentos, pessoas e

transações;

2- proteção da difusão de informações públicas;

3- proteção à privacidade de dados e cidadãos;

4- padrões técnicos: viabilização de serviços específicos em novas

versões, via meios eletrônicos. \ 1

Vale frisar que o esforço de legislação de aspectos do mundo virtual

deve obedecer ao conjunto de premissas e diretrizes que pauta a tradição do

http://www.anatel.gov.br
http://www.bcb.gov.br
http://www.ibge.gov.br
http://www.panoramabrasil
http://www.redegoverno.gov
http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.stf.gov.br
http://www.tse.qov.br
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direito do país ao longo dos séculos. Há, por exemplo, clara distinção entre as

abordagens dos EUA e da União Européia em face do desafio da legislação da

Internet e de seus desdobramentos. Enquanto nos EUA existe uma tendência

dominante rumo a um "Iaissez-faire" geral, na União Européia a tendência

dominante aponta no sentido oposto e propõe criar diversas salvaguardas e

pontos de controle para os governos.

Em termos de governo eletrônico, no aspecto de divulgação de

informações sobre governo, a norma em vigor mais importante é a lei 9.755 de

16 de dezembro de 1998. Esta lei estabelece que o Tribunal de Contas da

União deverá manter uma página na Internet integrando todas as informações

orçamentárias dos diversos níveis de governo no Brasil. Devem constar da

página:

(1) os montantes de cada um dos tributos arrecadados pela União,

pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, os recursos

por elE~srecebidos, os valores de origem tributária entregues e a

entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio;

(2) os relatórios resumidos da execução orçamentária da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

(3) o balanço consolidado das contas da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios, suas autarquias e outras

entidades;

(4) os orçamentos do exercício da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios e os respectivos balanços do exercício

anterior;

(5) os resumos dos instrumentos de contrato ou de seus aditivos e

as comunicações. ratificadas pela autoridade superior;

(6) as relações mensais de todas as compras feitas pela

Administração direta ou indireta.
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Portanto, toda entidade gestora de recursos públicos está sujeita a

publicar suas contas na Homepage Contas Públicas. Enquadram-se nessa

categoria entidades públicas das esferas federal, estadual e municipal, da

Administração Pública direta e indireta e dos poderes legislativo, executivo e

judiciário.

Na verdade, a página funciona como um integrador de informações

dos diversos níveis de governo. Basta digitar parte do nome do órgão e sua

cidade e/ou estado para ter acesso às informações. Embora a lei seja de 1998,

a maior parte das entidades ainda não enviou as informações para o TCU, não

estando o site completo.

o texto completo da lei 9.755, bem como de sua regulamentação

pelo TCU (Instrução Normativa N° 28 (05/05/1999) e Portaria N° 275

(14/12/200)) encontra-se no anexo sobre legislação, no final deste trabalho.

4.7 Governo Eletrônico nos Estados Unidos

4.7.1 Aspectos Gerais

A Internet, como a conhecemos hoje, deriva diretamente da difusão

ampla da tecnologia gerada para se implantar uma rede de computadores

encomendada no final da década de 60 a alguns grupos de pesquisa de

universidades americanas pelo Departamento de Defesa dos EUA.Como

tratou-se de uma encomenda do Departamento de Defesa, a tecnologia \ ..-

desenvolvida para rede teve de incorporar aigumas características

interessantes do ponto de vista militar. Dentre elas podemos citar: ausência de

nodo central, flexibilidade na arquitetura, redundância de conexões e funções,

etc.

Já no final da década de 80, a promoção do uso de Internet e do J

avanço da tecnologia associada nos EUA era liderada pela National Science

Foundation (NSF), e não mais pelo Departamento de Defesa. A partir de 1989,
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a NSF passou a incentivar ativamente as conexões de outros países aos EUA,

para fins ligados à educação e pesquisa.

Finalmente, já na década de 90, os serviços até então restritos à

educação e pesquisa se abriram e expandiram rumo a serviços Internet

abertos a quaisquer fins.

Acompanhando a explosão do número de usuários, surgem vários

tipos de negócios que exploram o potencial da Internet como mercado de

consumo. É o comércio eletrônico que se torna o grande foco no mundo dos

negócios. A razão do grande crescimento do comércio eletrônico é que ele

impacta diretamente nos custos e na produtividade. Os sites são relativamente

simples de fazer e possuem grande capacidade de adaptação.

Em 1998 o movimento de comercio eletrônico atingiu cerca de 43

bilhões de dólares. Para 2001 o Comitê de Assuntos Governamentais do

Senado Americano previa uma movimentação de 350 bilhões de dólares e as

estimativas para 2003 são de 1,3 trilhão de dólares, com crescimento anual na

casa dos 100%. De acordo com pesquisa conduzida pela Price Waterhouse

em 1998, 80% dos presidentes das maiores empresas globais diziam que o

comércio eletrônico iria mudar completamente, ou significativamente, seus

negócios.

Ainda segundo o comitê do senado americano, atualmente 56% dos

americanos acessam a Internet ao menos uma vez por semana.

Na área pública, foi criado o portal www.firstgov.gov, que entrou no

ar em setembro de 2000. Cerca de 100 milhões de documentos do governo

foram transportados para a rede pela empresa de Eric Brewer, um bilionário

que se propôs a fornecer de graça a infra-estrutura tecnológica e bancar o

projeto por dois anos. O site permite ver desde oportunidades de empregos

públicos a dados macroeconômicos. A "Social Security Administration", por

exemplo, usa a Internet para fazer estimativas do valor de aposentadorias,

liberar carteirinhas e marcar consultas. Até o final do ano, estima-se que

milhões de americanos estarão usando o serviço.

10
.
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http://www.firstgov.gov,
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Muitas oportunidades de prestação de serviços públicos devem

surgir com a Internet, e isso poderá mudar a forma de como os governos se
relacionam com os cidadãos.

4.7.2 A População e o Governo Eletrônico

o Centro de Tecnologia sobre o Governo da Universidade de Albany
conduziu uma pesquisa, coordenada por Meghan E. Cook (COOK, 2000),

sobre o que os cidadãos americanos esperam do governo eletrônico. Foram

postados e-mails para os principais executivos de informações de 50 estados,

6 territórios e o distrito de Colúmbia. Foram feitas duas perguntas:

(1) "Como os estados faziam para descobrir quais serviços os

cidadãos desejavam que fossem providos pelo governo por

meios eletrônicos?"

(2) "Quais foram as respostas obtidas?"

Responderam ao questionário 14 estados. As respostas à primeira

pergunta indicaram que os serviços oferecidos foram selecionados a partir de

pesquisas entre os possíveis usuários, artigos e pesquisas publicadas. Muitos

estados desenvolveram pesquisas próprias para determinar quais serviços

oferecer na Internet. Três dos estados ainda estavam desenvolvendo

pesquisas entre os cidadãos, para decidir quais serviços adicionais devem ser

disponibilizados.

J

As respostas mostraram uma enorme variedade de métodos de

seleção de atividades a serem incluídas, variando desde complexos métodos

estatísticos até pesquisas informais. Alguns estados fizeram uma seleção

randômica dos usuários, e se utilizaram de métodos estatísticos formais para

obtenção dos dados. Outros simplesmente puseram uma enquete no Web site

pedindo aos usuários que indicassem novos serviços a serem oferecidos via

rede.
, j , \ <,
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No entanto, seja qual for o método adotado, a preocupação em

consultar os cidadãos e obter sugestões de serviços a disponibilizar foi

constante em todas as respostas.

Quanto à segunda pergunta, as respostas mais comuns entre os
cidadãos foram:

Renovação de habilitação para dirigir;

Registro de eleitor;

Informações e reservas em estacionamentos públicos;

Votação pela Internet;

Acesso aos sites do governo através de um portal único;

Pedidos de certidões de nascimento, óbito e casamento;

Pagamento de taxas e impostos;

Licenças de caça e pesca;

Acesso a informações do serviço nacional de saúde.

Notamos, portanto, uma forte predominância de solicitação de

serviços eletrônicos por parte dos usuários, em contraposição a obter formas

de controle sobre as atividades do governo.

4.7.3 A Proposta de Legislação Americana

o Congresso Americano está estudando a edição do "E-

Government Act of 2001" (proposta S. 803 do Senado Americano). Essa lei

pretende consolidar e organizar os serviços de governo eletrônico nos Estados

Unidos. .t::\
j

o objetivo da legislação é "utilizar informações baseadas na

tecnologia da Internet para estimular o acesso às informações e serviços do

governo, aumentar sua eficiência e diminuir o seu custo operacional". o
Esse ato cria o "Federal Chief Information Officer" (CIO) ou "Chefe

da Área de Informações do Governo Federal", com a responsabilidade do
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desenvolvimento, aplicação e administração de todos os recursos de

informações do governo federal. Esse funcionário deve ser indicado pela

Presidência e confirmado pelo Senado, e é subordinado diretamente ao diretor

do "Escritório de Administração e de Orçamento" ("Office of Management and

Budget" ou "OMB"). Além disso, cria um "Conselho" presidido pelo CIO, que

definirá a política de informações e tecnologia do governo federal.

A existência do conselho e do seu chefe tornará mais eficiente as

atividades eletrônicas do governo americano, centralizando as decisões sobre

tecnologia e sobre as informações a disponibilizar, facilitando o diálogo com os

estados e as demais esferas do setor público e permitindo, também, a

integração de dados e o fornecimento de informações a empresas particulares

(a criação do CIO era antiga uma reivindicação da indústria americana).

O novo funcionário também assume a responsabilidade de cumprir

e implementar medidas de desburocratização constantes de outras leis como o

"Paperwork Reduction Act" e o "Government Paperwork Reduction Act".

A existência de um alto funcionário, responsável pela integração dos

dados e dos serviços de informações de todo o governo federal vem, segundo

a organização "OMB Watch", preencher um vácuo de liderança no setor. A

organização também considera que o funcionário escolhido, além da

experiência em tecnologia, deverá conhecer profundamente a política de

informações e sua divulgação.

É criado um fundo geral de informações e tecnologia, independente

das demais agências, permitindo a quebra de barreiras de jurisdição e a

elaboração de um novo projeto de serviços governamentais, mais integrado.

Dessa forma, o projeto facilita a integração de dados de diferentes agências.

Os Estados Unidos possuem um portal que centraliza todas as

informações do governo, chamado "FirstGov". A integração dos aspectos

tecnológicos de armazenamento das informações, bem como a padronização

das informações propriamente ditas, facilitará a colocação de novos serviços

no portal, bem como a utilização integrada de dados das diversas agências':

Dessa forma o acesso do público ao governo será facilitado.
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A legislação também facilita a participação pública e a

accountability, prevendo a criação do "Conselho Consultivo de Informações

Governamentais" com participação da sociedade civil.

o trâmite do projeto sofreu uma paralisação em conseqüência dos

atentados do dia 11 de Setembro, mas o Congresso Americano espera

retomar os debates no início de 2002.

Mesmo assim, o Senador Lieberman, autor da proposta, espera que

o governo americano gaste, a partir de 2002, cerca de US$ 200 milhões por

ano no desenvolvimento de projetos de governo eletrônico para integração de

dados das diferentes agências governamentais.

4.8 Outros Países

Os Estados Unidos estão perdendo a predominância que possuem

nos acessos à da Internet, no momento em que a rede entra em sua fase "pós-

revolucionária", segundo o estudo "Face the Web", do instituto de pesquisa

americano "Ipsos-Reid",

A proporção de acessos de norte-americanos em relação ao total de

acessos à rede caiu de 40% para 36% no ano passado e deve continuar

caindo. O número de internautas nos EUA começou a estabilizar, enquanto

outros países industrializados continuam a registrar crescimento ano a ano.

A Europa ocidental, por exemplo, tem 22% de todos os internautas

do mundo. Outros 12% vivem em países de língua inglesa, como África do Sul,

Austrália e Canadá.

Na Suécia e Canadá, 65% e 60% dos habitantes, respectivamente,

têm acesso à rede mundial de computadores. Os Estados Unidos ficam em

terceiro, com um índice de 59%. Outras populações com grande acesso à
Internet incluem as da Coréia do Sul, da Cingapura e da Alemanha.
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o estudo da "Ipsos-Reid" diz que a maior quantidade de conteúdo

em língua própria deve atrair cada vez mais usuários fora dos Estados Unidos.

Nove em dez internautas que não falam inglês preferem visitar sites em sua

própria língua.

Na área governamental, muitos países estão percebendo que a

Internet pode ser um grande instrumento para a prestação dos serviços

públicos. Uma pesquisa realizada pela Buli Research (1999) indicou a intenção

dos governos Britânicos de oferecerem ao cidadão, de forma eletrônica, 100%

dos seus serviços governamentais até 2008.

De acordo com uma pesquisa que, para os padrões da rede mundial

de computadores, é antiga (de setembro de 1997), os governos usavam a

Internet basicamente para disseminar informação. A pesquisa foi feita pelo

grupo de tecnologia do G7 em16 países: Alemanha, Austrália, Canadá, Coréia

do Sul, Estados Unidos, Finlândia, Hungria, Irlanda, Israel, Japão, Malta,

Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido e Suécia. Em 1994, nenhum

governo desses países possuía sites; hoje, todos têm. E muitos oferecem,

além de informações, serviços.

Portais centralizados de serviços para cidadãos, a exemplo do

FirstGov norte-americano, foram criados pelos governos de Cingapura

(www.ecitizen.gov.sg) e da Grã-Bretanha (www.ukonline.gov.uk). No primeiro,

há o desenho de um caminho que leva a pessoa desde o registro de um

nascimento até a aposentadoria. Já o objetivo proclamado do UK Online é

generalizar o acesso à Internet até 2005 e fazer do país "uma das principais

economias de conhecimento do mundo".

Em Israel, propostas que serão votadas no Legislativo são

colocadas na Internet para comentários. Muitas vezes, o parlamentar responde

da tribuna aos comentários enviados.

No Canadá, a tecnologia de informação vem sendo útil para

redesenhar a administração pública, que usa a rede para serviços internos e,

desde 1994, conseguiu eliminar 89 mil empregos. Impostos podem, como
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ocorrerá no Brasil, ser pagos online. Em 2000, as 16.500 escolas públicas e as

3.400 bibliotecas públicas canadenses foram interligadas em rede.
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5.1 Introdução

5. GOVERNO ELETRÔNICO NO ESTADO DE SÃO

PAULO

Tendo em mente a questão apontada nos capítulos 2 e 3, essa

dissertação pretende contribuir para a busca de mecanismos de accountability

dos governantes, envolvendo um maior controle das atividades do governo. Na

medida em que se trata de uma relação agente x principal, como foi visto no

capítulo 3, a disponibilização de um número maior de informações sobre o

governo, de forma acessível a todos, pode contribuir para aumentar o nível de

accountability. Um governo sério exige governantes sérios, mas também exige

boa tecnologia de informações para garantir o controle sobre a administração.

A utilização de recursos de informática, em especial a rede Internet,

pode melhorar sensivelmente a quantidade e a qualidade das informações

disponíveis para o principal, nas três relações críticas apontadas por

Przeworski, particularmente no caso da responsabilização dos governantes. A

disponibilização pública de informações pode, também, auxiliar o núcleo

estratégico do governo no controle dos demais órgãos da administração.

Entretanto, é necessário estudar a efetividade dessa

disponibilização de informações, uma vez que apenas disponibilizar os dados

via Internet ou redes de computadores, pode não ser suficiente para garantir a

accountability. É necessário investigar quais segmentos da sociedade podem

fazer uso desses dados e os mecanismos institucionais necessários para que

esses dados sejam efetivamente utilizados no controle das ações dos

governantes.

Para estudar essa efetividade, vamos nos concentrar no caso do

Governo do Estado de São Paulo e das informações divulgadas no site

principal do governo (www.saopaulo.sp.gov.br) e da secretaria da fazenda do

Estado (wwwJazenda.sp.gov.br).



Mario Masagão Andreoli pag:61

o Governo estadual paulista foi escolhido em primeiro lugar por ter

se destacado nas questões relativas ao governo eletrônico e por apresentar os

sites mais completos, em termos de quantidade e qualidade de informações,

dentre os entes componentes da administração pública brasileira.

5.2 Histórico do Governo Eletrônico

Nos dias de hoje, governar exige uma boa tecnologia de

informações, para garantir o controle sobre a administração. No caso do

governo de São Paulo, a gestão financeira do estado só foi possível graças ao

governo eletrônico implantado.

Em artigo publicado na Folha de São Paulo em 14 de março de

2001 o jornalista Luís Nassif descreveu o desenvolvimento do governo

eletrônico: "Com as demandas do governador, começaram a ser organizados

lodos os bancos de dados, [...) No caso dos contratos, todos foram colocados

no banco de dados e classificados. A partir daí foram identificados os

absurdos, diferenças de preços. [...]. Os contratos eram divididos em quartis.

Os 25% mais caros exigiam que o órgão contratante explicasse a razão e

negociasse. Seis meses depois, procedia-se a novo levantamento. Com a
renegociação dos 25% mais caros, o valor médio caía e apareciam novos

contratos no quarto quartil. Exigia-se nova rodada de negociações para reduzir

os valores. E assim por diante. Com o banco de dados estruturado, o passo

seguinte foi definir valores de referência, levando em conta preço da mão-de-

obra, encargos sociais, material utilizado, beneficio de despesa indireta

(margem de lucro), baseados em estudos referenciais da FGV e da Fipe.

Segundo os dados da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, esse

monitoramento de contratos permitiu uma économia de R$ 3,9 bilhões de 1995

a 2000, ou 27,1% sobre os contratos medidos". (NASSIF, 2001).
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5.3 O Orçamento Estadual

o Estado possui uma hierarquia orçamentária, sendo dividido em 32

secretarias. Essas secretarias se dividem em cerca de 150 coordenadorias,

que funcionam como unidades orçamentárias. Ou seja as verbas são

designadas por coordenadoria. Essas coordenadorias possuem cerca de 1.000

departamentos. Exemplo de coordenadoria é a administração dos presídios e

um presido específico é um departamento. A execução do orçamento se dá no

departamento, um nível abaixo da unidade orçamentária.

o diagrama abaixo ilustra esse funcionamento:

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIAS (32)

~

COORDENADORIAS (U. O. - cerca de 150)

~

DEPARTAMENTOS (cerca de 1.000)

Embora as dotações sejam regionalizadas, 72% do orçamento é

gasto na grande São Paulo, porque as compras maiores são centralizadas na
capital.
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5.4 Sistemas Utilizados

Os principais sistemas utilizados para o gerenciamento do Governo

do Estado são os seguintes:

SIAFEM: Contempla os controles orçamentário, financeiro e

contábil. Registra todos os lançamentos efetuados para execução do

orçamento. Foi desenvolvido a partir de 1996, roda em Natural/Adabas nos

computadores da PRODESP. Possui cerca de 5.000 estações e 9.200

usuários cadastrados

SIAFISICO: Contem o cadastro de materiais e serviços,

fornecedores e banco de preços. Foi desenvolvido a partir de 1998 e roda em

Natural/Adabas nos computadores da PRODESP.

SIGEO: A partir dos dois sistemas acima, é feita, diariamente, uma

consolidação das informações, para geração de informações gerenciais.

Desenvolvido em Oracle, está disponível em cerca de 200 pontos. Além das

secretarias do executivo esse sistema também está disponível na Assembléia,

Tribunal de Contas e possui acesso público nos Poupatempos.

SEC: Bolsa Eletrônica de Compras. Sistema de apuração de preços

e compras, através da Internet. Contempla as modalidades de dispensa de

licitação e convite.

SGL: Sistema de Gerenciamento de licitações. É utilizado para as

compras feitas fora da bolsa, uniformizando a descrição dos itens e a

confecção de editais.

, '\,
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5.5 Estrutura do Site do Governo do Estado

o Governo do Estado apresenta um endereço central:

www.~aopaulo.sp.gov.br , a partir do qual podem ser acessadas as diversas

secretarias e demais órgãos. As secretarias também podem ser acessadas por

um endereço direto.

Apresentamos abaixo a estrutura do site do Governo do Estado:

• Home

• SP Notícias

• Últimas Notícias

• Coletiva

• Banco de Imagens

• Arquivo de Notícias

• Fale com a Gente

• Ações de Governo

• Social

• Gestão

• Economia
•. Infra-estrutura

• Invista em São Paulo

• São Paulo em números

• Infra-estrutura

• Ciência e Tecnologia

• Privatização

• Central Digital para o Desenvolvimento

• Juventude

• Escola

• Profissões

o Esporte

• Ecologia

• Agitos

• Saúde

• Cidadania
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• Fórum
• Mande seu recado

• Linha Direta

• Governo

• Secretarias

• Empresas

• Autarquias

• Fundações
• Serviços On-Iine

• Economia

• Educação

• Meio Ambiente

• Diário Oficial

• Saúde

• Orçamento

• Defesa do Consumidor

• Segurança

• Emprego

• Serviços Públicos

• Teleatendimento

• Transportes

• Utilidade Pública

• Duvidoria

• Perfil

• Governador

• Pesquisa

• Fale Conosco

)\~,
I \
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5.6 Estrutura do Site da Secretaria da Fazenda

A divulgação de informações sobre o orçamento do estado pode ser

encontra no site da Secretaria da Fazenda, que é acessado por meio da seção

"Links" ou da seção "Linha Direta" do site do governo estadual. Também pode

ser acessado diretamente no endereço www.fazenda.sp.gov.br .

Apresentamos abaixo a estrutura do site da Secretaria da Fazenda

do Estado:

• A Secretaria

• Atribuições

• Como Funciona

• O que é

• Telefones

• OQueé?

• O que é ICMS?

• O que é IPVA?

• O que é ITCMD?

• O que é Educação Fiscal?

• Legislação

• Legislação Financeira

• Legislação Tributária

• Seu Município

• Repasse de Tributos

• Repasse

• Cota Parte

• IPVA
• Previsão de Repasse

• índice de Participação dos Municípios

• Prestando Contas

• Relatório da Execução Orçamentária

• Relatório do Tesouro

• Balanço Geral do Estado

• Demonstrativo do ICMS

http://www.fazenda.sp.gov.br
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• Demonstrativo do IPVA

• Demonstrativo de Despesa de Pessoal

• Lei de Responsabilidade Fiscal

• Demonstrativos DIVESP

• Serviços

• Posto Fiscal Eletrônico

• Consulta de Programação de Desembolso

• Cadastro

• Manutenção

• Pesquisa

• Unks
• Secretarias I Órgãos do Governo de São Paulo

• Secretarias da Fazenda de Outros Estados

• Diversos

• índice de Obras públicas

• IPVA On-Line

• Cadastro de Unidades Administrativas do Estado

• Hierarquia

• Região Administrativa

• Município

• UGE
• Função Programática

• Proposta de Previsão da Receita

• Restituição de IPVA e MILT

• Emissão de GARE e GNRE On Une

• Ouvidoria

• Conheça

• Fale
• Publicações

• Manual do SIAFEM

• Glossário de Finanças

• Tribunal de Impostos e Taxas

• Conheça o Módulo TIT

• Institucional

""

1·
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• Notícias

• Pauta de Julgamentos

• Jurisprudência

• Decisões Publicadas

• Questões de Ordem

• Ementário 2001

• Boletins

• Download

• Cadastro das Entidades de Contribuintes
• Fale Conosco

5.7 As Informações da Página "Prestando Contas"

A divulgação de dados do governo se encontra, principalmente, na

seção "Prestando Contas", do site da Secretaria da Fazenda. O "Prestando

Contas" contém as seguintes informações:

Relatório da Execução Orçamentária: Demonstra os vaiares

mensais arrecadados e gastos, pelos órgãos da Administração direta

(Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério Público) e entidades da

administração indireta (empresas, autarquias e fundações) do Estado de São

Paulo, a partir de 1997.

Relatório do Tesouro: Faz buscas por palavras e combinações

boleanas de palavras dentro do "Relatório do Tesouro do Estado", permitindo

encontrara as informações desejadas

Balanço Geral do Estado: Dá acesso ao Balanço Geral do Estado

de todos os exercícios a partir de 1996

Demonstrativo do ICMS: Demonstrativo dos valores mensais

arrecadados com o ICMS, que são divididos proporcionalmente em: 63,75%

para o Estado, 25,00% para os Municípios e 11,25% para o FUNDEF (Fundo

para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental)
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Demonstrativo do IPVA: Demonstra os valores arrecadados

mensalmente com o IPVA, distribuídos em: 50% para o Estado e 50% para os

municípios

Demonstrativo de Despesa de Pessoal: Demonstrativo dos gastos

mensais com pessoal e encargos sociais da Administração direta e indireta do

Estado de São Paulo, bem como sua participação na Receita Corrente Líquida

(receita corrente deduzida das transferências constitucionais aos municípios)

nos Termos da Lei Complementar 96 de 31/5/1999 (Lei Rita Camata).

Lei de Responsabilidade Fiscal: Relatórios Resumidos da

Execução Orçamentária e Demonstrativos Bimestrais previstos no artigo 53 da

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nO101, de 04 de maio de

2000).

Demonstrativos DIVESP: Contém os balancetes mensais da

DIVESP - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado de São

Paulo.
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6. PESQUISA SOBRE A DIVULGAÇÃO DE

INFORMAÇÕES ORÇAMENTARIAS DO GOVERNO DE

SÃO PAULO

6.1 Introdução

6.1.1 Objeto da Pesquisa

Como vimos, a simples divulgação de dados via Internet ou redes de

computadores, não é suficiente para garantir a accountability. É necessário

investigar quais segmentos da sociedade fazem uso desses dados e quais as

condições para que esses dados sejam efetivamente utilizados no controle das

ações dos governantes.

Nesse estudo sobre a utilização dos dados divulgados pelo governo

vamos nos concentrar, como exposto anteriormente, no caso do Governo do

Estado de São Paulo e das informações sobre o orçamento divulgadas nos

sites do governo estadual.

Para estudar a efetividade da disponibilização de informações pelos

sites do governo estadual e em particular as informações orçamentárias

divulgadas pela Secretaria da Fazenda, efetuamos a pesquisa descrita nesse

capítulo.

6.1.2 Metodologia

A pesquisa foi quase que inteiramente efetuada pela Internet por

intermédio de e-mails. Foram selecionados os diversos segmentos de público a

atingir e os questionários foram enviados por meio de correio eletrônico. As

respostas foram obtidas da mesma maneira, com o entrevistado devolvendo as

respostas também por e-rnail.

, :

\
'1,.
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Os comentários de participantes da pesquisa foram inseridos no

trabalho por meio da opção "recortar e colar" do Windows e, portanto, foram

mantidos a linguagem e os destaques originais dos participantes. Cabe

ressaltar que em correio eletrônico se utiliza uma linguagem mais coloquial em

que erros de português e de construção são freqüentes, mas mesmo assim

consideramos significativo manter a formulação original dos comentários.

6.1.3 Segmentos de Público Abrangidos pela Pesquisa

Uma das questões que se coloca é: qual público deve ser

considerado na seleção das informações a serem disponibilizadas? Devemos

determinar quais parcelas da população fazem uso das informações

divulgadas, com a finalidade de controlar o governo.

No capítulo 3, apresentamos considerações a respeito dos

mecanismos de accountability, divididos em verticais (eleições, imprensa e

controle social) e horizontais (parlamento e demais agências de governo).

Procuraremos estudar, nessa pesquisa, o uso que alguns desses setores

(relevantes para o controle dos governantes) fazem das informações

divulgadas pelo Governo do Estado de São Paulo no site da Secretaria da

Fazenda.

Dessa forma foram pesquisados os seguintes segmentos:

1- Público em Geral;

2- Comunidade Acadêmica;

3- Deputados da Assembléia Legislativa Paulista;

4- Órgãos de Imprensa;

5- Organizações Não Governamentais (ONGs).

Dentro da perspectiva apresentada, "Comunidade Acadêmica" e

"Organizações Não Governamentais" estariam inseridos no mecanismo vertical

de accountability denominado "Controle Social". Imprensa e Público em Geral
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(Eleitores) também seriam mecanismos verticais, enquanto que a atuação do

Parlamento representa um mecanismo de controle horizontal ou seja, entre

agências do próprio governo.

6.2 Público em Geral

6.2.1 Caracterização

Em primeiro lugar vamos caracterizar o conceito de "Público em

Geral" mais adequado a este trabalho. A primeira possibilidade seria

considerar o conjunto dos cidadãos do Estado.

Segundo a pesquisa do ISOPE, já mencionada, no Brasil, em

novembro de 2001, apenas 6,2 milhões de pessoas acessaram a Internet, ou

seja 3,6% da população total. Isso significa que, de saída, 96,4% da população

não pode acessar os dados divulgados, simplesmente porque não tem acesso

à Internet.

Portanto, o sentido dado a Público em Geral, neste trabalho, é o de

cidadão que se conecta à Internet, ou seja um segmento da população que é

estimado em cerca de 3,6% da população total.

Como foi demonstrado para o caso americano (vide COOK, 2000), a

tendência do público em geral é procurar serviços que facilitem o seu

relacionamento com o governo, evitando filas e obtendo serviços com maior

facilidade. A preocupação com dados divulgados e accountability é secundária.

No caso da Secretaria da Fazenda do Estado, segundo informações

da própria secretaria, o acesso às páginas de disponibilização de dados sobre

o orçamento público é muito inferior ao acesso às páginas que oferecem

serviços eletrônicos como o "IPVA On-line" ou o "Posto Fiscal Eletrônico".

Para complementar essas informações, o autor participou de

diversos grupos de discussão na Internet, nos sites do "Yahoo e-groups" e no

site "Grupos.com". Os grupos consultados foram, entre outros, os grupos de
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"Política" e "Tribuna" do Grupos.com e de "Política Brasileira", "Brasil-Política" e

"Política-BR " no Yahoo e-groups.

Os membros dos grupos foram convidados, por e-mail, a responder

ao questionário apresentado no item a seguir. Esses grupos são abertos,

permitindo que qualquer internauta a eles se associe, incluindo muitas pessoas

não residentes no estado de São Paulo. Dessa forma, embora não fosse esse

nosso objetivo principal, incluímos algumas questões a serem respondidas por

moradores de outros estados, apresentando os resultados em separado.

O autor obteve 120 respostas de usuários da internet caracterizados

como "Público em Gerai". Desses resultados, 64 correspondem a moradores

do estado de São Paulo e 56 de moradores de outros estados. Também

respondeu ao questionário uma pessoa residente em Portugal, que foi

desconsiderada.

6.2.2 Questionário

o questionário enviado foi o seguinte:

1- Em que Estado o senhor(a) reside?

2- O senhor(a) já acessou algum site na Internet de alguma das

esferas de governo? (Federal, Estadual ou Municipal).

3- Se já acessou, qual foi o objetivo?

3.1 - Acessar algum tipo de serviço eletrônico (qual?);

3.2 - Obter Informações de interesse pessoal (quais?);

3.3 - Obter Informações sobre as atividades do governo

(quais?);

3.4 - Outras.

Somente para os Residentes no Estado de São Paulo:

4- O senhor(a) já acessou alguma vez o site do Governo do Estado

de São Paulo (www.saopaulo.sp.gov.br)? ou o site de alguma
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secretaria ou órgão do Governo do Estado (www.<nome do órgão

ou secretaria>.sp.gov.br)?

5- Caso tenha acessado, qual foi o objetivo:

5.1 - Acessar algum tipo de serviço eletrônico (qual?);

5.2 - Obter Informações de interesse pessoal (quais?);

5.3 - Obter Informações sobre as atividades do governo

(quais?);

5.4 - Outras.

6- Já acessou o site da Secretaria da Fazenda do Estado

(www.fazenda.sp.gov.br)?

7- Tem conhecimento que o site da Secretaria da Fazenda

disponibiliza informações e relatórios sobre os gastos do Governo

do Estado?

8- Já utilizou alguma vez essas informações?

9- Caso já tenha utilizado: as informações procuradas foram

encontradas? O formato de apresentação é adequado?

10- Deseja fazer algum comentário adicional?

As primeiras 3 questões, destinadas principalmente aos não

residentes, visam verificar se o usuário utiliza sites de alguma esfera de

governo e com qual finalidade.

Para os residentes as perguntas seguintes (4 e 5) se concentram,

especificamente nos sites do Governo do Estado, e qual o objetivo do acesso.

As perguntas 6, 7, 8 e 9 tratam especificamente do site da Secretaria da

Fazenda e descem a um nível maior de detalhamento, para verificar se o uso

do site visava pesquisar informações orçamentárias sobre o Governo do

Estado. Finalmente a última questão pede comentários considerados

importantes pela pessoa em questão.

J
J
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Tanto no caso da questão 3 quanto da questão 5 são admitidas

respostas múltiplas. Um mesmo usuário pode ter acessado os sites com mais

de um objetivo, por exemplo, uma mesma pessoa pode ter utilizado um serviço

eletrônico e também procurado informações de interesse pessoal. Também o

pesquisado pode ter acessado mais de um site de serviço eletrônico, por

exemplo.

6.2.3 Resultados em São Paulo

Dos residentes em São Paulo, 56,2% já tinham acessado um site do

governo estadual, enquanto 43,8% nunca o fizeram.

Podemos sumarizar as respostas no quadro abaixo:

QUESTÃO SIM NÃO SIM I NÃO iI I
I

4- Site do Governo ou Secretaria 36 28 56,2% 43,8%

5- Objetivo:

Serviço Eletrônico 25 39,1% I
,

5.1-
J

5.2- Informações de Interesse Pessoal 8 12,5% I
5.3- Informações sobre o Governo 6 9,4%

5.4- Outras O

16-
I

Site (www.fazenda.sp.gov.br) 14 50 21,9% 78,1% 1

7- Tem conhecimento sobre disponibilização 4 60 6,3% 93,8%

de informações sobre gastos do governo?

8- Já utilizou as informações do site? O 0,0%

9- Encontrou as informações? O 0,0% I
J
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A grande maioria dos acessos aos sites do governo estadual buscou

a utilização de serviços eletrônicos, seguidos pela obtenção de informações de

interesse pessoal ou de informações sobre o governo. Esse tipo de informação

sobre o governo não se refere a problemas de accountability, mas sim a

obtenção de informações como endereços de repartições, secretarias como a

de turismo, etc. Os sites ou serviços citados, além do site da Secretaria da

Fazenda, foram os seguintes:

Site ou Serviço Acessos

1- Detran e Multas 8

2- Legislação e Jurisprudência 4

3- Boletim de Ocorrência Eletrônico 4

4- Secretaria do Meio Ambiente 2

5- Imprensa Oficial 2

6- Endereços e e-mails de contato 2

7- Informações sobre Concursos 2
,

8- Secretaria da Educação 1

9- Secretaria de Esportes e Turismo 1

10- SEADE 1

Os questionários enviados ao Público em Geral contém respostas

mais curtas e, de modo geral, as pessoas fizeram poucos comentários nas

perguntas que solicitavam sugestões. Mesmo assim, selecionamos os

comentários abaixo como representativos das respostas recebidas.

, .,

t!,
Muitas respostas, em todos os segmentos, se queixam da falta ou

desatualização dos dados disponibilizados, como por exemplo:
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• "Sim, já acessei sites de todas as esferas, inclusive do Governo do Estado

de São Paulo. O motivo, em gerai, é sempre o mesmo, buscar informações

para uso profissional (muitas estatísticas). A qualidade visual dos sites que

acessei é muito boa. No entanto, na maioria os dados são muito genéricos

e não ajudam muito. Alguns, inclusive, não têm informações básicas. O da

Fazenda acessei para verificar o andamento no pagamento de precatórios.

Não encontrei as informações que desejava."

Uma queixa muito comum de pessoas ligadas às atividades Jurídicas

é o atraso do judiciário paulista em disponibilizar informações pela Internet. A

queixa mais comum é de que é mais fácil acompanhar um processo que está

em Brasília, nos Tribunais Superiores, do que processos que tramitam pela

justiça estadual:

• "Parece-me que os sites dos Tribunais dos Estados de SP estão entre os

menos informativos. Muitos tribunais de outros estados disponibilizam

acompanhamentos e jurisprudência pela internet, o que não acontece em

SP";

• "O Tribunal de Justiça de SP deveria seguir o exemplo do STJ e sn=, que

permitem o acompanhamento de processos pela Internet, facilitando a vida

do cidadão e dos advogados. É mais fácil acompanhar um processo no STJ

que nos tribunais de SP".

6.2.4 Resultados em Outros Estados

Dos não residentes em São Paulo, 78,6% já tinham acessado algum

site do governo, enquanto 21,4% nunca o fizeram. O resumo dos resultados é

apresentado na tabela a seguir:

I QUESTÃO SIM NÃO SIM NÃO

2- Já acessou site de alguma esfera de 44 12 78,6% 21,4% I

Governo?
I

I

J
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3- Objetivo:

3.1- Serviço Eletrônico 22 39,3%

3.2- !Informação de Interesse Pessoal 8 14,3% I

3.3- Informação Sobre o Governo 7 12,5%

3.4- Outras 2 3,6% I

Quanto aos objetivos do acesso, mais de 50% dos que acessaram,

buscavam um serviço eletrônico (22 respostas, ou 39,3% do total). Seguem-se

informações de interesse pessoal, com 8 respostas e informações sobre o

governo com 7. Aqui também vale a observação que o tipo de informação

procurada geralmente não se relaciona com questões de accountability .

. Os sites ou serviços mais procurados foram:

Site ou Serviço I Acessos I

1- Receita Federal 12

2- Detran Local 8

3- Legislação e Jurisprudência 4

4- Certidões 3 I

5- FGTS - Fundo de Garantia 3

6- Informações sobre Concursos 2

7- Imprensa Oficial 2

8- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia 2
I
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Ie Estatística

9- Governos Estaduais 2

I I10- Governos Municipais 2

11- Licitações I 2

I12- T.C.U. - Tribunal de Contas da União I 1

I

I
13- Ministério da Justiça 1

14- Ministério da Saúde 1
I

•
Quanto ao estado de residência, a distribuição foi o seguinte:

Estado Quantidade Porcentagem :

Distrito Federal 12 21,4% i
I
t

Rio de Janeiro 11 19,6%
I
i

i
I

Rio Grande do Sul 10 17,9% I

MinasGerais 8 14,3%
Ir---

1I Paraná 5 8,9%
il

! .
I II Santa Catarrna 3 5,4% I

I

Bahia 2 3,6%

Pernambuco 2 3,6%
I

I Espírito Santo 1 1,8% i

I
I
t

I

\..'

I
I Sergipe 1 1,8%
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IAmazonas 1 1,8%

Os não residentes em São Paulo possuem algumas queixas

parecidas com os moradores de nosso estado, por exemplo, quanto a

disponibilidade e atualização dos dados:

• "Moro em Brasília. Já acessei alguns sítes do governo federal. Em geral são

bons, bem formatados, porém assim como os sites locais apresentam

cor.gestionamento quando são feitas consultas individuais e não há

permanente atualização das informações. Procurei me informar e fiquei

sabendo que há falta de operadores do sistema. Logo, apesar do objetivo

do meio eletrônico ser de democratização da informação e de acesso

rápido, a base operacional do sistema ainda apresenta muitos problemas".

Um outro comentário representativo foi:

• "não, acompanho os jornais que de uma forma geral DIGEREM estes

dados".

Existe, nessa resposta, uma delegação implícita do controle do

.governo a outras instituições, nesse caso a imprensa. Na opinião desse

cidadão a informação deve ser divulgada preferencialmente a um seu

representante (no caso "os jornais" ) que se encarregariam de filtrá-los (ou

"digeri-los") para ele.

6.3 Comunidade Acadêmica

6.3.1 Alunos e Professores da FGV

Para verificar a utilização dos dados pela comunidade acadêmica,

foi feita uma pesquisa na Escola de Administração de Empresas de São Paulo

da Fundação Getúlio Vargas, envolvendo professores e alunos de mestrado e

doutorado.
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Foram enviados a todos esses alunos e aos professores e-mails

com o questionário abaixo. Obtivemos respostas de 36 professores e 58

alunos de mestrado e doutorado.

Segundo a Secretaria de Pós Graduação o número total de alunos

de mestrado e doutorado é de 306, correspondendo a amostra a 18,9% do

total. Já o Departamento de Recursos Humanos informou que o número de

professores é de aproximadamente 250, correspondendo a amostra a cerca de

14,3% do total.

6.3.2 Questionário Enviado

o questionário enviado foi o seguinte:

1- O senhor(a) já acessou alguma vez o site do Governo do Estado

de São Paulo (www.saopaulo.sp.gov.br)?

2- Já acessou o site de alguma secretaria ou órgão do Governo do

Estado (www.<nomedoórgãoousecretaria>.sp.gov.br?

3- Caso tenha acessado, qual foi o objetivo:

3.1 - Acessar algum tipo de serviço eletrônico (qual?);

3.2 - Obter Informações de interesse pessoal (quais?);

3.3 - Obter Informações sobre as atividades do governo

(quais?);

3.4 -Outras.

4- Já acessou o site da Secretaria da Fazenda do Estado

(www.fazenda.sp.gov.br)?

5- Tem conhecimento que o site da Secretaria da Fazenda

disponibiliza informações e relatórios sobre os gastos do Governo

do Estado?

6- Já utilizou alguma vez essas informações?

7- Caso já tenha utilizado: as informações procuradas foram

encontradas? O formato de apresentação é adequado?
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8- Tem algum tipo de sugestão sobre a apresentação de

informações ou sobre os sites do governo estadual?

9- Como avalia a possibilidade da utilização dessas informações

pelo público em geral?

10- Acredita que o site deve priorizar a divulgação de dados para o

público especializado ou para o público em geral?

Existem algumas diferenças com relação ao questionário enviado ao

Público em Geral. A pergunta sobre se a pessoa já havia acessado algum dos

sites do Governo do Estado, foi dividida em duas (perguntas 1 e 2) para

determinar se o acesso se deu diretamente ao órgão desejado ou se o

pesquisado se utilizou do portal do Governo do Estado, a partir do qual se

pode chegar a qualquer órgão ou secretaria.

Conforme já explicado no item 6.2.2 a questão 3 admite respostas

múltiplas.

Foram acrescentadas duas perguntas (9 e 10) visando colher

opiniões sobre que tipo de segmento de público deve ser priorizado pelo site: o

público especializado ou o cidadão em geral.

A apresentação dos resultados é feita a seguir, dividida conforme os

segmentos pesquisados.

6.3.2 Professores da FGV

o questionário foi respondido por 36 professores. Os resultados são

resumidos na tabela abaixo:

QUESTÃO SIM 1 NÃO SIM NÃO I
I

i I
I

1- Site (www.saopaulo.sp.gov.br) 9 127 125,0%
I

75,0%1

/2- Site (www.<nome do órgão>.sp.gov.br) 22 114 61,1% 38,9% I
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3- Objetivo:

3.1- Serviço Eletrônico 18

13.2- Informação de Interesse Pessoal
/9 I I !

I I
i
!

3.3- Informação Sobre o Governo 4 I,

3.4- Outras 1 I

4- Site (www.fazenda.sp.gov.br) 7 29 19,4% 80,6%
I ---I

5- Tem conhecimento sobre disponibilização 12 24 133,3% 66,7% j
I I i II de informações do governo? ! I

7- Encontrou as informações? 3

~--~----------------~-------------+-----+-----+-----r-----I
16- Já utilizou as informações do site? 3 33 /8,3% 91,7% I

Verificamos que 25% das respostas indicam que a pessoa acessou

o portal do governo, enquanto cerca de 75% nunca o fizeram. No caso do

acesso direto aos sites dos órgãos estaduais a situação se inverte, com 61,1%

de respostas positivas e 38,9% negativas.

A grande maioria dos acessos visou utilizar algum dos serviços

eletrônicos oferecidos pelo governo (18 respostas). Seguem-se informações de

interesse pessoal e informações sobre o governo. Segundo a pesquisa, os

sites ou serviços citados, além do site da Secretaria da Fazenda, foram os

seguintes:

Site ou Serviço Acessos

1- Detran e Multas 17

2- Informações para Pesquisa 5

t .
"
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3- Secretaria de Energia I 1

4- Secretaria da Saúde ..
I

5- C.D.H.U. 1

6- OSESP 1

7- SEADE 2

8- FUNDAP 1

Contatamos os professores que acessaram o site da Secretaria da

Fazenda para perguntar-lhes quais foram as informações procuradas. As

respostas foram: informações sobre o CDHU para uma pesquisa, apoio à

orientação de pesquisa de alunos, Bolsa Eletrônica de Compras, informações

do orçamento estadual, Posto Fiscal Eletrônico, cadastro de serviços

terceirizados, informações sobre o IPVA..

Apenas 12 (cerca de 33%) dos professores têm conhecimento sobre

a disponibilização pública de informações sobre o governo. Apenas 3 pessoas

acessaram essas informações e todos as encontraram. No caso as

informações procuradas foram: "dados do orçamento estadual e balanço geral

do estado", "dados sobre o CDHU" e "informações sobre os gastos do governo

de modo gerai".

Quanto à questão 8 ( Tem algum tipo de sugestão sobre a

apresentação de informações ou sobre os sites do governo estadual? ) a

maioria das respostas se refere a aumentar a facilidade de uso e tornar os

sites mais acessíveis à população em geral. Seguem-se alguns exemplos de

respostas:

• "Disponibilizar terminais em locais públicos";

• "Fazer Campanhas de divulgação dirigidas"; • t
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• "Elaborar um Plano de marketing institucionet";

• "Sim. Existem vários módulos do Sistema Estratégico de Informações

que poderiam estar disponíveis na internet, como por exemplo o SAI

(Sistema de Andamento de Investimentos) da SEP".

Quanto à possibilidade de utilização das informações pelo público

em geral, abordada na questão 9, as opiniões se dividem, mas a maioria

considera que o site, como está hoje, tem maior utilidade para o público

especializado. Algumas respostas significativas foram:

• "Ainda precária, limitada";

• "BAIXA, para o público em geral; AL TA para públicos especielizeaos";

.• "Acredito que a informação deva ser feita em linguagem acessível, mas

tendo em conta que o principal usuário é bem informado";

• ':As relacionadas a serviços (multas, posto fiscal eletrônico e BO on tine,

por exemplo) são muito úteis para quem usa internet. As informações

relacionadas às contas do governo (Siafem, Sigeo, CST, SAI e outras) são

dirigidas apenas ao público especializado (pesquisadores, controladores e

partidos políticos, por exemplo), e poderiam ser disponiblizadas de uma

forma mais palatável ao cidadão comum".

Em relação à questão 10, a maior parte das respostas (52,8%)

defende a necessidade de se atingir tanto o público em geral quanto o público

especializado, embora ressaltando que os formatos devem ser diferentes.

38,9% acreditam que a divulgação deve priorizar o público em geral e apenas

8,3% defendem a divulgação apenas para o público especializado. Exemplos

de respostas:

• "Público em geral, com diferentes níveis de detalhes, que respeitariam os

interesses de cada cliente";

\r
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• "Público em geral. O especializado "se vira" melhor para levantar os dados.

POl' isso é que ele é especializado";

• "Ambos com linguagens diferentes";

• ''Ambos de acordo coma natureza da informações";

• "Como são muito os interessados, com certeza deve apresentar os dois

tipos de dados':'

• ''As informações devem ser disponibilizadas em dois níveis. Para o público

em geral numa linguagem simples e já com algumas visões e dados para

professores, estudiosos, formadores de opinião, etc. ".

6.3.3 Alunos de Mestrado e Doutorado

o questionário foi respondido por 58 alunos. Os resultados são

resumidos na tabela abaixo:

QUESTÃO SIM NÃO I SIM NÃO I

1- Site (www.saopaulo.sp.gov.br) 28 30 48,3% 51,7%1
I

2.,. Site (www.<nome do órgão>.sp.gov.br) 31 27 53,4% 46,6%

3- Objetivo:

3.1- Serviço Eletrônico 19 I
i

13.2- Informação de Interesse Pessoal 14 I

3.3- Informação Sobre o Governo 8

3.4- Outras 1
I

I I

\
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4- Site (www.fazenda.sp.gov.br) 12 46 20,7% 79,3%/

5- Tem conhecimento sobre disponibilização 17 41 29,3% 70,7%

de informações do governo?

6- Já utilizou as informações do site? 3 55 5,2% 94,8%1
I

7- Encontrou as informações? 2 1
I

I
i

Verificamos que cerca de 48% dos estudantes já acessaram o

portal do governo, enquanto 52% nunca o fizeram. No caso do acesso direto

aos sites dos órgãos estaduais a relação é, praticamente a inversa com 53%

de acessos e 47% de estudantes que nunca acessaram. Em muitos casos o

estudante acessa diretamente os sites que usa com maior freqüência e se

utiliza do portal quando tem dúvidas sobre onde vai encontrara a informação.

A grande maioria dos acessos visou utilizar algum dos serviços

eletrônicos oferecidos pelo governo (19 respostas). Seguem-se informações de

interesse pessoal, com 14 respostas e informações sobre o governo, com 8.

Segundo a pesquisa, os sites ou serviços acessados foram:

Site ou Serviço Acessos

1- Detran e Multas I 14

2- Informações para Pesquisa 7

3- Poupatempo 4

4- Boletim de Ocorrência Eletrônico 4

,
5- Secretaria da Segurança 3

6- SEADE 3
~
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7- Recursos Hídricos 1 I

8- Secretaria de Transportes Metropolitanos 1

9- Emplasa 1
I

10- Secretaria da Agricultura 1

11- Diário Oficial 1

12- Secretaria da Educação
I 1

13- Secretaria da Saúde 1 i

14- Programa Jovem Cidadão 1

No item de informações de interesse pessoal, destacamos o

seguinte comentário:

,,:.

• "Sim. Por exemplo, a Central Digital para o Desenvolvimento deu-me, via

chat, informações que precisava para fornecer a um amigo que trabalha em

consultoria e estava interessado em fazer uma proposta de investimento em

São Paulo, para a instalação de uma fábrica de geradores. Foi muito

interessante a receptividade com a qual fui "recebida ", e a disponibilidade e

exatidão das informações solicitadas".

Esse é um exemplo de serviço que pode de grande utilidade, mas

pouco utilizado por falta de divulgação.

Os alunos que procuraram informações sobre o governo visavam

obter dados sobre: Emplasa (regiões metropolitanas), Programa de Inclusão

Digital, Bolsa Eletrônica de Compras, dados de arrecadação tributária,

informações sobre investimento no estado ou seus municípios, dados sobre

trabalho no estado, governo eletrônico, programa jovem cidadão e Secretaria

da Educação.
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Os alunos que acessaram o site da Secretaria da Fazenda

procuravam: informações sobre Bolsa Eletrônica de Compras, dados de

arrecadação tributária, dados sobre investimentos em municípios do estado,

IPVA eletrônico, informações sobre órgãos do governo.

Menos de um terço (cerca de 29%) dos entrevistados têm

conhecimento sobre a disponibilização pública de informações sobre o

governo.

Apenas 3 alunos acessaram o item de informações sobre o governo

do site da Secretaria da Fazenda. Um procurou informações sobre a Bolsa

Eletrônica de Compras, sem sucesso, os outros dois buscavam dados de

arrecadação tributária e dados sobre investimento em municípios do estado.

Houve uma certa dificuldade de encontrar as informações, como pode ser visto

nos comentários abaixo:

• . "Tentei consultar a BEC (Bolsa Eletrônica de Compras), mas as

informações são direcionadas aos fornecedores do Estado, não à

população. Deveria haver uma sumarização das informações para o grande

público. O que se tem hoje é uma série de links individuais para produtos

em licitação. E só descobrimos de qual produto se trata depois que

clicamos";

• . "encontrei as informações depois de uma pesquisa mais cuidadosa, não foi

muito fácil".

As sugestões sobre a apresentação de informações ou sobre os

sites do governo estadual também se referem a aumentar a facilidade de uso e

tornar os sites mais acessíveis à população em geral. São exemplos de

respostas:

• "Acho extremamente útil, mas poucos sabem da existência destes dados

disponíveis .... ';

• "É útil, desde que conhecidos os endereços e a finalidade";

• "Desconheço por motivos de pouca divulgação";
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• "Deveria escolher alguma mídia sobre a disponibilidade das informações";

• "Os sites deveriam trazer menos propaganda do governo estadual e mais

informações sobre o funcionamento dos serviços, de forma detalhada".

• . ':A lógica da apresentação da estrutura do governo e das informações deve

ser a do INTERNAUTAlCIDADÃO, não a do ADMINISTRADOR PÚBLICO";

Essa última resposta representa uma queixa comum dos usuários

de sites do governo de modo geral. Muitas vezes as informações são.

disponibilizadas por funcionários acostumados com um tipo de jargão

desconhecido do público em geral, e assumem um tipo de conhecimento do

serviço público que o público, geralmente, não possui.

Quanto à questão: "Como avalia a possibilidade da utilização dessas

informações pelo publico em gerai?", houve uma preocupação com o problema

da inclusão digital (poucas pessoas, no Brasil, dispõem de acesso à Internet),

como por exemplo na resposta:

• "Para o publico em geral a utilização é baixa , pelo acesso restrito das

classes economicamente desfavorecidas à internet".

Outras respostas destacadas:

• "Acho que o público será predominantemente de estudantes,

pesquisadores e organizações que lidam com questões da "transparência"

governamental";

• "De pouco uso. acredito mais na prestação de serviços".

A maior parte das respostas (cerca de 47%) defende a necessidade

de se atingir tanto o público em geral quanto o público especializado, embora

ressaltando que os formatos devem ser diferentes. Outros 36% acreditam que

a divulgação deve priorizar o público em geral e apenas 8% defendem a. '.i
divulgação apenas para o público especializado. Exemplos de respostas à

questão:
,"I,,

r\, '
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• "Acho que deve priorizar o do público especializado, com opção de

sintetizar para ó público em qeret";

• "Para o público especializado, mas de forma que qualquer pessoa, com

algum esforço, possa ter acesso às intormeções";

• "Acredito que o público em geral deve utilizar pouco estas informações";

• "Para o público em geral mas um link para informações detalhadas para as

pessoas especletizeaes";

• "Acho que dificilmente um único site poderia atender aos dois grupos ao

mesmo tempo, por se tratar de interesses muito diferentes";

• "Com bons olhos. este é o típico "instrumento" que deveria ser divulgado

para organizações não governamentais, partidos políticos (principalmente

de oposição), etc.";

• "Para o público em geral, já que é para esse público que o portal é feito, ao

menos num primeiro momento. Para informações mais especializadas,

existe o site da Fundação Seade, por exemplo".

6.4 Deputados da Assembléia Legislativa do Estado

6.4.1 Introdução

Para verificar a utilização dos dados pelos Deputados eleitos para a

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, adotamos dois

procedimentos. Primeiramente foi enviado um e-mail a todos os Deputados,

com o questionário abaixo, sendo obtidas 19 respostas. Em seguida foi feita

uma visita a gabinetes de Deputados, sendo obtidas mais 10 respostas. No

total, 29 Deputados responderam ao questionário.
r-
\....\
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6.4.2 Questionário Enviado

o questionário enviado foi o seguinte:

1- O(A) senhor(a) já acessou alguma vez o site do Governo do

Estado de São Paulo (www.saopaulo.sp.gov.br)?

2- Já acessou o site de alguma secretaria ou órgão do Governo do

Estado (www.<nomedoórgãoousecretaria>.sp.gov.br?

3- Caso tenha acessado, qual foi o objetivo:

3.1 - Acessar algum tipo de serviço eletrônico (qual?)

3.2 - Obter Informações de interesse pessoal (quais?)

3.3 - Obter Informações sobre as atividades do governo (quais?)

3.4 - Outras

4- Já acessou o site da Secretaria da Fazenda do Estado

(www.fazenda.sp.gov.br)?

5- Já utilizou as informações que o site da Secretaria da Fazenda

disponibiliza sobre os gastos do Governo do Estado? Ou prefere

utilizar as informações disponibilizadas por outros sistemas como o

SIAFEM ou o SIAFISICO?

6- Caso já tenha utilizado o site: as informações procuradas foram

encontradas? O formato de apresentação é adequado?

7- Julga que as informações disponíveis nesses sistemas (SIAFEM

e SIAFISICO) são mais completas e/ou mais fáceis de usar que as

da Internet?

8- Tem algum tipo de sugestão sobre a apresentação de

informações ou sobre os sites do governo estadual?

9- Como avalia a possibilidade da utilização dessas informações

pelo público em geral?

10- Acredita que o site deve priorizar a divulgação de dados para

o público especializado ou para o público em geral?
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11- Considera as informações contidas no site suficientes para

controle das atividades do governo, ou julga que é necessário

acessar um sistema mais completo (no caso o SIAFEM ou o

SIAFISICO)?

Em relação aos questionários anteriores, foram acrescentadas

perguntas específicas sobre a utilização de sistemas de controle do Governo

do Estado (descritos no capítulo 5), aos quais os Deputados têm acesso e os

demais segmentos de público não. Buscou-se uma comparação entre a

utilização das informações da Internet e as informações disponíveis nesses

sistemas. Isso se aplica às questões 5, 7 e 11.

As demais questões são as mesmas dos questionários anteriores.

6.4.3 Resultados

QUESTÃO SIM NÃO SIM I NÃO I
I

1- Site (www.saopaulo.sp.gov.br) 27
1

2 93,1% 6,9%
II

I I !
2- Site (www.<nome do órgão>.sp.gov.br) 128 ,1 96,6% 3,4% I

I I
3- Objetivo: I,
3.1- Serviço Eletrônico 12 41,4% I

1
I I !

'3.2- lnforrnação de Interesse Pessoal 7 I 24,1% i
I

3.3- Informação Sobre o Governo
1
26 89,7% I

1
I

I
3.4- Outras

1

1 3,4%

4- Site (www.fazenda.sp.gov.br) 124 !5 182,8% 117,2% i
I i I I
i i I
! 13 116 [448%

I
5- Já utilizou as informações do site? 55,2%1I I I i '

I

lo
I

1

13
I

6- Encontrou as informações? 100% 0%
I

I

"
"

I
\ \
t '
I
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I I
!

;

7- Comparação com outros sistemas: i
,
A Internet é mais fácil 5 17,2%

A Internet é mais difícil 5 17,2%

Não utiliza SIAFEM I SIAFíSICO 17
I

58,6% I
!

Não respondeu '9
I

31,0% I
I i

10- Público a considerar preferencialmente: ! I
Público Especializado 1 3,4%

Público em Geral ,12 ! !41,4%1 i
I I ' i: i i

Ambos 111 137,9% l
I

I

i

I
Não respondeu

1
5 117,2%
i

Notamos que a grande maioria dos Deputados, pessoalmente ou

por meio dos funcionários de seu gabinete, utilizou tanto o portai do

Governo do Estado, como o site de pelo menos uma das secretarias do

estado. Apenas 2 Deputados não acessaram o portal do governo e apenas

1 não acessou nenhuma das secretarias.

o objetivo primordial dos acessos foi controlar as atividades do

governo, com 89,7% das respostas. 41,4% buscaram serviços eletrônicos e

24,1% informações de caráter pessoal.

Dentre os órgãos acessados, além da Secretaria da Fazenda, os ).
mais citados são: Detran (8), Secretaria de Segurança Pública (5), Convênios •

com Municípios (5), Educação (4), Saúde (4), Cultura (4), Meio Ambiente (4),

Imprensa Oficial (3) e Poupatempo (3). Também foram mencionados: SEADE,

Administração Penitenciária, Justiça, e os sites estaduais sobre emprego,

ciências e fomento do lixo.

:to ..~\,Gi! ~.
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82,8% dos Deputados já acessaram o site da Secretaria da Fazenda

do Estado e 44,8% já utilizaram as informações que o site da Secretaria da

Fazenda disponibiliza sobre os gastos do governo. Todos os que buscaram

algum tipo de informação no site declaram tê-Ias encontrado. As informações

procuradas se referiram a: execução orçamentária, orçamento do estado,

finanças públicas e dotações de órgãos específicos. Ressaltamos os seguintes

comentários:

• "Sim (são encontradas) na maioria dos casos. Entretanto, são poucas as

informações disponíveis sobre o montante da dívida do Estado e sua

evolução nos últimos anos. Neste sentido, o site do Banco Central é muito

mais transparente que o site da Secretaria da Fazenda";

•. "Não tive problemas. O site é fácil navegação e bem estruturado".

Cerca de 34,4% dos Deputados declararam utilizar tanto as

informações do site quanto as dos sistemas de controle do governo (SIAFEM,

SIAFíSICO e SIGEO). A metade julga as informações do SIAFEM e SIAFíSICO

mais fáceis de acessar e mais completas, e a outra metade (17,2% do total)

prefere acessar os sites.

Um grande número de parlamentares (65,5%) não respondeu à

questão por não utilizar os demais sistemas de controle disponibilizados

(SIAFEM, SIAFíSICO e SIGEO).

Muitos parlamentares utilizam apenas as informações do site, sem

acessar os demais sistemas. Esses parlamentares reclamaram da

complexidade de acesso dos outros sistemas:

• "Quando tentamos utilizar SIAFEM e S/AFISICO não conseguimos concluir

a pesquisa";

• "SIAFEM e SIAFISICO: Desconheço esses sistemas, mas acho

interessante colocar as informações de forma sucinta e clara de forma que

todos que acessarem o site possam compreendê-Ias";
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• "O Sistema Integrado de Informações Financeiras de Estados e Municípios

tem uma tela inicial poluída e muito confusa".

Quanto a sugestões sobre a apresentação de informações no site

da Secretaria da Fazenda, destacamos:

• "Acredito que o site da Secretaria da Fazenda poderia trazer mets
informações sobre a dívida estadual e sua evolução para que a população

em geral tivesse condições de ver os números e, assim, tirar suas próprias

conclusões sobre o tão divulgado "saneamento das contas públicas do

Estado";

• ':4s informações procuradas nem sempre estão atualizadas (dados)".

Ao avaliar a possibilidade de utilização dessas informações pelo

público em geral, os parlamentares se dividem. Alguns exemplos de respostas:

• "Dificilmente o público em geral consegue, nos sites do Governo, visualizar

com clareza os dados das finanças estaduais ou da execução

orçamentária. Na verdade, para o público em geral, as tabelas divulgadas

nos sites da Secretaria da Fazenda e na Secretaria de Economia e

Planejamento mais confundem do que esclarecem";

• "Em alguns casos os sites tornam-se instrumentos de divulgação pura e

simplesmente, em outros existem serviços e informações úteis.

Desconheço o perfil do visitante, assim dificulta uma melhor avaliação, mas

sobre um aspecto geral os sites são razoavelmente adequados".

Quanto ao público a ser priorizado 3,4% declararam que deve ser o

público especializado, 41,4% preferem priorizar o público em geral e 37,9%

acham que o site deve atender a ambos. Um total de 17,2% dos questionários

não apresentava resposta à questão. Alguns comentários:

• "para o público em geral - dessa forma o governo será transparente em

suas informações";
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• "Para os dois públicos. O público especializado busca informações mais

detalhadas sobre as finanças públicas a fim de verificar o cumprimento da

Lei Orçamentária, por exemplo. O público em geral quer saber como seu

dinheiro está sendo gasto pelo governo, ou seja, se os gastos prometidos

nas diversas áreas estão sendo realizados ou não. O governo deve criar

áreas de acesso nos sites visando atender o público em geral para que este

possa ver, de forma clara e fácil, como o governo está utilizando o dinheiro

arrecadado. Relatórios sobre os gastos deveriam ser divulgados em textos

de fácil compreensão para que não so o público especializado entenda as'

.informações. Glossários poderiam ajudar muito o público em geral â

entender melhor as finanças públicas";

• "Especificamente no caso da peça orçamentaria, por sua complexidade, em

sua elaboração e execução, julgo que poderia existir algo mais especifico

para cada publico. Algo que poderia ocorrer também nos outros temas".

A última questão foi: "Considera as informações contidas no site

suficientes para o controle das atividades do governo ou julga que é necessário

acessar um sistema mais completo (no caso o SIAFEM ou o SIAFISICO)?" Os

comentários mais interessantes foram os seguintes:

• "Com certeza as informações são insuficientes para o controle das

atividades do governo. O acesso ao SIAFEM e ao SIAFISICO deveriam ser

estendidos a toda população mediante um cadastro nos sites do governo,

por exemplo. Além disso, poderiam ser disponibilizados manuais nos sites

explicando como acessar e procurar as informações nos sites do governo':'

• "Para controle das atividades do governo seria necessário um programa

mais simples e de fácil acesso que o SIAFEM e SIAFISICo. Talvez

explicações no próprio site informando como utiliza-lo e exemplos de

pesquisa";

• "Até hoje nos foram extremamente úteis. O que valeria como sugestão,

seria uma divulgação maior dos endereços eletrônicos. As entidades

sociais, por exemplo, desconhecem o fato de poder, através da internet,

conhecer programas sociais, etc.".
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Finalmente, alguns parlamentares consideram o site mais um

instrumento de propaganda que de prestação de serviços e divulgação de

informações, como se depreende do comentário abaixo:

• "Sim, eu já acessei. Tanto que no mês de julho, eu e o vereador Oevanir

Ribeiro ingressamos com uma ação popular contra o governador, por

praticamente fazer do site oficial um 'palanque' político seu".

6.5 Imprensa e Jornalistas

6.5.1 Introdução

o autor participou de diversos grupos de discussão na Internet, nos

sites do Yahoo e-groups e no site grupos.com. Os grupos consultados foram

os grupos de "Webjornalismo", "Jornalistas" e "Tribuna" de site grupos.com e

"Jornalistas da Web", "Jornalismo On-Line" e "Jornal-Br" no Yahoo e-groups.

Também foram enviados e-mails para as listas de jornalistas dos sites da

"Folha de São Paulo", "O Estado de São Paulo" e "Revista Veja".

Os participantes dos grupos foram convidados a responder o

questionário apresentado no item a seguir. O autor obteve 36 respostas de

jornalistas participantes dos grupos acima. Desses resultados, 14

correspondem a moradores do estado de São Paulo e 22 de outros estados.

6.5.2 Questionário Enviado

O questionário enviado foi o seguinte:

1- Em que Estado o senhor(a) reside e em que órgão de imprensa

trabalha (ou em que escola de jornalismo estuda)?
'., .

2- O senhor(a), nas suas atividades profissionais, costuma acessar

os sites das diversas esferas de governo (Federal, Estadual ou

Municipal)?
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3- Se já acessou, qual foi o objetivo?

3.1 - Acessar algum tipo de serviço eletrônico (qual?);

3.2 - Obter Informações de interesse profissional (quais?);

3.3 - Obter Informações sobre as atividades do governo

(quais?);

3.4 - Outras.

4- Quais, dentre os sites do governo, considera mais úteis para o

seu trabalho

Somente para os Residentes no Estado de São Paulo:

5- O senhor(a) já acessou alguma vez o site do Governo do Estado

de São Paulo (www.saopaulo.sp.gov.br)? ou o site de alguma

secretaria ou órgão do Governo do Estado {www.<nome do órgão

ou secretaria>.sp.gov.br?

6- Caso tenha acessado, qual foi o objetivo:

6.1 - Acessar algum tipo de serviço eletrônico (qual?)

6.2 - Obter Informações de interesse profissional (quais?)

6.3 - Obter Informações sobre as atividades do governo

(quais?)

6.4 - Outras

7- Já acessou o site da Secretaria da Fazenda do Estado

(www.fazenda.sp.gov.br)?

8-Tem conhecimento que o site da Secretaria da Fazenda

disponibiliza informações e relatórios sobre os gastos do Governo

do Estado?

9-Já utilizou alguma vez essas informações?
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10-Caso já tenha utilizado: as informações procuradas foram

encontradas? O formato de apresentação é adequado?

11- Acredita que o site deve priorizar a divulgação de dados para o

público especializado ou para o público em geral?

12- Deseja fazer algum comentário adicional?

O questionário é semelhante aos anteriores. Apenas nas questões 3

e 5, procuramos saber mais do uso dos sites do governo em atividades

profissionais e não pessoais, pois nesse caso as respostas deveriam coincidir

com as do Público em Geral. Estamos, portanto, mais interessados no uso de

informações do governo pelos jornalistas como apoio à elaboração de

matérias, pautas, comentários, etc.

6.5.3 Resultados em São Paulo

O questionário foi respondido por 14 jornalistas que residem e

trabalham no Estado de São Paulo. Os resultados estão resumidos na tabela

abaixo:

!

I
IQUESTÃO I SIM NÃO SIM NÃO !

5- Site do Governo do Estado ou Secretaria 11 3 78,6% 21,4%
I

!
6- Objetivo:

!

6.1- Serviço Eletrônico 9 64,3%

6.2- Informação de Interesse Profissional 5 35,7% I

6.3- Informação Sobre o Governo 2 14,3%

6.4- Outras lo
I
I

7- Site (www.fazenda.sp.gov.br) 7 7 50,0% 50,0%1
I
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8- Tem conhecimento sobre disponibilização 7 7 50,0% 50,0%1

de informações do governo?

9- Já utilizou as informações do site? 3 11 21,4% 178,6%
i

10- Encontrou as informações? 3 ° 100~

11- Público a considerar preferencialmente: I I;
i

Público Especializado 1 I 7,1% 1
I -IPúblico em Geral 1 ! 7,1%I

Ambos 8 57,1% i I
I I

I I i
I I

Não respondeu I I

128,6%11
4

I Ii I

Verificamos que cerca de 78,6% dos jornalistas paulistas já

acessaram algum site do governo estadual.

A maioria dos acessos visou utilizar algum dos serviços eletrônicos

oferecidos pelo governo (9 respostas), seguem-se informações de interesse

profissional com 5 e informações sobre o governo com 3. Segundo a pesquisa,

os sites mais acessados, além do.da Secretaria da Fazenda, foram:

Site ou Serviço Acessos

1- Detran e Multas 7

2- Poupatempo 4

3- Procura de endereços e e-mails I 3
I I

. J
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A metade dos jornalistas declarou ter acessado o site da Secretaria

da Fazenda do Estado. Alguns dos assuntos procurados no site foram:

"orçamento estadual", "tributos", "ICMS", "IPVA" e. "Posto Fiscal Eletrônico".

Além disso 50% declararam saber que este site disponibiliza relatórios e

informações sobre as receitas e despesas do Estado.

Apenas 3 jornalistas (21,4%) chegaram a utilizar essas informações,

sendo que todos encontraram as informações procuradas: "dados de

arrecadação", "dados do ICMS" e "informações sobre o orçamento estadual".

A grande maioria (57,1%) acha que o site deve ser dirigido tanto ao

público em geral quanto ao público especializado.

Alguns comentários de jornalistas de São Paulo sobre os sites do

governo:

• "Sim, especialmente os serviços, como IPVA Online. Também já pesquisei

dados sobre ICMS e tributação em geral no Estado de São Paulo".

Esse comentário aponta tanto o uso de serviços eletrônicos, quanto

o de suporte à elaboração de matérias jornalísticas.

Quanto à facilidade de encontrar as informações, destacamos:

• "Sim encontrei com alguma facilidade os dados, mas creio poderiam ser

atualizados com maior freqüência. A organização do site também não

facilita a navegação do usuário comum e poderia ser melhor estudada. ";

• ''Acho que o Estado de São Paulo poderia se inspirar na organização dos

sites do governo federal, que são melhor organizados. O governo poderia

eproveiter a internet para divulgar estatísticas do Estado, legislação,

turismo, etc.".

Alguns consideram as informações disponíveis insuficientes:

• "Sem dúvidas, precisamos de um site mais completo para o governo de São

Paulo.";
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Quanto ao público a ser atingido, a maioria considera que se deve

dar prioridade a ambos (geral e especializado), selecionando as informações a

disponibilizar para cada um deles. Os comentários abaixo são significativos:

• "O público geral só vai procurar os sites do governo quando puderem

localizar serviços de utilidade pública. O IPVA on-line é um serviço que

conseguiu atrair a atenção dos internautas, e poderia ser utilizado como

modelo a ser seguido. O site também pode ser utilizado para guardar

íntegras de documentos, protocolos, etc.";

• "Para os dois, porém com linguagens diferenciadas. ".

6.5.4 Resultados em Outros Estados

o questionário foi respondido por 22 jornalistas que residem e

trabalham em outros estados do Brasil. Os resultados estão resumidos na

tabela abaixo:

SIM I NÃO
I

NÃO iQUESTÃO SIM I
I

I I i
2- Já acessou site de alguma esfera de! 21 1 95,5% 4,5% I

I
Governo?

3- Objetivo:

3.1- Serviço Eletrônico 112
1
68,2%1

j

I I I
18 1 t I

3.2- Informação de Interesse Profissional 45,5%1

3.3- Informação Sobre o Governo 6 36,4% I
I

. 3.4- Outras O I
i \,

J.. ,
'f

Os sites mais mencionados por esses jornalistas foram:
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Site ou Serviço Acessos

1- Receita Federal 11

2- Portal do Governo Federal 8

3- Departamento de Trânsito 7
I

4- Ministério da Fazenda 4

5- Governos estaduais 4

6- Assembléias Estaduais 4

7- Governos Municipais 3

8-IBGE 3

,9- Previdência 2

10- Universidades 2

Além desses, foram citados os sites: INCRA, Justiça Estadual,

Senado Federal, Ministério das Comunicações, BNDES, Banco Central e

Ministério do Trabalho.

Os jornalistas que responderam as questões viviam nos seguintes

Estados:

Estado Quantidade Porcentagem

1- Rio de Janeiro 8 36,4%

2- Bahia 3 13,6%

3- Rio Grande do Sul 3 13,6%
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4-Paraná 2 9,1%

5- Santa Catarina 2 9,1%

6- Minas Gerais 1 4,5%

7- Ceará 1 4,5%

8- Distrito Federal 1 4,5%

19- Pará 1 I 4,5%

TOTAL 22 100%

Alguns comentários de jornalistas de outros estados sobre os sites

dos diversos níveis de governo:

• "O site do Planalto, da Receita Federal e do governo do Estado e do

município de São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro (apesar da

.legislação ter links e sistema de busca furados). A maioria dos outros sites

são muito ruins, mas tenho que lidar com eles. Alguns não têm links! Têm

apenas o endereço dos poderes no Estado e o telefone, fax, essas coisas.

Os sites da Imprensa Oficial são podres, e alguns municípios nem têm esse

serviço, ou cobram por esse acesso, o que eu acho absurdo (como Porto

Alegre, por exemplo, que não tem imprensa oficial online). Alguns

municípios importantes também não têm sites, o que seria interessante. ";

• "Qto à pergunta, sou jornalista (atuo na editoria de política e economia) e

utilizo diariamente os sites do governo do Estado do Rio e da Agência

Brasil (RADIOBRAS). Os sites e portais governamentais são boas fontes

para o jornalista, que consegue, com mais rapidez, informações do dia-a-

dia dos governos. Alguns, inclusive, disponibilizam fotos. Mesmo que as

notícias não sejam publicadas, servem de pauta (dica de assunto a ser

apurado) para o jornal ou ajudam na complementação de alguma outra

reportagem. ";
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• "Muitas vezes preciso de dados e informações do governo e procuro nos

sites dele, municipal ou estadual. O que tenho conseguido usar são

SE/=?VIÇOS, por exemplo, Detran, IR. ISS, normalmente ligados a

arrecadação, ao pagamento de algo. Estes tem funcionado a contento. Mas

quase sempre é mais fácil achar INFORMAÇÕES na Web, em searchs do

que nos sites .gov.";

11 "Há uma outra dificuldade: enquanto dá para "adivinhar" o endereço de

muitos sites de organizações, os endereços dos governos e suas

arquiteturas são complicadíssimos. ";

• "Mas nunca procurei o Orçamento do Estado, no máximo tentei dizer qual o

PIB de Curitiba."

6.6 Organizações Não Governamentais

6.6.1 Introdução

O autor utilizou os endereços de e-mail disponíveis no site da

ABONG (Associação Brasileira das ONGs) para enviar os questionários para

os membros das ONGs. Também participou de um grupo de discussão na

Internet, no site do Yahoo e-groups, denominado "Terceiro Setor", do qual

participam muitos membros de ONGs.

Os participantes foram convidadas a responder ao questionário

apresentado no item a seguir. O autor obteve 39 respostas. Desses resultados,

20 correspondem a organizações que atuam no estado de São Paulo e 19 de

outros estados.

6.6.2 Questionário Enviado

O questionário enviado foi o seguinte:

1- Em que Estado a sua organização atua preferencialmente?

\..
~ <11 .,"
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2- Como membro dessa Organização, costuma acessar os sites

das diversas esferas de governo (Federal, Estadual ou

Municipal)?

3- Se já acessou, qual foi o objetivo?

3.1 - Acessar algum tipo de serviço eletrônico (qual?);

3.2 - Obter Informações de interesse pessoal (quais?);

3.3 - Obter Informações sobre as atividades do governo

(quais?);

3.4 - Outras.

4- Quais, dentre os sites do governo, considera mais úteis para o

seu trabalho

Somente para Organizações que Atuem no Estado de São Paulo:

5- Já: utilizou o site do Governo do Estado de São Paulo

(www.saopaulo.sp.gov.br)? ou o site de alguma secretaria ou órgão

do Governo do Estado (www.<nome do órgão ou

secretaria>.sp.gov.br?

5-Caso já tenha acessado, qual foi o objetivo:

5.1 - Acessar algum tipo de serviço eletrônico (qual?)

5.2 - Obter Informações de interesse pessoal (quais?)

5.3 - Obter Informações sobre as atividades do governo

(quais?)

5.4 - Outras

6- Já acessou o site da Secretaria da Fazenda do Estado

(www.fazenda.sp.gov.br)?

r .
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7- Tem conhecimento que o site da Secretaria da Fazenda

disponibiliza informações e relatórios sobre os gastos do Governo
do Estado?

8- Já utilizou alguma vez essas informações?

9- Caso já tenha utilizado: as informações procuradas foram

encontradas? O formato de apresentação é adequado?

10- Deseja fazer algum comentário adicional?

6.6.3 Resultados em São Paulo

O questionário foi respondido por 20 participantes de organizações

que atuam no Estado de São Paulo. Os resultados estão resumidos na tabela

abaixo:

i QUESTÃO SIM NÃO SIM NÃO

5- Site do Governo do Estado ou Secretaria 14 6 70,0% 30,0%

6- Objetivo:
I

6.1- Serviço Eletrônico 7 35,0% 1
6.2- Informação de Interesse Pessoal 3 15,0%

I

6.3- Informação Sobre o Governo 6 30,0%

6.4- Outras °
7- Site (www.fazenda.sp.gov.br) 6 14 30,0% 70,0%

,8- Tem conhecimento sobre disponibilização 8 12 40,0% 60,0%
de informações do governo? II I

!

I (
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9- Já utilizou as informações do site? O 20 0,0% 100%

10- Encontrou as informações? O
II

Verificamos que cerca de 70% dos membros de organizações já

fizeram uso de um dos sites do governo estadual.

A maioria dos acessos visou utilizar algum dos serviços eletrônicos

oferecidos pelo governo (7 respostas). Seguem-se informações sobre o

governo com 6 e informações de interesse pessoal com 3. Segundo a

pesquisa, os sites mais acessados, além do da Secretaria da Fazenda, foram:

Site ou Serviço Acessos

1- Detran - Multas 3

2- Secretaria da Saúde , 3

3- Procura de endereços e e-mails 2

4- Poupatempo 2

5- Secretaria da Segurança 2

6- SEADE 1

7- Boletim de Ocorrência Eletrônico 1

Grande parte dos membros das ONGs (70%) jamais utilizou o site

da Secretaria da Fazenda do Estado. 40% sabem que o site disponibiliza

informações sobre o orçamento, mas nenhuma dos participantes fez uso

dessas informações.

I" •
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Algumas organizações não acessam os sites por simplesmente

desconhecerem sua existência. Um exemplo significativo está na resposta

abaixo:

• "Sim: não há falta de interesse mas sim falta de informações sobre tal

acessibilidade e disponibilidade. Agora que sabemos, através de suas

perguntas, certamente estaremos buscando tais fontes conforme nossas

necessidades. ";

Outras estão tão concentradas em suas atividades que talvez não

percebam a importância de controlar as atividades do governo no seu campo

de atuação, e no quanto a Internet pode ser um instrumento valioso na

obtenção de recursos (governamentais ou particulares) e divulgação de seu

trabalho. Por exemplo:

• 'Temos conhecimento, porém até o momento, infelizmente, não pudemos

acessar, pela simples falta de tempo, e interesse específico em algum item

do orçamento, porém entendemos que toda a sociedade deveria utilizar tal

site para cobrar as ações/planos do governo. É um instrumento importante

porém acredito que uma parcela muita pequena da população usa esse tipo

de cobrança, infelizmente";

• "Gostaria informar, que já foram acessados os sites do Governo de São

Paulo. Especialmente quando procuramos os nomes dos Secretários e os

endereços das Secretarias de São Paulo (logo depois da eleição). Obs: As

vezes não foi fácil, como eu me lembro, achar o endereço postal das

Secretarias, porque só foram indicados endereços eletrônicos. ".

6.6.4 Resultados em Outros Estados

O questionário foi respondido por 19 membros de organizações que

atuam em outros estados do Brasil. Os resultados estão resumidos na tabela

abaixo:

, I
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QUESTÃO SIM NÃO SIM NÃO

2- Já acessou site de alguma esfera de 12 7 63,2% 36,8%,
Governo? I

3- Objetivo:

3.1- Serviço Eletrônico 8 42,1%

3.2- Informação de Interesse Pessoal 6 31,6%

3.3- hformação Sobre o Governo 5 26,3% i
r

3.4- Outras O 0,0% I
I

Os sites mais mencionados foram:

Site ou Serviço Acessos

1- Receita Federal 6

2- Portal do Governo Federal 5

3- Comunidade Solidária 4

4- Governos Estaduais 3

5- Governos Municipais 3

6-IBGE 3

7- FGTS - Fundo de Garantia 3

8- Ministério da Previdência 3

9- Ministério da Saúde 2

10- Anvisa - Agencia Nacional de 2 ,
" ,

\ '

\/
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IVigilância Sanitária

Além desses, foram citados os sites: Ministérios da Fazenda,

Ministério dos Transportes, site do governo federal sobre AIDS e Legislação
Federal.

Os participantes pertenciam a organizações que atuavam nos

seguintes Estados:

Estado Quantidade Porcentagem

1- Rio de Janeiro 7 36,8%

2- Rio Grande do Sul 4 21,1%

3- Minas Gerais 3 15,8%

4- Bahia 3 15,8%

5- Pernambuco 2 10,5%

Os membros de ONGs de outros estados, dentro da amostra

estudada, acessam principalmente os sites do governo federal, como pode se

perceber pela lista acima e pelos comentários abaixo:

• "Federal, pois são muito mais completos que os das demais esferas. Um

exemplo, quase qualquer coisa que queria fazer relacionado a Receita

Federal, posso fazer vai internet e Sedex, não tendo que me deslocar e

entrenter filas. Isto vale para outras esferas federais também.";

• "Costumamos acessar sites também prioritariamente do governo federal

sobre legislações e eventualmente sobre orçamento da União.". t
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6.7 Conclusão

Apresentamos neste capítulo os resultados da pesquisa realizada

sobre os sites do governo estadual, enfocando sua utiiização pelos segmentos

significativos em termos de accountability.

Fizemos uma análise preliminar dos dados obtidos e passaremos,

no próximo capítulo, a tecer considerações mais gerais sobre os resultados

obtidos.
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

7.1 Análise dos Resultados da Pesquisa

Este trabalho trata, fundamentalmente, da questão dos mecanismos

de accountabilitye de como esses mecanismos podem ser aperfeiçoados, com

a utilização de dados sobre o governo divulgados pela Internet.

Constatamos que no segmento que denominamos "Público em

Geral" o interesse pela utilização das informações orçamentárias no controle

do Governo do Estado é muito pequeno. De fato, apenas 6,3% dos

participantes sabiam da existência das informações orçamentárias no site da

Secretaria da Fazenda e nenhum deles tinha feito uso de tais informações. Em

contrapartida, 56,2% já haviam acessado algum dos sites do governo estadual

e 39,1% já haviam utilizado algum dos serviços eletrônicos disponibilizados nos

sites.

As informações da própria Secretaria da Fazenda indicam que o

maior número de acessos se dá na página do "IPVA On-Line", seguido pelo

"Posto Fiscal Eletrônico", enquanto que a seção "Prestando Contas", que

disponibiliza informações sobre o governo, é uma das partes menos visitadas

do site.

Esses resultados são consistentes com os obtidos em outros países .

. A já citada pesquisa realizada nos Estados Unidos por COOK(2000) mostrou

que o grande interesse do público está na obtenção de serviços e facilidades e

não no controle do governo.

A postura mais comum do "Público em Geral" foi expressa no

seguinte comentário de um dos participantes: "não (acesso os sites),

acompanho os jornais que de uma forma geral digerem estes dados". Ou seja,

os cidadãos comuns tendem a delegar o controle do governo a outras

instituições. A informação deveria ser utilizada preferencialmente por uma

,1
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instituição representativa do cidadão (no caso, "os jornais"), que se

encarregaria de filtrá-los (ou "digeri-los") para ele.

Isso não afasta a importância de a informação ser divulgada e que

esteja realmente ao alcance de qualquer cidadão, mesmo que sejam poucos

os que realmente farão uso dela.

Constatada essa postura, torna-se ainda mais importante o estudo

de como as entidades responsáveis pelos demais mecanismos de

accountabiJity utilizam as informações divulgadas.

A pesquisa demonstrou que o uso das informações é pequeno,

mesmo em segmentos mais especializados. Na comunidade acadêmica, por

exemplo, apenas 8,3% dos professores e 5,2% dos alunos haviam utilizado as

informações divulgadas sobre o orçamento estadual, geralmente visando obter

dados para pesquisas. Aqui cabe destacar que a divulgação de informações,

além de sua obvia função de mecanismo de controle, também é uma

prestação de serviço. O público acadêmico, por exemplo, pode obter dados

sobre o governo com maior facilidade e melhor confiabilidade.

Cerca de 44% dos Deputados fizeram uso das informações do site.

Os Deputados foram o segmento que apresentou o maior uso das informações

orçamentárias do site, embora não sejam o seu público-alvo. Os parlamentares

têm acesso a sistemas de controle muito mais precisos e com maior número

de informações como o SIAFISICO, o SIAFEM e o SIGEO. Aliás, a pesquisa

constatou a tendência de muitos Deputados utilizarem as informações do site

em substituição aos sistemas acima, por considerarem o site de navegação

mais simples que os sistemas citados.

Além do Parlamento, existem outros mecanismos de controle

horizontal (entre agências do próprio governo). Assim como o Parlamento,

essas agências, dentre as quais gostaríamos de destacar o Tribunal de Contas

do Estado, também têm acesso aos sistemas mais completos mencionados

acima e não deveriam necessitar das informações disponibilizadas na Internet.

No entanto, o resultado encontrado para a Assembléia mostra a necessidade

'.. ' \
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de uma pesquisa mais profunda a respeito de como esses órgãos executam

suas funções de controle.

o sistema de maior utilidade para essas agências é o SIGEO. O

SIGEO necessita de um software cliente para gerenciar as informações,

estando disponível ao público apenas nos Poupatempos.

Obtivemos, em visita à Secretaria da Fazenda realizada em

Dezembro de 2001, alguns dados de utilização do S!GEO referentes ao mês

de Setembro de 2001. O sistema apresentou no total 1.371 horas de acesso

por cerca de 200 usuários. Alguns exemplos de utilização por órgãos do

governo estadual:

,

Órgão Divisão Horas de Acesso

Secretaria da Saúde Total 196 h

Legislativo Biblioteca 49 h
I

Legislativo Bancada do PT 46 h I
I

Legislativo Comissão de Finanças 3 h.

Legislativo Bancada do PC do B 2 h.

Legislativo Total 100 h

Tribunal de Contas Total 2h

Ou seja, o Legislativo e o Tribunal de Contas que, sem dúvida,

deveriam ser os maiores usuários do sistema, utilizam-no de forma muito

restrita. No Tribunal de Contas o uso é praticamente inexistente e o controle

dos gastos é feito de forma tradicional, por meio de processos administrativos

compostos por documentos em papel.

••
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Já a Secretaria da Saúde, cujos dirigentes utilizam o sistema para

controlar as atividades da própria secretaria, tem um tempo de acesso muito

superior. Trata-se, todavia, do controle de apenas um dos segmentos das

atividades do Estado.

Evidentemente a seleção dos jornalistas "entrevistados" pelos

grupos de discussão na Web, abrangeu apenas os jornalistas que têm o hábito

de utilizar a rede. A participação nos grupos de discussão mostrou que os

jornalistas são usuários bastante assíduos da Internet. A utilidade da Internet

não se limita a prover informações, muitos jornalistas fazem pesquisas e

navegam procurando assuntos para desenvolver novas matérias.

A metade, dos jornalistas já havia acessado o site da Secretaria da

Fazenda do Estado e 21,4% haviam utilizado as páginas de informações

orçamentárias. As respostas indicaram que os acessos visaram a elaboração

de matérias econômicas, que envolviam a apresentação de dados sobre

arrecadação e gastos do estado.

Contudo, nem sempre o site é consultado quando pode fornecer

informações relevantes para questões que vão além da economia. Por

exemplo, durante a recente greve do judiciário paulista, ocorreu uma polêmica

muito grande envolvendo o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do

Estado. A questão era se os gastos da justiça paulista ultrapassavam ou não o

limite de 6% dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que era de

. importância capital para definir o reajuste a ser dado à categoria em greve. O

Tribunal de Justiça afirmava que tal gasto chegava a 6,12% (portanto, já

excedendo o limite de 6%), enquanto o Tribunal de Contas e alguns Deputados

da Assembléia Legislativa, afirmavam que era de 5,55%. Uma simples consulta

às páginas de informações orçamentárias do governo mostraria que a

informação correta era a do Tribunal de Justiça, mas os meios de comunicação

se limitaram a divulgar as diferentes estimativas, sem utilizar os meios

disponíveis para verificar a informação (ver, como exemplo, a nota "Judiciário \.

não tem Dinheiro para acabar com a Greve", "Jornal da Tarde", Noticiário

Geral, 2 de outubro de 2001).
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Um resultado, para o autor, inesperado foi o pouco uso que os

membros das ONGs fazem das informações divulgadas pelo Governo do

Estado. Apenas 30% deles haviam acessado o site da Secretaria da Fazenda

e nenhum deles havia pesquisado informações do orçamento estadual. Uma

boa parcela desse resultado se deve ao desconhecimento da existência

dessas informações, que fica patente num comentário já apresentado no

capítulo anterior, mas que vale a penha repetir aqui: "Sim: não há falta de

interesse mas sim falta de informações sobre tal acessibilidade e

disponibilidade. Agora que sabemos, através de suas perguntas, certamente

estaremos buscando tais fontes conforme nossas necessidades.". Ou seja,

para essa organização, não falta disposição para realizar tal controle, falta

informação sobre a existência dos dados.

Aliás, queixas sobre essa falta de informação apareceram em

respostas de todos os segmentos pesquisados. Muitos entrevistados sugeriram

que o governo realizasse uma campanha publicitária informando sobre a

existência de tais dados.

Um outro problema levantado foi sobre a linguagem utilizada. Essa é

uma questão difícil, pois existe uma tendência dos órgãos estatais em

considerar que certas informações, que fazem parte de seu cotidiano, são do

conhecimento de todos, quando na realidade não o são, principalmente no

caso do cidadão comum. Um comentário muito representativo, já citado no

capítulo 6, pedia. que os sites utilizassem a lógica do "lnternauta/Cidadão" e

não a do "Administrador Público".

Uma questão ligada ao problema anterior é o do tipo de informação

a disponibilizar. Certas tabelas de dados podem ser consideradas complexas

demais para o cidadão comum e pouco informativas para o público

especializado. A idéia mais lógica consiste em desenvolver páginas diferentes

para públicos diferenciados, resolvendo o dilema sobre se o site deve priorizar

o público especializado ou o público em geral.

Assim, poderíamos ter páginas com as informações mais básicas

como arrecadação, despesas, relatórios sobre a Lei de Responsabilidade
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Fiscal, e outras páginas com maior densidade de informações, a serem

utilizadas pelos setores mais especializados. Na verdade, o site hoje já

apresenta os dois tipos de informação, mas talvez a indicação de qual o

caminho a ser seguido por cada tipo de público não esteja tão claro.

Informações com maior nível de detalhamento, inclusive bases de

dados do tipo da utilizada pelo SIGEO, poderiam estar disponíveis para

download. Dessa maneira, as organizações da sociedade civil interessadas

especificamente no controle de gastos do governo poderiam obter uma cópia

do software cliente e acessar uma conjunto de dados mais completo do que o

hoje disponibilizado na Internet.

°Tribunal de Contas do Estado deveria informar os valores padrão

de custos para determinadas obras ou serviços. Por exemplo, o custo médio

do quilômetro de estrada nas obras executadas pelo estado, permitindo às

organizações uma comparação entre esses valores e o efetivamente praticado

em determinada obra. Melhor ainda, de posse da base de dados, um programa

de computador pode, por exemplo, relacionar todas as obras com custo por

quilômetro 20% maior que a média e, então, pode-se concentrar a investigação

apenas nos casos onde, possivelmente, há problemas.

A Reforma Administrativa, na formulação dada por Bresser Pereira

(PEREIRA, 1999) previa um "controle social" sobre as atividades não-

exclusivas (vide capítulo 2), que nos parece distante da realidade atual.

Acreditamos que a utilização de meios eletrônicos para esse tipo de controle,

previsto na reforma, é essencial, mas nem os órgãos oficiais de controle, nem

as chamadas "organizações da sociedade civil" estão se utilizando desses

meios eletrônicos para controle dessas atividades.
('

)

i•.' Há muito a ser feito quanto ao controle das atividades do governo

por meios eletrônicos, tanto no aperfeiçoamento do controle pelos órgãos

oficiais, quanto pela utilização das informações por organizações da sociedade
.\.,;,.

: civil. Existe uma contrapartida que deve ser dada pela sociedade quando o

governo se dispõe a divulgar esse tipo de informação. A sociedade deve ser

capaz de se organizar e utilizar essas informações para cobrar providências e
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atitudes dos governantes. Caso contrário, a divulgação de informações não

atingirá os objetivos desejados.

7.2 "Governo Eletrônico" e "Democracia Direta"

Um dos debates mais importantes na história da Ciência Política

está na "oposição" entre "Democracia Representativa" e "Democracia Direta".

Diversos autores clássicos se dedicaram ao tema, ao longo da história.

SARTORI (1987) define "Democracia Eleitoral" como uma

democracia indireta, onde o povo não governa a si mesmo, mas elege os

representantes que o vão governar. A "Democracia Representativa" é um tipo

de democracia eleitoral (condição necessária mas não suficiente), na qual

existe uma opinião pública autônoma, que dá sustentação a governos

consentidos e que são sensíveis às opiniões do público. Para esse autor,

''Democracia Direta" é uma democracia sem representantes e sem

mecanismos de representação; tratando-se de um sistema autogovernante e

que só é possível em grupos pequenos, do tamanho máximo de uma

assembléia. Finalmente admite um tipo distinto de democracia direta que seria

a "Democracia de Referendo", na qual o demos decide as questões

diretamente, embora não o faça através de reuniões e sim por meio do

instrumento do referendo.

Há certo consenso quanto às imensas dificuldades para o exercício

da democracia direta em Estados do tamanho dos atuais, devido à

lmpossibllidade de se consultar a todos. Conforme MACPHERSON (1977):

"Não é vantagem simplesmente celebrar a qualidade democrática de vida e de

processo decisório (e de governo) que pode ter existido em comunidades

contemporâneas da Nova Inglaterra ou das antigas cidades-estado.[ ...] isso .;,,,.,

não nos mostra como uma democracia de participação poderia atuar numa

sociedade moderna de vinte ou de duzentos milhões de pessoas. Parece claro

que, em nível nacional, deve haver um certo sistema representativo, e não

democracia completamente direta."
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Noberto Bobbio, em 1976, já levantara uma hipótese interessante :

u•.. considerando-se a hipótese (não excluo que cheguemos a isso um dia) de

um imenso computador no qual cada cidadão ou ficando em casa, ou indo ao

terminal mais próximo, para transmitir seu voto, aperte um botão".(BOBBIO,

1976)

Embora Bobbio, neste mesmo texto, levante uma série de outros

problemas relacionados com democracia direta, o fato é que o "imenso"

computador passou a ser uma possibilidade real, com o advento da Internet.

Supondo que a Internet continue crescendo e que, num determinado ponto,

cada cidadão tenha realmente acesso a um computador ligado a rede,

poderíamos realizar o "sonho" da Democracia Direta? Ou existem outros

fatores, além da incapacidade de contar os votos de todos, que interferem no

problema?

Voltando a MACPHERSON(1977): " a idéia de que os recentes e os

esperados avanços da tecnologia e das telecomunicações possibilitarão

.constit'Jir uma democracia direta para comunidades muito populosas é

atraente não só para os teóricos da tecnologia como também para os teóricos

da sociedade e filósofos políticos. Mas essa idéia não presta atenção a uma

exigência irrecusável de qualquer processo decisório: alguém deve formular

as questões".

Continua seu raciocínio dizendo que, mesmo com a possibilidade

tecnológica de se consultar a todos, ainda assim deveria haver um órgão

estatal para decidir quais questões seriam propostas. Mesmo que um certo

"quorum" de cidadãos pudesse ter o poder de propor as questões, algumas

das questões necessárias para estipular diretrizes aos governos em nossas

complexas sociedades dificilmente seriam propostas por este processo.

Problemas como taxas de juros a serem praticadas, nível de desemprego

admitido para um dado controle da inflação, etc. teriam de ser formuladas por

um órgão governamental e, provavelmente, muitos cidadãos não estariam

preparados para respondê-Ias, ou responderiam com pedidos inconsistentes

como aumentar os gastos sociais e diminuir impostos ao mesmo tempo.

\
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SARTORI (1987), ao comentar o assunto, também imagina uma

situação em que cada eleitor disporia de um terminal de vídeo e onde as

questões e as soluções propostas seriam, semanalmente, a ele apresentadas

para votação. Deixa de lado a questão de agenda acima indicada e levanta um

outro ponto, a questão da "Ditadura da Maioria". Diz Sartori: <tA democracia de

referendo está exposta a uma objeção importante, qual seja, estabelece um

mecanismo de soma zero, na tomada de decisões, isto é um sistema de

governo de maioria literal, que exclui os direitos das minorias. Sobre cada

questão, a maioria vencedora ganha tudo, a minoria perde tudo.f....] Como toda

decisão do tipo referendo é uma decisão individual e autônoma, não pode ser

atenuada por compensações, ajustamentos ou correções".

Para Sartoria utilização desse tipo de mecanismo criaria uma

"Tirania da Maioria" sistemática e perfeita, pois as compensações e as

negociações entre grupos, que acaba ocorrendo dentro do Parlamento, estaria

excluída do processo.

Noberto Bobbio em (BOBBIO, 1986) considera que, levando-se em

conta apenas as votações do Parlamentos Nacional Italiano, cada cidadão

dessa "democracia eletrônica direta" seria obrigado a manifestar-se ao menos

uma vez por dia. Considerando-se que, além do Parlamento Nacional, órgãos

como os Parlamentos Regionais e Locais, Bancos Centrais e Ministérios como

os da Fazenda ou Previdência, tomam decisões que são, muitas vezes, tão

importantes quanto as leis votadas pelo legislativo nacional, o número de

"votações eletrônicas" necessário cresceria ainda mais. Sem contar que o:

cidadã'), para expressar corretamente a sua opinião, deveria se aprofundar em

assuntos tão diversos como saneamento, agricultura, urbanismo e finanças

públicas.

Outro aspecto relevante da questão é levantado por AZEVEDO

(1995): a•.. cabe lembrar que a Ágora grega era possível não somente por ser

pequena a quantidade de cidadãos, mas também porque, enquanto eles

participavam da esfera política, outros tantos não-cidadãos cumpriam as

tarefas de produzir os bens de subsistência. Em que prazo, se é que isso

ocorrerá, o avanço tecnológico permitirá a todos os homens que se liberem das
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atividades produtivas? Ainda assim haverá interesse generalizado em utilizar o

tempo livre para a atividade política? Eventualmente não continuará sendo

necessária a divisão de tarefas entre os que se dedicam à política e os que

preferem fazer uso diverso do seu tempo?"

o problema levantado, quanto ao interesse do cidadão comum em

interessar-se pela atividade política ou pelo controle do governo, é

concretamente apontado tanto pela nossa pesquisa, como por outros

levantamentos citados no texto. O cidadão comum, de modo geral, não possui

grande interesse em se aprofundar nos aspectos mais complexos da atividade

governamental, mas busca os mecanismos eletrônicos como um facilitador na

obtenção de serviços.

Portanto, se houvesse um mecanismo de consulta informatizada,

como os sugeridos acima, provavelmente o nível de abstenção nas votações

seria muito alto, devido à falta de interesse, conhecimento e disponibilidade de

tempo.

7.3 "Governo Eletrônico", Democracia e Participação

O fato de as conquistas tecnológicas não nos levarem à realização-~-- ---'-~ -- ......•• , -

da democracia direta, não impede que as conquistas aumentem--ª-

~ãO e a P-ª!1iCi~ãO_do~~~~:~sos~~s~_~~_entosda s?ci~~~de._c!~~.__
" ~_:.

Os argumentos acima nos levam à conclusão que não há substituto

à vista para a democracia representativa, mas isso não implica que não se

deva aumentar os controles dos cidadãos sobre seus representantes. E, para

isso, todos os mecanismos de accountability apresentados no texto e, em
; - """'"'=")

especial, a divulgação de informações sobre o qoverno têm a sua contribuição
~_- --.~ ---.----:--~- -:-::---::--:--~_.---~--~~- _ .~. "··_r__ _ _T • : --.- - .- ":1

a dar.
~

SARTORI (1987) define a democracia participativa como aquela em

que a participação não se restringe à "participação eleitoral". Nessa definição,

a participação adquire uma posição central. Para ele: "participação é um tomar

parte pessoalmente, e um tomar parte desejado, auto-ativado [ ..] não é um
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simples "fazer parte de" (um simples envolvimento em alguma ocorrência), e

menos ainda um "tomado parte involuntário". Participação é movimento

próprio".

Sartori destaca que a participação é mais eficiente em grupos

pequenos e intensos, pois à medida que o grupo cresce, o nível de

participação de cada membro decai proporcionalmente. A participação é a

essência das microdemocracias, proporcionando uma infra-estrutura vital para

a superestrutura global, a sociedade política democrática.

Um dos problemas levantados nesse trabalho está, a nosso ver,

exatamente na falta de interesse em fazer o controle do governo por meio das

informações eletrônicas disponíveis e, particularmente, no não envolvimento

das organizações da sociedade civil no uso dessas informações. Acreditamos

que os grupos específicos apontados: comunidade acadêmica, imprensa e,

especialmente, as organizações da sociedade civil, têm um papel muito maior

a representar no controle do governo e no aumento da accountability

possio.titado pelo acesso a informações via Internet.
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ANEXO - LEGISLAÇÃO
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1. BRASil - lei N° 9.755 de 16/12/1998

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);

11 - os relatórios resumidos da execução orçamentária da União, dos Estados,
do Dsitrito Federal e dos Municípios (§ 3° do art. 165 da Constituição Federal);

111 - 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 nO4.320, 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
nO4.320, 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 da Lei n o 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).

§ 1° Os dados referidos no inciso I deverão estar disponíveis na homepage até
o último dia do segundo mês subseqüente ao da arrecadação.

§ 2° Os relatórios mencionados no inciso 11 deverão estar disponíveis na
homepage até sessenta dias após o encerramento de cada bimestre.

§ 3° O balanço consolidado previsto no inciso 111 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.
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§ 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.

§ 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 nO4.320, 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; 177° da Independência e 110° da
República.
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2. BRASil - Regulamentação da lei N° 9.755 de 16/12/1998

2.1. Instrução Normativa N° 28 (05/05/1999)

Estabelece regras para a implementação da homepage

Contas Públicas, de que trata a Lei nO9.755/98.

o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições constitucionais,

legais e regimentais, e

Considerando o disposto no art. 1° da Lei nO9.755, 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.° 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.

11 - recursos repassados voluntariamente:

a) pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios à conta dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

b) pelas Estados e Distrito Federal aos Municípios.

III - valores de origem tributária entregues e a entregar:
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a) pela União-a cada um dos demais Entes da Federação, a que se referem os
incisos I, alíneas a e b, e 11, 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.

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.
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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"

DA SISTEMÁTICA DE FUNCIONAMENTO DA HOMEPAGE

Art. 2~o Para a consecução do objeto da homepage Contas Públicas, os dados
e informações de que trata o art. 10 deverão ser colocados à disposição, para
acesso via Internet, pelos órgãos e entidades responsáveis a seguir indicados,
em páginas específicas de seus sites:

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.

" - 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.

111 - 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 li do art. 159 da
Constituição Federal e os arts. 86 e 93 da lei nO5.172, 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;

Prazo: até o quinto dia subsequente à publicação da previsão.
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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 11, 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 § 3° 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. j

XII - os órgãos estaduais, do Distrito Federal e municipais responsáveis pela
elaboração e divulgação dos demonstrativos periódicos da execução dos
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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.

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; [>., .

, i
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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 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;
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Prazo: até o último dia do segundo mês seguinte ao da aquisição.

§ 1.o 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.o Os dados e informações pertinentes a cada órgão ou entidade também
poderão ser acessados diretamente nos seus respectivos sites.

§ 3.0 Os dados e informações de que tratam os incisos deste artigo conterão
os elementos expressos no Anexo desta Instrução Normativa.

Art. 3.0 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. o 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 sites,
a fim de que sejam efetuadas as adaptações necessárias na homepage
Contas Públicas.

Art. 5.c O Presidente do Tribunal, com o intuito de melhor atender aos objetivos
colimados no art. 10 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 sites
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. 7.0 As unidades técnicas do Tribunal de Contas da União, em sua esfera
de competência, verificarão, nos sites dos órgãos e entidades responsáveis, a
acessibilidade e adequação da forma de apresentação dos dados e
informações relacionados no Anexo desta Instrução Normativa.

",
§ 1.° Detectadas quaisquer falhas, impropriedades 011 orrussoes 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.° 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.° 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. 8.0 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.o Os órgãos e entidades mencionados nos incisos do art. 20 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.
20 .
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

I I
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2.2. Portaria N° 275, de 14 de Dezembro de 2000

Institui o Anexo 11 à Instrução Normativa n.? 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.?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. 5° da Instrução Normativa TCU n.?

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. 1° Fica instituído o Anexo 11 à Instrução Normativa TCU n.?28/99, na forma
do anexo a esta Portaria.

Art. 2° Os dados e informações de que tratam os incisos do artigo 2° da
Instrução Normativa TCU n.? 28/99, de responsabilidade dos Municípios,
expressão os elementos constantes do Anexo 11 à referida IN 28/99, instituído
por esta Portaria.

Art. 3° As adequações necessárias nos respectivos sites deverão ser
promovidas até 28 de fevereiro de 2001.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IRAM SARAIVA

Presidente

Publicada no Btcu nO73, de 26/12/2000.

ANEXO 11 À INSTRUÇÃO NORMATIVA N.o 028/1999

- MUNiCípIOS -

(Instituído pela Portaria n.?275, de 14 de dezembro de 2000)

Os dados e informações de que tratam os incisos do artigo 2° da Instrução
Normativa TCU n.? 28/99, de responsabilidade dos Municípios, expressão os
elementos constantes deste Anexo ".
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1 - TRIBUTOS ARRECADADOS (art. 2°, inciso I)

I - exercício e mês da arrecadação e;

/I - 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;

/I - montante das transferências voluntárias recebidas, discriminando as
correntes e as de capital, recebidas no mês, e o acumulado no exercício;

/lI - 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

1- exercício e mês do repasse;

/I - montante repassado no mês, e acumulado até o exercício;

1/1 - 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;
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i) situação.

4 - ORÇAMENTOS ANUAIS (art. 2° , inciso X)

I - exercício de vigência da Lei;

11 - montante da receita prevista para o exercício, desdobrada por classificação
econômica;

111 - 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.

5 - EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS (art. 2° , inciso XII)

I - exercício e bimestre de execução do orçamento;

11 - montante da receita realizada no bimestre, e acumulada até o bimestre,
desdobrada por classificação econômica; e

111 - 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. 2°, inciso XIV)

I - exercício de execução do orçamento;
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11 - montantes das receitas previstas e realizadas no ano, e a diferença entre
ambas, desdobradas por classificação econômica;

111 - montantes das despesas autorizadas e liquidadas no ano, e a diferença
entre ambas, desdobradas por classificação econômica;

IV - superávit I déficit corrente apurado no exercício;

V - superávit I déficit de capital apurado no exercício; e

VI - resultado orçamentário do exercício.

7 - CONTRATOS E SEUS ADITIVOS (art. 2°, inciso XX)

I - exercício e mês da assinatura do instrumento;

111 - 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. 2° , inciso XXIV)

I - exercício e mês da aquisição;

11 - nome da Secretaria ou Órgão a que se vincule a unidade administrativa
adquirente;

11 - nome e CNPJ da unidade administrativa adquirente;
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111 - 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 - velor total da aquisição.
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3. BRASIL - Medida Provisória N° 2.200 de 27 I 07 I 2001

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.200-1, DE 27 DE JULHO DE 2001

Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validadade jurídica de'
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de
transações eletrônicas seguras.

Art. 2° A ICP-Brasil, cuja organização será definida em regulamento, será
composta por uma autoridade gestora de políticas e pela cadeia de
autoridades certificadoras composta pela Autoridade Certificadora Raiz - AC
Raiz, pelas Autoridades Certificadoras - AC e pelas Autoridades de Registro -
AR.

Art. 3° A função de autoridade gestora de políticas será exercida pelo Comitê
Gestor da ICP-Brasil, vinculado à Casa Civil da Presidência da República e
composto por cinco representantes da sociedade civil, integrantes de setores
interessados, designados pelo Presidente da República, e um representante
de cada um dos seguintes órgãos, indicados por seus titulares:

I - Ministério da Justiça;

li - Ministério da Fazenda;

111 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

V - Mir.istério da Ciência e Tecnologia;

VI - Casa Civil da Presidência da República; e

VII - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

§ 1° A coordenação do Comitê Gestor da ICP-Brasil será exercida pelo
representante da Casa Civil da Presidência da República.

§ 2° Os representantes da sociedade civil serão designados para períodos de
dois anos, permitida recondução.

§ 3° A participação no Comitê Gestor da ICP-Brasil é de relevante interesse
público e não será remunerada.
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§ 4° O Comitê Gestor da ICP-Brasil terá uma Secretaria-Executiva, na forma
do regulamento.

Art. 4° O Comitê Gestor da ICP-Brasil será assessorado e receberá apoio
técnico do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das
Comunicações - CEPESC.

Art. 5° Compete ao Comitê Gestor da ICP-Brasil:

I - adotar as medidas necessárias e coordenar a implantação e o
funcionamento da ICP-Brasil;

II - estabelecer a política, os critérios e as normas técnicas para licenciamento
das AC, das AR e dos demais prestadores de serviço de suporte à ICP-Brasil,
em todos os níveis da cadeia de certificação;

111 - estabelecer a política de certificação e as regras operacionais da AC Raiz;

IV - homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e os seus prestadores de serviço;

V - estabelecer diretrizes e normas técnicas para a formulação de políticas de
certificados e regras operacionais das AC e das AR e definir níveis da cadeia
de certificação;

VI - aprovar políticas de certificados e regras operacionais, licenciar e autorizar
o funcionamento das AC e das AR, bem como autorizar a AC Raiz a emitir o
correspondente certificado;

VII - identificar e avaliar as políticas de ICP externas, negociar e aprovar
acordos de certificação bilateral, de certificação cruzada, regras de
interoperabilidade e outras formas de cooperação internacional, certificar,
quando for o caso, sua compatibilidade com a ICP-Brasil, observado o disposto
em tratados, acordos ou atos internacionais; e

VIII - atualizar, ajustar e revisar os procedimentos e as práticas estabelecidas
para a ICP-Brasil, garantir sua compatibilidade e promover a atualização
tecnológica do sistema e a sua conformidade com as políticas de segurança.

Art. 6° À AC Raiz, primeira autoridade da cadeia de certificação, executora das
Políticas de Certificados e normas técnicas e operacionais aprovadas pelo
Comitê Gestor da ICP-Brasil, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e
gerenciar os certificados das AC de nível imediatamente subseqüente ao seu,
gerenciar a lista de certificados emitidos, revogados e vencidos, e executar
atividades de fiscalização e auditoria das AC e das AR e dos prestadores de
serviço habilitados na ICP, em conformidade com as diretrizes e normas
técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

Parágrafo único. É vedado à AC Raiz emitir certificados para o usuário final.

Art. 7° O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação do Ministério da
Ciência e Tecnologia é a AC Raiz da ICP-Brasil.
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Art. 8° Às AC, entidades autorizadas a emitir certificados digitais vinculando
pares de chaves criptográficas ao respectivo titular, compete emitir, expedir,
distribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como colocar à disposição
dos usuários listas de certificados revogados e outras informações pertinentes
e manter registro de suas operações.

Parágrafo único. O par de chaves criptgráficas será gerado sempre pelo
próprio titular e sua chave privada de assinatura será de seu exclusivo
controle, uso e conhecimento.

Art. 9° Às AR, entidades operacionalmente vinculadas a determinada AC,
compete identificar e cadastrar usuários na presença destes, encaminhar
solicitações de certificados às AC e manter registros de suas operações.

Art. 10. Observados os critérios a serem estabelecidos pelo Comitê Gestor da
ICP-Brasil, poderão ser licenciados como AC e AR os órgãos e as entidades
públicos e as pessoas jurídicas de direito privado.

Art. 11. É vedado a qualquer AC certificar nível diverso do imediatamente
subseqüente ao seu, exceto nos casos de acordos de certificação lateral ou
cruzada, previamente aprovados pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

Art. 12. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os
fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1° As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica
produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela
ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do
art. 131 da Lei nO3.071, de 1° de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2° O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio
de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,
inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que
admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o
documento.

Art. 13. A utilização de documento eletrônico para fins tributários atenderá,
ainda, ao disposto no art. 100 da Lei nO5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.

Art. 14. Para a consecução dos seus objetivos, o Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação poderá, na forma da lei, contratar serviços de
terceiros.

§ 1° O Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia poderá requisitar, para ter
exercício exclusivo no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, por
período não superior a um ano, servidores, civis ou militares, e empregados de
órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta ou
indireta, quaisquer que sejam as funções a serem exercidas.
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§ 2° Aos requisitados nos termos deste artigo serão assegurados todos os
direitos e vantagens a que façam jus no órgão ou na entidade de origem,
considerando-se o período de requisição para todos os efeitos da vida
funcional, como efetivo exercício no cargo, posto, graduação ou emprego que
ocupe no órgão ou entidade de origem.

§ 3° Fica o Ministério da Ciência e Tecnologia autorizado a custear as
despesas com remoção e estada para os servidores que, em virtude de
nomeação para cargos em comissão no Instituto Nacional de Tecnoiogia da
Informação, vierem a ter exercício em cidade diferente da de seu domicílio,
observados os limites de valores estabelecidos para a Administração Pública
Federal direta.

Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória
nO2.200, de 28 de junho de 2001.

Art. 16. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de julho de 2001; 180° da Independência e 113° da República
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4. BRASIL - Medida Provisória N° 2.182 de 23/08/2001

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.182-18, DE 23 DE AGOSTO DE 2001.

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição

Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e

serviços comuns, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força
de lei:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, a União poderá
adotar licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta
Medida Provisória.

§ 1º Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.

§ 2º O regulamento disporá sobre os bens e serviços comuns de que
trata este artigo.

Art. 2º Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e
serviços comuns, promovida exclusivamente no âmbito da União,
qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa
pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão
pública.

Parágrafo único. Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização
de recursos de tecnologia da informação, nos termos de
regulamentação específica.

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e
definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de
aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas
do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

11 - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem a competição;

111 - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições
referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos
sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado
pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a
serem licitados; e



Mario Masagão Andreoli pag:151

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão
ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de
apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas
e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como
a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante
vencedor.

§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada em sua marona por
servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da Administração,
preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou da
entidade promotora do evento.

§ 2º No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de
membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares.

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação
de aviso no Diário Oficial da União, facultativamente, por meios
eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande
circulação, nos termos do regulamento de que trata o § 2º do art. 1º;

11 - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do
local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do
edital;

111 - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso
I do art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do
contrato, quando for o caso;

IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição
de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da Lei nº
9.755, de 16 de dezembro de 1998;

V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir
da publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis;

VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para
recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu
representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de
todos os demais atos inerentes ao certame;

VII - aberta a sessão, os interessados entregarão os envelopes
contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à
sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas
com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão fazer
novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;
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IX - não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no
inciso VIII, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo
de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que
sejam os preços oferecidos;

X - para jUlgamento e classificação das propostas, será adotado o
critério de menor preço, observados os prazos máximos para
fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de
desempenho e qualidade definidos no edital;

XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao
objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da
sua aceitabilidade;

XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro
procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de
habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para
verificação do atendimento das condições fixadas no edital;

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em
situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e com a comprovação
de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e
qualificações técnica e econômico-financeira;

XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os dccumentos de
habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados nele constantes;

XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante
será declarado vencedor;

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às
exiqências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor;

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos;

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
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xx - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação
pelo pregoeiro ao vencedor;

XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor;

XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o
adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido
em edital; e

XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade
da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no
inciso XVI.

Art. Sº É vedada a exigência de:

I - garantia de proposta;

11 - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação
no certame; e

III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a
fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua
reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia
da informação, quando for o caso.

Art. 6º O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, se
outro não estiver fixado no edital.

Art. 7º Quem deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União e, se for o caso, será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais.

Art. 8º Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios
eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à
aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do
regulamento previsto no § 2º do art. 1º.

Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as
normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida
Provisória nº 2.182-17, de 26 de julho de 2001.

Art. 11. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Brasília, 23 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da
República.

FERNANDO
Marfus Tavares

HENRIQUE CARDOSO
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5. ESTADOS. UNIDOS - S. 803 "E-Governrnent Act of 2001"

107th CONGRESS

1st Session

S.803

To enhance the management and promotion of electronic Government services
and processes by establishing a Federal Chief Information Officer within the
Office of Management and Budget, and by establishing a broad framework of
measures that require using Internet-based information technology to enhance
citizen access to Government information and services, and for other purposes.

INTHE SENATE OF THE UNITED STATES

May 1,2001

Mr. LlEBERMAN (for himself, Mr. BURNS, Mr. BINGAMAN, Mr. FITZGERALD,
Mr. DASCHLE, Mr. MCCAIN, Mr. CARPER, Mr. DURBIN, Mr. JOHNSON, Mr.
KERRY, Mr. LEAHY, and Mr. LEVIN) introduced the following bill; which was
read twice and referred to the Committee on Governmental Affairs

ABILL

To enhance the management and promotion of electronic Government services
and processes by establishing a Federal Chief Information Officer within the
Office of Management and Budget, and by establishing a broad framework of
measures that require using Internet-based information technology to enhance
citizen access to Government information and services, and for other purposes.

Be it enacled by lhe Senale and House of Representatives of tne United States
of America in Congress assembled,

SECTION 1. SHORT TITLE; TABLE OF CONTENTS.

(a) SHORT TITLE- This Act may be cited as the 'E-Government Act of 2001'.

(b) TABLE OF CONTENTS- The table of contents for this Act is as follows:

Seco 1. Short title; table of contents.

Seco2. Findings and purposes.

TITLE I--OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET ELECTRONIC
GOVERNMENT SERVICES

Seco 101. Federal Chief Information Officer.
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Seco 102. Office of Information Policy a nd Office of Information and Regulatory
Affairs.

Seco 103. Management and promotion of electronic Government services.

TITLE "--FEDERAL MANAGEMENT ANO PROMOTION OF ELECTRONIC
GOVERNMENT SERVICES

Seco 201. Federal agency responsibilities.

Seco 202. Compatibility of executive agency methods for use and acceptance of
electronic signatures.

Seco 203. Online Federal telephone directory.

Sec . 204. Online National Library.

Seco 205. Federal courts.

Seco 206. Regulatory agencies.

Seco 207. Integrated reporting feasibility study and pilot projects.

Seco 208. Online access to federally funded research and development.

Seco 209. Common protocols for geographic information systems.

Seco 210. Share-In-Savings Program improvements.

Seco 211. Enhancin 9 crisis management through advanced information
technology.

Seco 212. Federal lnformation Technology Training Center.

Seco 213. Community technology centers.

Seco 214. Disparities in access to the Internet.

Seco 215. Accessibility, usability, and preservation of Government information.

Seco 216. Public domain directory of Federal Government websites.

Seco 217. Standards for ag ency websites.

Seco 218. Privacy protections.

Seco 219. Accessibility to people with disabilities.

Seco 220. Notification of obsolete or counterproductive provisions.

TITLE 1I1--AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS ANO EFFECTIVE DATE

Seco 301. Authorization of appropriations.
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Seco302. Effective date.

SECo2. FINOINGS ANO PURPOSES.

(a) FINOINGS- Congress find s the following:

(1) The use of computers and the Internet is rapidly transforming societal
interactions and the relationships among citizens, private businesses, and the
Government.

(2) The Federal Government has had uneven success in app!ying advances in
information technology to enhance Governmental functions and services,
achieve more efficient performance, and increase access to Government
information and citizen participation in Government.

(3) Most Internet-based services of the Federal Government are developed and
presented separately, according to the jurisdictional boundaries of an individual
department or agency, rather than being integrated cooperatively according to
function.

(4) Internet-based Government services involving interagency cooperation are
especially difficult to develop and promote, in part because of a lack of funding
mechanisms to support such interagency cooperation.

(5) To take full advantage of the improved Government performance that can
be achieved through the use of Internet-based technology requires new
leadership, better organization, improved interagency collaboration, and more
focused oversight of agency compliance with statutes related to information
resource management.

(b) PURPOSES- The purposes of this Act are the following:

(1) To provide effective leadership of Federal Government efforts to develop
and promote elect ronic Government services and processes by establishing a
Federal Chief Information Officer within the Office of Management and Budget.

(2) To establish measures that require using Internet-based information
technology to enhance citizen access to Government information and services,
improve Government efficiency and reduce Government operating costs, and
increase opportunities for citizen participation in Government.

(3) To promote interagency collaboration i n providing electronic Government
services, where this collaboration would improve the service to citizens by
integrating related function.

(4) To promote interagency collaboration in the use of internai electronic
Government processes, where this collaboration would improve the efficiency
and effectiveness of the processes.

TITLE I--OFFICE OF MANAGEMENT ANO BUOGET ELECTRONIC
GOVERNMENT SERVICES
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SECo 101. FEDERAL CHIEF INFORMATION OFFIC ER.

(a) ESTABLlSHMENT- Section 502 of title 31, United States Code, is
amended--

(1) by redesignating subsections (d), (e), and (f), as subsections (e), (f), and (g),
respectively; and

(2) by inserting after subsection (c) the following:

"(d) The Office has a Federal Chief Information Officer appointed by the
President, by and with the advice and consent of the Senate. The Federal Chief
Information Officer shall provide direction, coordination, and oversight of the
development, application, and management of information resources by the
Federal Government.'.

(b) COMPENSATION- Section 5313 of title 5, United States Code, is amended
by adding at the end the following:

'Federal Chief Information Officer.'.

(c) MODIFICATION OF DEPUTY DIRECTOR FOR MANAGEMENT
FUNCTIONS- Section 503(b)(2)(D) of title 31, United States Code, is amended
by striking 'and statistical policy' and inserting , collection review'.

(d) OFFICE OF INFORMATION POLlCY-

(1) IN GENERAL- Chapter 5 of title 31, United States Code, is amended by
inserting after section 506 the following:

'Seco 507. Office of Information Policy

"The Office of Information Policy, established under section 3503 of title 44, is
an office in the Office of Management and Budget. I.

(2) TECHNICAL ANO CONFORMING AMENDMENT- The table of sections for
chapter 5 of tit le 31, United States Code, is amended by inserting after the item
relating to section 506 the following:

'507. Office of Information Policy.'.

(e) PRIVACY ACT FUNCTIONS-

Section 552a(v) of title 5, United States Code (commonly referred to as the
Privacy Act) is amended to read as follows:

'(v) OFFICE OF MANAGEMENT ANO BUDGET RESPONSIBILlTIES- The
Director of the Office of Management and Budget shall--

'(1) develop and , after notice and opportunity for public comment, prescribe
guidelines and regulations for the use of agencies in implementing the
provisions of this section;
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'(2) provide continuing assistance to and oversight of the implementation of this
section by agencies; and

'(3) delegate ali of the functions to be performed by the Director under this
section to the Federal Chief Information Officer.'.

(f) ACQUISITIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY-

(1) RESPONSIBILlTIES ANO FUNCTIONS- Section 5111 of the Clinger-Cohen
Act of 1996 (40 U.S.C. 1411) is amended--

(A) by insertinq '(a) IN GENERAL- ' before 'In fulfilling'; and

(B) by adding at the end the following:

"(b) DELEGATION- The Director shall delegate ali of the responsibilities and
functions to be performed by the Director under this title to the Federal Chief
Information Officer.'.

< ui> (2) INFORMATION TECHNOLOGY ACQUISITION PILOT PROGRAMS-
Section 5301(a)(1) of the Clinger-Cohen Act of 1996 (40 U.S.C. 1471(a)(1)) is
amended by striking 'Adrninistrator for the Office of Information and Regulatory
Affairs' and inserting 'Federal Chief Information Officer'.

(g) FEDERAL COMPUTER SYSTEMS STANDARDS ANO GUIDELlNES-

(1) PROMULGATION- Section 5131 of the Clinger-Cohen Act of 1996 (40
U.S.C. 1441) is amended--

(A) by striking 'S ecretary of Commerce' each place it appears and inserting
'Federal Chief Information Officer' in each such place; and

(B) by striking 'Secretary' each place it appears and inserting 'Federal Chief
Information Officer' in each such place.

(2) SUBMISSION- Section 20(a)(4) of the National Institute of Standards and
Technology Act (15 U.S.C. 278g-3(a)(4)) is amended by striking 'Secretary of
Commerce' and inserting 'Federal Chief Information Officer' .

(h) INFORMATION TECHNOLOGY FUND- Section 110(a) of the Federal
Property and Administrative Services Act of 1949 (40 U.S.C. 757(a» is
amended by adding at the end the following:

'(3) The Administrator's decisions with regard to obligations of and expenditures
from the Fund shall be made after consultation with the Federal Chief
Information Officer, with respect to those programs that--

'(A) promote the use of information technology to agen cies; or

'(B) are intended to facilitate the efficient management, coordination, operation,
or use of those information technologies.'.



Mario Masagão Andreoli pag:160

(i) ELECTRONIC GOVERNMENT ANO INFORMATION TECHNOLOGIES-

(1) IN GENERAL- The Federal Property and Administrative Services Act of
1949 (40 U.S.C. 471 et seq.) is amended by inserting after section 112 the
following:

'SECo 113. ELECTRONIC GOVERNMENT ANO INFORMATION
TECHNOLOGIES.

'The Administrator of General Services shall consult with the Federal Chief
Information Officer on programsundertaken by the General Services
Administration to promote electronic Government and the efficient use of
information technologies by Federal agencies.'.

(2) TECHNICAL ANO CONFORMING AMENOMENT- The table of sections for
the Federal Property and Administrative Services Act of 1949 is amended by
inserting after the item relating to section 112 the following:

'Seco 113. Electronic Government and information technologies.'.

ü) GOVERNMENT PAPERWORK ELlMINATION- The Government Paperwork
Elimination Act (44 U.S.C. 3504 note) is amended--

(1) by redesignating sections 1709 and 1710 as sections 1710 and 1711,
respectively; and

(2) by inserting after section 1708 the following:

'SECo 1709. OELEGATION OF FUNCTIONS TO FEDERAL CHIEF
INFORMATION OFFICER.

'The Oirector of the Office of M anagement and Budget shall delegate ali of the
functions to be performed by the Oirector under this title to the Federal Chief
Information Officer. '.

SECo 102. OFFICE OF INFORMATION POLlCY ANO OFFICE OF
INFORMATION ANO REGULATORY AFFAIRS.

(a) ESTABLlSHMENT-

(1) IN GENERAL- Section 3503 of title 44, United States Code, is amended to
read as follows:

'Seco 3503. Office of Information Policy and Office of Information and
Regulatory Affairs

'(a)(1) There is established in the Office of Management and Budget an office
to be known as the Office of Information Policy.

'(2) The Office shall be administered by the Federal Chief Information Officer
established under section 502(d) of title 31. The Oirector shall delegate to the
Federal Chief Information Officer the authority to administer ali functions under
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this chapter, except those delegated to the Administrator of the Office of
Information and Regulatory Affairs under sub section (b)(2). Any such
delegation shall not relieve the Director of responsibility for the administration of
such function.

'(b)(1) There is establislÍed in the Office of Management and Budget an office
to be known as the Office of Information and Regulatory Affairs.

'(2) There shall be at the head of the Office an Administrator who shall be
appointed by the President, by and with the advice and consent of the Senate.
The Director shall delegate to the Administrator the author ity to administer ali
functions under this chapter explicitly relating to information collection review.
Any such delegation shall not relieve the Director of responsibility for the
administration of such functions.'.

(2) TECHNICAL AND CONFORMING AMENDMENT- The table of sections for
chapter 35 of title 44, United States Code, is amended by striking the item
relating to section 3503 and inserting the following:

'3503. Office of Information Policy and Office of Informa tion and Regulatory
Affairs.', + j

(b) PROMOTION OF INFORMATION TECHNOLOGY- Section 3504(h)(5) of
title 44, United States Code, is amended by inserting 'direct the Federal Chief
Information Officer and the Administrator of the Office of Information and
Regulatory Affairs, acting jointly, to' after '(5)'.

(c) COORDINATION OF INFORMATION COLLECTION REVIEWS-

(1) INFORMATION COLLECTION REVIEW- Section 3502 of title 44, United
States Code is amended--

(A) by redesignating paragraphs (6) through (14) as paragraphs (7) through
(15), respectively; and

(B) by inserting after paragraph (5) the following:

'(6) the term 'inforrnation collectionreview' means those functions described
under section 3504(c) and related functions;'.

(2) COORDINATION- Section 3504 of title 44, United States Code, is
amended--

(A) by redesignating paragra ph (2) as paragraph (3); and

(B) by inserting after paragraph (1) the following:

'(2) The Director shall ensure that the Office of Information Policy and the
Office of Information and Regulatory Affairs coordinate their efforts in applying
the principies developed and implemented under this section to information
collection reviews.'.
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(d) REFERENCES- Reference in any Federal law, Executive order, ruie,
regulation, or delegatio n of authority, or any document of or relating to the
Office of Information and Regulatory Affairs or the Administratar of the Office of
Information and Regulatory Affairs, respectively, shall be deemed a referenee
to--

(1) the Offiee of Information Policy or the Federal Chief Information Offieer,
respeetively, with respeet to functions described under section 3503(a) of title
44, United States Code (as amended by seetion 103 of this Act); and

(2) the Offiee of Inf ormation and Regulatory Affairs ar the Administrator of the
Office of Information and Regulatory Affairs, respectively, with respect to
funetions deseribed under seetion 3503(b) of sueh title (as amended by seetion
103 of this Aet).

(e) ADDITIONAL CONFORMING AMENDMENTS-

(1) RECOMMENDED LEGISLATION- After consultation with the appropriate
committees of Congress, the Director of the Office of Management and Budget
shall prepare and submit to Congress recommended legislat ion eontaining
technical and eonforming amendments to refleet the changes made by this Aet.

(2) SUBMISSION TO CONGRESS- Not later than 6 months after the effeetive
date of this Act, the Direetor of the Offiee of Management and Budget shall
submit the recommended legislation referred to under paragraph (1).

SECo 103. MANAGEMENT AND PROMOTION OF ELECTRONIC
GOVE~NMENT SERVICES.

(a) IN GENERAL- Title 44, United States Code, is amended by inserting after e
'hapter 35 the following:

'CHAPTER 36--MANAGEMENT AND PROMOTION OF ELECTRONIC
GOVERNMENT SERVICES

'Seco

'3601. Definitions.

'3602. Federal Chief Information Officer functions.

'3603. Chief Information Officers Council.

'3604. E-Government Fund.

'Sec. 3601. Definitions

'In this chapter, the definitions under seetion 3502 shall apply, and the term--

'(1) "Council' means the Chief Information Officers Council established under
section 3603;
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'(2) 'Cross-Sector Forum' means the Cross-Sector Forum on Information
Resources Management established under section 3602(a)(10);

'(3) 'Fund' means the E-Government Fund established under section 3604;

'(4) "interoperability' means the ability of different software systems,
applications, and services to communicate and exchange data in an accurate,
effective, and consistent manner; and

'(5) 'inteqrated service delivery' means the provision of Internet-based Federal
Government information or services integrated according to function rather than
separated according to the boundaries of agency jurisdiction.

'Seco 3602. Federal Chief Information Officer functions

'(a) Subject to the direction and approval of the Oirector of the Office of
Management Budget, and subject to requirements of this chapter, the Federal
Chief Information Officer shall perform information resources management
functions as follows:

'(1) Perform ali functions of the Director, including ali functions delegated by the
President to the Oirector, relating to information resources management.

'(2) Perform the following functions with respect to information resources
management:

'(A) Under section 5112 of the Clinger-Cohen Act of 1996 (40 U.S.C. 141 2),
review agency budget requests related to information technology capital
planning and investment.

'(B) Under section 5113 of the Clinger-Cohen Act of 1996 (40 U.S.C. 1413),
evaluate the investments referred to under subparagraph (A) with respect to
performance and results.

'(C) Review legislative proposals related to information technology capital
planning and investment.

. '(O) Advise the Oirector on the res ources required to develop and effectively
operate and maintain Federal Government information systems.

'(E) Recommend to the Oirector changes relating to Governmentwide strategies
and priorities for information resources management.

'(3) P:-ovide overall leadership and direction to the executive branch on
information policy by establishing information resources management policies
and requirements, and by reviewing each agency's performance in ac quiring,
using, and managing information resources.

'(4) Promote innovative uses of information technology by agencies, particularly
initiatives involving multiagency collaboration, through support of pilot projects,
research, experimentation, and the use of innovative technologies.
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'(5) Administer the distribution of funds from the E-Government Fund
established under section 3604.

'(6) Consult with the Administrator of General Services regarding the use of the
Information Technology Fund established under section 110 of the Federal
Property and Administrative Coordinate Services Act of 1949 (40 U.S.C. 757),
and coordinate with the Administrator of General Services regarding programs
undertaken by the General Services Administration to promote electronic
Government and the efficient use of information technologies by agencies.

'(7) Chair the Chief Information Officers Council established under section
3603.

'(8) Establish and promulgate information technology standards for the Federal
Government under section 5131 of the Clinqer-Cohen Act of 1996 (40 U.S.C.
1441) based on the recommendations of the National Institute of Standards
and Technology, taking into account, if appropriate, recommendations of the
Chief Information Officers Council, experts, and interested parties from the
private and nonprofit sectors and State, local, and tribal governments, as
follows:

'(A ) Standards and guidelines for interconnectivity and interoperability as
described under section 3504.

'(8) Standards and guidelines for categorizing and electronically labeling
Federal Government electronic information, to enhance electronic search
capabilities.

'(C) Standards and guidelines for Federal Government computer system
efficiency and security.

'(9) Establish a regular forum for consulting and communica ting with leaders in
information resources management in the legislative and judicial branches to
encourage collaboration and enhance understanding of best practices and
innovative approaches in acquiring, usinq, and managing information
resources.

'(10) Establish a regular forum for consulting and communicating with leaders
in information resources management in State, local, and tribal governments
(including the National Association of State Information Resources Executives)
to enc ourage collaboration and enhance understanding of best practices and
innovative approaches in acquiring, usínq, and managing information
resources.

'(11) Establish a regular forum for consulting and communicating with program
managers and leaders in information resources management in the regulatory
executive branch agencies to encourage collaboration and enhance
understanding of best practices and innovative approaches related to the
acquisition, use, and management of information r esources in regulatory
applications.
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'(12) Establish a Cross-Sector Forum on Information Resources Management,
subject to the Federal Advisory Committee Act (5 U.S.C. App.), as a periodic
colloquium with representatives from Federal agencies (including Federal
employees who are

not supervisors or management officials as such terms are defined under
section 7103(a) (10) and (11), respectively) and the private, nonprofit, and
academic sectors, to encourage collaboration a nd enhance understanding of
best practices and innovative approaches in acquiring, using, and managing
information resources. The Cross-Sector Forum shall be used for the following:

'(A) To develop innovative models for Government information resources
management and for Government information technology contracts. These
models may be developed through focused Cross-Sector Forum discussions or
using separately sponsored research.

'(8) To identify opportunit ies for performance-based shared-savings contracts
as a means of increasing the quantity and quality of Government information
and services available through the Internet.

'(C) To identify opportunities for public-private collaboration in using Internet-
based technology to increase the efficiency of Government-to-business
transactions.

'(O) To identify mechanisms for providing incentives to program managers and
other Government employees to d evelop and implement innovative uses of
information technologies.

'(E) To identify opportunities for public-private collaboration in addressing the
disparities in access to the Internet and information technology.

'(F) To develop guidance to advise agencies and private companies on any
relevant legal and ethical restrictions.

'(13) Oirect the establishment, maintenance, and promotion of an integrated
Internet-base d system of delivering Government information and services to
the public. To the extent practicable, the integrated system shall be designed
and operated according to the following criteria:

'(A) The provision of Internet-based Government information and services
integrated according to function rather than separated according to the
boundaries of agency jurisdiction.

'(8) An ongoing effort to ensure that ali Internet-based Government services rei
evant to a given citizen activity are available from a single point.

'(C) Standardized methods for navigating Internet-based Government
information and services.

'(O) The consolidation of Federal Government information and services with
Internet-based information and services provided by State, local, and tribal
governments.
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'(14) Coordinate with the Administrator of the Office of Federal Procurement
Policy to ens ure effective implementation of electronic procurement initiatives.

'(15) Assist Federal agencies, the United States Access Board, the General
Services Administration, and the Attorney General in--

'(A) implementing accessibility standards under section 508 of the
Rehabilitation Act of 1973 (29 U.S.C. section 794d); and

'(B) ensuring compliance with those standards through the budget review
process and other means.

'(16) Administer the Office of Information Policy established under section
3503.

"(b) The Director of the Office of Management and Budget shall consult with the
Federal Chief Information

Officer on each agency budget request and legislative proposal described
under subsection (a)(2).

'(c) The Federal Chief Information Officer shall appoint the employees of the
Office. The Director of the Office of Management and Budget shall ensure that
the Office of Information Policy has adequate employees and resources to
properly fulfill ali functions delegated to the Office and the Federal Chief
Information Officer.

'(d) There are authorized to be appropriated $15,000,000 for the establishment,
maintenance, and promotion of the integrated Internet-based system
established under subsection (a)(13) for fiscal year 2002, and such sums as
are necessary for fiscal years 2003 through 2006.

'Seco 3603. Chief Information Officers Council

'(a) There is established in the executive branch a Chief Information Officers
Council.

'(b) The members of the Council shall be as follows:

'(1) The chief information officer of each agency described under section
901(b) of title 31.

'(2) The chief information officer of the Centrallntelligence Agency.

'(3) Tne chief information officer of the Department of the Army, the
Department of the Navy, and the Departme nt of the Air Force, if chief
information officers have been designated for these departments under section
3506(a)(2)(B).

'(4) Any other officers or employees of the United States designated by the
Federal Chief Information Officer.
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'(c)(1) The Federal Chief Information Officer shall be the Chairman of the
Councíl.

'(2)(A) The Deputy Chairman of the Council shall be selected by the Council
from among its members.

'(8) The Deputy Chai rman shall serve a 1-year term, and may serve multiple
terms.

'(3) The Administrator of General Services shall provide administrative and
other support for the Council, induding resources provided through the
Information Technology Fund established under section 110 of the Federal
Property and Administrative ServicesAct of 1949 (40 U.S.C. 757).

"(d) The Council is designated the principal interagency forum for improving
agency practices related to the design, acquisition, dev elopment,
modernization, use, operation, sharing, and performance of Federal
Government information resources. The Council shall perform the following
functions:

'(1) Develop recommendations for the Federal Chief Information Officer on
Government information resources management policies and requirements.

'(2) Assist the Federal Chief Information Officer in developing and maintaining
the Governmentwide strategic information resources management pian
required under section 3506.

'(3) Share experiences, ideas, best practices, and innovative approaches
related to information resources management.

'(4) Assist the Federal Chief Information Officer in the identification,
development, and coordination of multiagency projects and other innovative
initiatives to improve Government performance through the use of information
technology.

'(5) Provide recommendations to the Federal Chief Information Officer
regarding the distribution of funds from the E-Government Fund established
under section 3604.

'(6) Coordinate the development and use of common performance measures
for agency information resources management under section 5123 of the
Clinger-CohenAct of 1996 (40 U.S.C. 1423).

'(7) Work as appropriate with the National Institute of Standards and
Technology to develop recommendations for the Federal Chief Information

..Officer on information technology standard s developed under section 20 of the
National Institute of Standards and Technology Act (15 U.S.C. 278g-3) and
promulgated under section 5131 of the Clinger-Cohen Act of 1996 (40 U.S.C.
1441), as follows:

'(A) Standards and guidelines for interconnectivity and interoperability as
described under section 3504.
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'(8) Standards and guidelines for categorizing and electronically labeling
Government electronic information, to enhance electronic search ca pabilities.

'(C) Standards and guidelines for Federal Government computer system
efficiency and security.

'(8) Work with the Office of Personnel Management to assess and address the
hiring, training, classification, and professional development needs of the
Government related to information resources management.

'Seco 3604. E-Government Fund

'(a) There is established in the Treasury of the United States an E-Gover nment
Fund, which shall be available without fiscal year limitation.

"(b) The Fund shall be used to fund interagency information technology
projects, and other innovative uses of information technology. The Fund shalt
be operated as follows:

'(1) Any member of the Council, including the Federal Chief Information Officer;
may propose a project to be funded from the Fund.

'(2) On a regular basis, an appropriate committee within the Council shall
review candidate projects for funding eligibility, and make recommendations to
the Federal Chief Information Officer on which projects should be funded from
the Fund. The review committee shall consider the following:

'(A) The relevance of this project in supporting the missions of the affected
agencies and other statutory provisions.

'(8) The usefulness of interagency collaboration on this project in supporting
integrated service delivery.

'(C) The usefulness of this project in illustrating a particular use of information
technology that could have broader applicability within the Government.

'(O) The extent to which privacy and information security will be provided in the
implementation of the project.

'(E) The willingness of the agencies affected by this project to provide matching
funds.

'(F) The availability of funds fro m other sources for this project.

'(3) After considering the recommendations of the Council, the Federal Chief
Information Officer shall have final authority to determine which of the
candidate projects shall be funded from the Fund.

'(c) The Fund may be used to fund the integrated Internet-based system under
section 3602(a)(13).
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"(d) None of the funds provided from the Fund may be transferred to any
agency until 15 days after the Federal Chief Information Officer has submitted
to the Committees on Appropriations of the Senate and the House of
Representatives, the Committee on Governmental Affairs of the Senate, the
Committee on Government Reform of the House of Representatives, and the
appropriate authorizing committees of the Senate and the House of
Representatives, a notification and description of how the funds are to be
allocated and how the expenditure will further the purposes of this chapter.

'(e) The Federal Chief Informat ion Officer shall submit an annual report to the
President and Congress on the operation of the Fund. The report shall
describe--

'(1) ali projects which the Federal Chief Information Officer has approved for
funding from the Fund;

'(2) the results that have been achieved to date for these funded projects; and

'(3) any recommendations for changes to the amount of capital appropriated
annually for the Fund, with a description of the basis for any such
recommended change.

'(f) There are authorized to be appropriated to the Fund $200,000,000 in each
of the fiscal years 2002 through 2004, and such sums as may be necessary for
fiscal years 2005 and 2006.'.

(b) TECHNICAL ANO CONFORMING AMENDMENT- The table of chapters for
title 44, United States Code, is amended by inserting after the item relating to
chapter 35 the following:

3601'.

TITLE II--FEDERAL MANAGEMENT ANO PROMOTION OF ELEC TRONIC
GOVERNMENT SERVICES

SECo201. FEDERAL AGENCY RESPONSIBILlTIES.

(a) IN GENERAL- The head of each agency shall be responsible for--

(1) complying with the requirements of this Act (including the amendments
made by this Act) and the related information resource management policies
and information technology standards established by the Federal Chief
Information Officer;

(2) ensuring that the policies and standards establishe d by the Federal Chief
Information Officer and the Chief Information Officers Council are
communicated promptly and effectively to ali relevant managers with
information resource management responsibilities within their agency; and

(3) supporting the efforts of the Federal Chief Information Officer to develop,
maintain, and promote an integrated Internet-based system of delivering
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Federal Government information and services to the public under chapter 36 of
title 44, United States Co de (as added by section 103 of this Act).

(b) CHIEF INFORMATION OFFICERS- The Chief Information Officer of each of
the aqencles designated under chapter 36 of title 44, United States Code (as
added by section 103 of this Act), shall be responsible for--

(1) participating in the functions of the Chief Information Officers Council; and

(2) monitoring the implementation, within their respective agencies, of
information technology standards establis hed by the Federal Chief Information
Officer, including common standards for interconnectivity and interoperability,
categorization and labeling of Federal Government electronic information, and
computer system efficiency and security.

(c) E-GOVERNMENT STATUS REPORT-

(1) IN GENERAL- Each agency shall compile and submit to the Federal Chief
Information Officer an E-Government Status Report on the current status of
agency information and agency services available online.

(2) CONTENT - Each report under this subsection shall contain--

(A) a list and brief description of the agency services available online;

(B) a list, by number and title, of the 25 most frequently requested agency forms
available online, annotated to indicate which forms can be submitled to the
agency electronically; and

(C) a summary of the type, volume, general topical areas, and currency of
agency information available online.

(3) SUBMISSION- Not later than March 1, of each year, each agency shall
submit a report under this subsection to the Federal Chief Information Officer.

(4) CONSOLlDATION OF REPORTS- Section 3516(a)(2) of title 31, United
States Code, is amended--

(A) by redesignating subparagraph (C) as subparagraph (D); and

(B) by inserting after subparagraph (B) the foll owing:

'(C) Any E-Government Status Report under section 201(c) of the E-
Government Act of 2001.'.

SECo 202. COMPATIBILlTY OF EXECUTIVE AGENCY METHODS FOR USE
AND ACCEPTANCE OF ELECTRONIC SIGNATURES.

(a) ELECTRONIC SIGNATURES- In order to fulfil! the objectives of the
Government Paperwork Elimination

.:- ,
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Act (Public Law 105-277; 112 Stat. 2681-749 through 2681-751), each
Executive agency (as defined under section 105 of title 5, Uni ted States Code)
shall ensure that its methods for use and acceptance of electronic signatures .1'

are compatible with the relevant procedures and standards promulgated by the ..
Director of the Office of Management and Budqet,

(b) BRIDGE AUTHORITY FOR DIGITAL SIGNATURES- The Administrator of
theGeneral Services Administration shall support the Director of the Office of
Management and Budget by establishing the Federal bridge certification
authority which shall provide a central authority to allow effic ient interoperability
among Executive agencies when certifying digital signatures.

(c) AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS- There are authorized to be
appropriated to the General Services Administration, to ensure the
development and operation of a Federal bridge certification authority for digital
signature compatibility, $7,000,000 in fiscal year 2002, and such sums as may
be necessary for each fiscal year thereafter.

SECo203. ONLlNE FEDERAL TELEPHONE DIRECTORY.

(a ) IN GENERAL-

(1) DEVELOPMENT- The Administrator of the General Services Administration,
in coordination with the Chief Information Officers Council, shall develop and
promulgate an online Federal telephone directory.

(2) ORGANIZA TION- Information in the online Federal telephone directory shall
be organized and retrievable both by function and by agency name.

(3) TELEPHONE DIRECTORIES- Information compiled for publication in the
online Feder ai telephone directory shall be provided to local telephone book
publishers, to encourage publication and dissemination of functionally arranged
directories in local Federal blue paqes.

(b) EXECUTIVE AGENCIES-

(1) IN GENERAL- Each Executive agency (as defined under section 105 of title
5, United States Code) shall publish an online agency directory, accessible by
electronic link from the online Federal telephone directory.

(2) CONTENT - Each agen cy directory--

(A) shail include telephone numbers and electronic mail addresses for principal
departments and principal employees, subject to security restrictions and
agency judgment; and

.(B) shall be electronically searchable.

SECo204. ONLlNE NATIONAL LlBRARY.

(a) IN GENERAL- The Director of the National Science Foundation, the
Secretary of the Smithsonian Institution, the Director of the National Park Ser
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vice, the Director of the Institute of Museum and Library Services, and the
Librarian of Congress shall establish an Online National Library after
consultation with--

(1) the private sector;

(2) public, research, and academic libraries;

(3) historical societies;

(4) archival institutions; and

(5) other cultural and academic organizations.

(b) FUNCTIONS- The Online National L ibrary--

(1) shall provide public access to an expanding database of educational
resource materiais, including historical documents, photographs, audio
recordings, films, and other media as appropriate, that are significant for
education and research in United States history and culture;

(2) shall be functionally integrated, so that a user may have access to the
resources of the Library without regard to the boundaries of the contributing
institutions; and .

(3) shall include educational resource materiais across a broad spectrum of
United States history and culture, including the fields of mathematics, science,
technology, liberal arts, fine arts, and humanities.

(c) AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS- For the purposes of developing,
expanding, and maintaining this Online National Library, there are authorized to
be appropriated~-

(1) to the National Science Foundation $5,000,000 in fiscal year 2002, and
such sums as may be necessary for each fiscal year thereafter; and

(2) to the Library of Congress $5,000,000 in fiscal year 2002, and such sums as
may be necessary for each fiscal year thereafter.

SECo205. FEDERAL COURTS.

(a) INDIVIDUAL COURT WEBSITES- The Chief Justice of the United States
and thechief judge of each circuit and district shall establish with respect to the
Supreme Court or the respective court of appeal or district (including the bankru
ptcy court of that district) a website, that contains the following information or
links to websites with the following information:

.:

(1) Location and contact information for the courthouse, including the telephone
numbers and contact names for the clerk's office and justices' or judges'
chambers.

(2) Local rules and standing or general orders of the court.
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(3) Individual rules, if in existence, of each justice or judge in that court.

(4) Access to docket information for each case.

(5) Access to the substance of ali written opinions issued by the court,
regardless of whether such opinions are to be published in the official court
reporter, in a text searchable format.

(6) Access to ali documents filed with the courthouse in electronic form,
described under subsection (c)(2).

(7) Any other information (including forms in a format that can be download ed)
that the court determines useful to the public.

(b) MAINTENANCE OF DATA ONLlNE-

(1) UPDATE OF INFORMATION- The information and rules on each website
shall be updated regularly and kept reasonably current.

(2) CLOSED CASES- Electronic files and docket information for cases closed
for more than 1 year are not required to be made available online, except ali
written opinions with a date of issuance after the effective date of this section
shall remain available online.

(c) ELECTRONIC FILlNGS-

(1) IN GENERAL- Each court shall make any document that is filed
electronically publicly available online. A court may convert any document that
is filed in paper form to electronic formo To the extent such conversions are
made, ali such electronic versions of the document shall be made available

.online.

(2) EXCEPTIONS-

(A) IN GENERAL- Documents that are filed that are not otherwise available to
the public, such as documents filed under seal, shall not be made available
online.

(8) LlMITATION-

(i) IN GENERAL- A party, witness, or other person with an interest may file a
motion with the court to redact any document that would be made available
online under this section.

(ii) REDACTION- A redaction under this subparagraph shall be made only to--

(I) the electronic form of the document made available online; and

(11) the extent necessary to protect important privacy concerns.

(C) PRIVACY CONCERNS- The Judicial Conference of the United States may
promulgate rules under this subsection to protect important privacy concerns.
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(d) DOCKETS WITH LlNKS TO DOCUMENTS- The Judicial Conference of the
United States, in consultation with the Federal Chief Information Officer, shall
explore the feasibility of technology to post online dockets with links allowing ali
filings, decisions, and rulings in each case to be obtained from the docket sheet
of that case.

(e) COST OF PROVIDING ELECTRONIC DOCKETING INFORMATION-
Section 503(a) of the Judiciary Appropriations Act, 1992 (28 U.S.C. 1913 note)
is amended in the first sentence by striking "shatl hereafter' and inserting 'rnay,
only to the extent necessary,'.< lul>

(f) TIME REQUIREMENTS- Not later than 2 years after the effective date of this
Act, the websites under subsection (a) shall be established, except that access·
to documents filed in electronic form shall be established not later than 4 years
after that effective date.

(g) OPf OUT-

(1) IN GENERAL-

(A) ELECTION-

(i) NOTIFICATION- The Chief Justice of the United States or a chief judge may
submit a notification to the Administrative Office of the United States Courts to
elect not to comply with any requirement of this section with respect to the
Supreme Court, a court of appeals, or district (including the bankruptcy court of
that district).

(ii) CONTENTS- A notification submitted under this subparagraph shall state--

(I) the reasons for the noncompliance; and

(11) the online methods, if any, or any alternative methods, such court or district
is using to provide greater public access to information.

(8) EXCEPTION- To the extent that the Supreme Court, a court of appeals, or
distríct maintains a website under subsection (a), the Supreme Court or that
court of appeals or district shall comply with subsection (b)(1).

(2) REPORT- Not later than 1 year after the effective date of this Act, the
Judicia I Conference of the United States shall submit a report to the
Committees on Governmental Affairs and the Judiciary of the Senate and the
Committees on Government Reform and the Judiciary of the House of
Representatives that--

(A) contains ali notifications submitted to the Administrative Office of the United
States Courts under this subsection; and

(8) surnmarizes and evaluates ali notifications.

SECo206. REGULATORY AGENCIE S.
'.)~ .
i
!
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(a) INFORMATION PROVIDED BY AGENCIES ONL/NE- To the extent
practicable, each agency (as defined under section 551 of title 5, United States
Code) shall--

(1) establish a website with information about that agency; and

(2) post on the website ali information--

(A) required to be published in the Federal Register under section 552(a)(1) of
title 5, United States Code; and

(B) made availabl e for public inspection and copying under section 552(a) (2)
and (5) of title 5, United States Code, after the effective date of this section.

(b) COMPL/ANCE- An agency may comply with subsection (a)(2) by providing
hypertext links on a website directing users to other websites where such
informatíon may be found. To the extent that an agency provides hypertext
links, the agency shall provide clear instructions to users on how to access the
information sought within the externai web site to which the links direct users.

(c) SUBMISSIONS BY ELECTRONIC MEANS- To the extent practicable,
agencies shall accept submissions under section 553(c) of title 5, United States
Code, by electronic means, including e-mail and telefacsimile.

(d) ELECTRONIC DOCKETING-

(1) IN GENERAL- To the extent practicable, agencies shall, in consultation with
the Federal Chief Information Officer, and in connection with the forum
established under section 3602(a)(10) o f title 44, United States Code (as
added by section 103 of this Act), establish and maintain on their websites
electronic dockets for rulemakings under section 553 of title 5, United States
Code.

(2) INFORMATION AVAILABLE- Agency electronic dockets shall make publicly
available online--

(A) ali agency notices, publications, or statements in connection with each
rulemaking; and

(B) to the extent practicable, ali submissions under section 553(c) of title 5,
United States Code, whether or not submitted electronically.

(e) OPT OUT-

(1) IN GENERAL-

(A) NOTIFICATION- An agency may submit a notification to the Federal Chief
Information Officer to elect to not comply with any requirement of subsection
(d).

(B) CONTENTS- A notification submitted under this paragraph shall state--
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(i) the reasons for the noncompliance; and

(ii) the online methods, if any, or any alternative methods, the agency is using
to provide greater public access to regulatory proceedings.

(2) REPORT- Not later than October 1, of each year, the Federal Chief
Information Officer shall submit a report to the Committee on Governmental
Affairs of the Senate and the Committee on Government Reform of the House
of Representatives that--

(A) contains ali notifications submitted to the Federal Chief Information Officer
under this subsection; and

(B) summarizes and evaluates ali notifications.

(f) TIME L1MITATION- To the extent practicable, agencies shall implement
subsections (a) and (b) not later than 2 years after the effective date of this Act,
and subsection (c) not later than 4 years after that effective date.

SECo 207. INTEGRATEO REPORTING FEASIBILlTY STUDY A NO PILOT
PROJECTS.

(a) PURPOSES- The purposes of this section are to--

(1) enhance the interoperability of Federal information systems;

(2) assist the public, including the regulated community, in electronically
submitting information to agencies under Federal requirements, by reducing the
burden of duplicate collection and ensuring the accuracy of subrnitted :
information; and

(3) enable any person to integrate and obtain simila r information held by 1 ar
more agencies under 1 ar more Federal requirements without violating the
privacy rights of an individual.

(b) OEFINITIONS- In this section, the term--

(1) 'agency' means an Executive agency as defined under section 105 oftitle 5,
United States Code; and

(2) 'person' means any individual, trust, firm, joint stock company, corporation
(including a government corporation), partnership, association, State,
municipality, c ommission, political subdivision of a State, interstate body, ar
agency or component of the Federal Government.

(c) REPORT- .'''/'
(1) IN GENERAL- Not later than 3 years after the date of enactment of this Act,
the Federal Chief Information Officer shall conduct a study and submit a report
to the Committee on Governmental Affairs of the Senate and the Committee on
Government Reform of the House of Representatives on the feasibility of
integrating Federal information systems a cross agencies.
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(2) CONTENT- The report under this section shall--

(A) address the feasibility of integrating data elements used in the electronic
collection of information within databases established under Federal statute
without reducing the quality, accessibility, scope, or utility of the information
contained in each database;

(B) address the feasibility of developing, or enabling the development of,
software, includin 9 Internet-based tools, for use by reporting persons in
assembling, documenting, and validating the accuracy of information
electronically submitted to agencies under nonvoluntary, statutory, and
regulatory requirements; and

(C) address the feasibility of developing a distributed information system
involving, on a voluntary basis, at least 2 agencies, that--

(i) provides consistent, dependable, and timely public access to the information
holdings of 1 or more agencies, or some portion of such holdings, including the
underlying raw data, without requiring public users to know which agency holds
the information;

(ii) provides methods for input on improving the quality and integrity of the data,
including correcting errors in submission, consistent with the need to archive
changes made to the data; and

(iii) allows any person to integrate public information hei d by the participating
agencies;

(O) address the feasibility of incorporating other elements related to the
purposes of this section at the discretion of the Federal Chief Information
Officer; and

(E) make recommendations that Congress or the executive branch can
implement, through the use of integrated reporting and information systems, to
reduce the burden on reporting and strengthen public access to databases
within and across agencie s.

(d) PILOT PROJECTS TO ENCOURAGE INTEGRATEO COLLECTION ANO
MANAGEMENT OF DATA ANO INTEROPERABILlTY OF FEDERAL
INFORMATION SYSTEMS-

(1) IN GENERAL- In order to provide input to the study under subsection (c) the
Federal Chief Information Officer shall implement a series of no more than 5
pilot projects that integrate data elements. The Federal Chief Information
Officer shall consult with agencies, the regulated community, public interest
organizations, and the p ublic on the implementation.

(2) GOALS OF PILOT PROJECTS-

(A) IN GENERAL- Each goal described under subparagraph (B) shall be
addressed by at least 1 pilot project each.
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(B) GOALS- The goals under this paragraph are to--

(i) reduce information collection burdens by eliminating duplicative data
elements within 2 or more reporting requirements;

(ii ) create interoperability between or among public databases managed by 2
or more agencies using technologies and techniques that facilitate public
access;and

(iii) develop, or enable the development, of software to reduce errors in
electronically submitted information.

(3) INPUT- Each pilot project shall seek input from users on the utility of the
pilot project and areas for improvement.

(e) CONSULTATION IN PREP ARING THE REPORT ANO PILOT PROJECT-
The Federal Chief Information Officer shall coordinate with the Office of
Information and Regulatory Affairs, and to the extent practicable, shafl work
with relevant agencies, and State, tribal, and local governments in carrying out
the report and pilot projects under this section.

(f) PRiVACY PROTECTIONS- The activities authorized in this section shall
afford protections for confidential business information consistent with section
552(b)(4) of title 5, Un ited States Code and personal privacy information under
section 552a of title 5, United States Code and other relevant law.

SECo 208. ONLlNE ACCESS TO FEOERALLY FUNOEO RESEARCH ANO
OEVELOPMENT.

(a) OEFINITIONS- In this section, the term--

(1) "essential information' shall include--

(A) information identifying any person performing research and development
under an agreement and the agency providing the funding;

(B) an abstract describing the research;

(C) references to published results; and

(O) other information determined appropriate by the interagency task force
convened under this section; and

(2) 'federally funded research and development'--

(A) shall be defined by the interagency task force, with reference to applicable
Office of Management and Budget circulars and Oepartment of Oefense
regulations; and

(B) shall include funds provided to--

(i) institutions other than the Federal Government; and
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(ii) Federalresearch and development centers.

(b) INTERAGENCY TASK FORCE- The Federal Chief Information Officer shall-

(1) convene an interagency task force to--

(A) review databases, owned by the Fe deral Government and other entities,
that collect and maintain data on federally funded research and development
to--

(i) determine areas of duplication; and

(ii) identify data that is needed but is not being collected or efficiently
disseminated to the public or throughout the Government;

(B) develop recommendations for the Federal Chief Information Officer on
standards for the collection an d electronic dissemination of essential
information about federally funded research and development that addresses
public availability and agency coordination and collaboratíon; and

(C) make recommendations to the Federal Chief Information Officer on--

(i) which agency or agencies should develop and maintain databases and a
website containing data on federally funded research and development;

(ii) whether to continue using existing databases, to use modified versions of
databases, or to develop another database;

(iii) the appropriate system architecture to minimize duplication and use
emerging technologies;

(iv) criteria specifying what federally funded research and development projects
should be included in the databases; and .

.(v) standards for security of and public access t o the data; and

(2) not later than 1 year of the date of enactment of this Act, after offering an
opportunity for public comment, promulgate standards and regulations based
on the recommendations, including a determination as to which agency or
agencies should develop and maintain databases and a website containing
data on federally funded research and development.

(c) MEMBERSHIPS- The interagency task force shall consist of the Federal
Chief Information Officer and representatives from--

(1) the Department of Commerce;

(2) the Department of Defense;

(3) the Department of Energy;

(4) the Department of Health and Human Services;
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(5) the National Aeronautics and Space Administration;

(6) the National Archives and Records Administration;

(7) the National Science Foundation;

( 8) the Nationallnstitute of Standards and Technology; and

(9) any other agency determined by the Federal Chief Information Officer.

(d) CONSULTATION- The task force shall consult with--

(1) Federal agencies supporting research and development;

(2) members of the scientific community;

(3) scientific publishers; ~nd

(4) interested persons in the private and nonprofit sectors.

(e) OEVELOPMENT ANO MAINTENANCE OF OATABASE ANO WEBSITE-

(1) IN GENERAL-

(A) OATABASE ANO WEBSITE- The agency or agencies determined under
subsection (b)(2), with the assistance of any other agency designated by the
Federal Chief Information Officer, shall develop--

(i) a database if determined to be necessary by the Federal Chief Information
Officer; and

(ii) a centralized, searchable website for the electronic dissemination of
information reported under this section, with respect to information made
available to the public and for agency coordination and collaboration.

(B) CONFORMANCE TO STANOAROS- The website and any necessary
database shall conform to the standards promulgated by the Federal Chief
Information Officer.

(2) LlNKS- Where the results of the federally funded research have been publis
hed, the website shall contain links to the servers of the publishers if possible.
The website may include links to other relevant websites containing information
about the research.

(3) OTHER RESEARCH- The website may include information about published
research not funded by the Federal Government, and links to the servers of the
publishers.

(4) OEVELOPMENT ANO OPERATION- The Federal Chief lnforrnation Officer
shall oversee the development and operation of th e website. The website shall
be operational not later than 2 years after the date of enactment of this Act.

\
"
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(f) PROVISION OF INFORMATION- Any agency that funds research and
development meeting the criteria promulgated by the Federal Chief Information
Officer shall provide the required information in the manner prescribed by the
Federal Chief Information Officer. An agency may impose reporting
requirements necessary for the implementation of this section on recipients of
Federal funding a s a condition of the funding.

(g) AUTHORIZA TION OF APPROPRIATIONS- There are authorized to be
appropriated for the development and maintenance of the centralized website
and any necessary database under this section, $1,000,000 in fiscal year 2002,
$5,000,000 in fiscal year 2003, and such sums as may be necessary for fiscal
years 2004 through 2006.

SECo 209. COMMON PROTOCOLS FOR GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEMS.

(a) IN GENERAL- The Secretary of the Interior, in consu Itation with the
National Institute of Standards and Technology and other agencies, private
sector experts, commercial and international standards groups, and other
interested parties, shall facilitate the development of common protocois for the
development, acquisition, maintenance, distribution, and application of
geographic information.

(b) FEDERAL CHIEF INFORMATION OFFICER- The Federal Chief Information
Officer shall--

(1) oversee the interagency initiative to develop c ommon protocols;

(2) coordinate with State, local, and tribal governments and other interested
persons on aligning geographic information; and

(3) promulgate the standards relating to the protocols.

(c) COMMON PROTOCOLS- The common protocols shall be designed to--

(1) maximize the degree to which unclassified geographic information from
various sources can be made electronically compatible; and

(2 ) promote the development of interoperable geographic information systems
technologies that will allow widespread, low-cost use and sharing of geographic
data by Federal agencies, State, local, and tribal governments, and the public.

SECo210. SHARE-IN-SAVINGS PROGRAM IMPROVEMENTS.

Section 5311 ofthe Clinger-Cohen Act of 1996 (divisions D and E of Public Law
104-106; 110 Stat. 692; 40 U.S.C. 1491) is amended--

(1) in subsection (a)--

(A) by striking 'the heads of two executive agencies to carry out' and inserting
'heads of executive agencies to carry out a total of five projects under';
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(8) by striking 'and' at the end of paragraph (1);

(C) by striking the period at the end of paragraph (2) and inserting '; and'; and

(O) by adding at the end the following:

'(3) encouraging the use of the contracting and sharing approach described in
paragraphs (1) and (2) by allowing the head of the executive agency conducting
a project under the pilot program--

'(A) to retain, out of the appropriation accounts of the executive agency in
which savings computed under paragraph (2) are realized as a result of the
project, up to the amount equal to half of the excess of--

'(i) the total amount of the savings; over

"(ii) the total amount of the portion of the savings paid to the private sector
source for such project under paragraph (2); and

'(8) to use the retained amount to acquire additional information technology.';

(2) in subsection (b)--

(A) by inserting 'a project under' after 'authorized to carry out'; and

(8) by striking 'carry out one project and'; and

(3) by striking subsection (c) and inserting the following:

'(c) EVOLUTION 8EYOND PILOT PROGRAM- (1) The Administrator may
provide general authority to the heads of executive agencies to use a share-in-
savings contracting approach to the acquisition of information technology
solutions for improving mission-related or administrative processes of the
Federal Government if--

'(A) after reviewing the experience under the five projects carried out under the
pilot program under sub section (a), the Administrator finds that the approach
offers the Federal Government an opportunity to improve its use of information
technology and to reduce costs; and

'(8) issues guidance for the exercise of that authority.

'(2) For the purposes of paragraph (1), a share-in-savings contracting approach
provides for contracting as described in paragraph (1) of subsection (a)
together with the sharing and retention of amounts saved as described in
paragraphs (2) and (3) of that subsection.

'(3) In exercising the authority provided to the Administrator in paragraph (1),
the Administrator shall consult with the Federal Chief Information Officer.

'(d) AVAlLA81L1TY OF RETAINED SAVINGS- (1) Amounts retained by the
head of an executive agency under subsection (a)(3) or (c) shall, without further
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appropriation, remain available until expended and may be used by the
executive agency for any of the following purposes:

'(A) Th e acquisition of information technology.

'(8) Support for share-in-savings contracting approaches throughout the
agencyincluding--

'(i) education and training programs for share-in-savings contracting;

"(ii) any administrative costs associated with the share-in-savings contract from
which the savings were realized; or

"(iii) the cost of employees who specialize in share-in-savings contracts .

'(2) Amounts so retained from any appropriation of the executive agency not
otherwise available for the acquisition of information technology shall be
transferred to any appropriation of the executive agency that is available for
such purpose.'.

SECo 211. ENHANCING CRISIS MANAGEMENT THROUGH ADVANCED
INFORMATION TECHNOLOGY.

(a) IN GENERAL-

(1) STUDY ON ENHANCEMENT OF CRISIS RESPONSE- Not later than 90
days after the date of enactment o f this Act, the Federal Emergency
Management Agency shall enter into a contract with the National Research
Council of the National Academy of Sciences to conduct a study on using
information technology to enhance crisis response and consequence
management of natural and manmade disasters.

(2) CONTENT- The study under this subsection shall address--

(A) a research and implementation strategy for effective use of information
.technology in crisis response and consequence management, including the
more effective use of technologies, management of information technology
research initiatives, and incorporation of research advances into the information
and communications systems of--

(i) the Federal Emergency Management Agency; and

(ii) other Federal, State, and local agencies responsible for crisis response and
consequence management; and

(8) opport unities for research and development on enhanced technologies for--

(i) improving communications with citizens at risk before and during a crisis;

(ii) enhancing the use of remote sensor data and other information sources for
planning, mitigation, response, and advance warning;
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(iii) building more robust and trustworthy systems for communications in crises;

(iv) facilitating coordinated actions among responders through more
interoperable communications and information systems; and

(v) other areas of potential improvement as determined during the course of the
study.

(3) REPORT- Not later than 2 years after the date on which a contract is
entered into under paragraph (1), the National Research Council shall submit a
report on the study, including findings and recommendations to--

(A) the Committee on Governmental Affairs of the Senate;

(B) the Committee on Government Reform of the House of Representatives;
and

(C) the Federal Emergency Management Agency.

(4) INTERAGENCY COOPERATION- The Federal Emergency Management
Agency and other Federal departments and agencies with responsibility for
disaster relief and emergency assistance shall fully cooperate with th e National
Research Council in carrying out this section.

(5) EXPEOITEO< PROCESSING OF SECURITY CLEARANCES- For the
purpose of facilitating the commencement of the study under this section, the
Federal Emergency Management Agency and other relevant agencies shall
expedite to the fullest extent

possible the processing of security clearances that are necessary for the
National Research Council.

(6) AUTHORIZA TION OF APPROPRIATIONS- There are authorized to be a
ppropriated to the Federal Emergency Management Agency for research under
thissubsection, $800,000 for fiscal year 2002.

(b) PILOT PROJECTS- Based on the results of the research conducted under
subsection (a), the Federal Chief Information Officer shall initiate pilot projects
with the goal of maximizing the utility of information technology in disaster
management. The Federal Chief Information Officer shall cooperate with the
Federal Emergency Management Agency, other relevant agencies , and, if
appropriate, State, local, and tribal governments, in initiating such pilot projects.

SECo212. FEOERAL INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING CENTER.

(a) IN GENERAL- In consultation with the Federal Chief Information Officer, the
Chief Information Officers Council, and the Administrator of General Services,
the Oirector of the Office of Personnel Management shall estabtish and operate
a Federallnformation Technology Training Center (in this section referred to as
the "Traini ng Center').

(b) FUNCTIONS- The Training Center shall--
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(1) analyze, on an ongoing basis, the personnel needs of the Federal
Government related to information technology and information resource
management;

(2) design curricula, training methods, and training schedules that correspond
to the projected personnel needs of the Federal Government related to
information technology and information resource management; and

(3) recrui t and train Federal employees in information technology disciplines,
as necessary, at a rate that ensures that the Federal Government's information
resource management needs are met.

(c) CURRICULA- The curricula of the Training Center--

(1) shall cover a broad range of information technology disciplines
corresponding to the specific needs of Federal agencies;

(2) shell be adaptable to achieve varying leveis of expertise, ranging from basic
nonoc cupational computer training to expert occupational proficiency in
specific information technology disciplines, depending on the specific
information resource management needs of Federal agencies;

(3) shall be developed and applied according to rigorous academic standards;
and

(4) shall be designed to maximize efficiency through the use of self-paced
courses, online courses, on-the-job training, and the use of remote instructors,
wherever such features can be applied without reducing training effectiveness
or neqatively impacting academic standards.

(d) EMPLOYEE PARTICIPATION- Subject to information resource
management needs and the limitations imposed by resource needs in other
occupational areas, agencies shall encourage their employees to participate in
the occupational information technology curricula of the Training Center.

(e) AGREEMENTS FOR SERVICE- Employees who participate in full-time
training at the Training Center f or a period of 6 months or longer shall be
subject to an agreement for service after training under section 4108 of title 5,
United States Code.

(f) AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS- There are authorized to be
appropriated to the Office of Personnel Management for developing and
operating the Training Center, $7,000,000 in fiscal year 2002, and such sums
as may be necessary for each fiscal year thereafter.

SECo213. COMMUNITY TECHNOLOGY CENTERS.

(a) STUOY ANO REPORT - Not later than 2 years after the effective date of this ~1
Act, the Secretary of Education, in consultation with the Secretary of
Agricu!ture, the Secretary of Housing and Urban Oevelopment, the National
Telecommunications and Information Administration, and the Federal Chief
Information Officer, shall--
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(1) conduct a study to evaluate the best practices of community technology
centers that receive Federal funds; and

(2) sucmit a report on the study to--

(A) the Committee on Governmental Affairs of the Senate;

(8) the Committee on Health, Education, Labor, and Pensions of the Senate;

(C) the Committee on Government Reform of the House of Representatives;
and

(D) the Committee on Education and the Workforce of the House of
Representatives.

(b) CONTENT - The report shall include--

(1) an evaluation of t he best practices being used by successful community
technology centers;

(2) a strategy for--

(A) continuing the evaluation of best practices used by community technology
centers; and

(8) establishing a network to share information and resources as community
technology centers evolve;

(3) the identification of methods to expand the use of best practices to assist
community technology centers, pu blic libraries, and other institutions that
provide computer and Internet access to the public;

(4) a database of ali community technology centers receiving Federal funds,
including--

(A) each center's name, location, services provided, director, other points of
contact, number of individuais served; and

(8) other relevant information;

(5) an analysis of whether community technology centers have been deployed
effectively in urban and rural areas throughout the Nation; and

(6) recommendations of how to--

(A) enhance the development of community technology centers; and

(8) establish a network to share information and resources.

(c) COOPERATION- Ali agencies that fund community technology centers shall
provide to the Department of Education any information and assistance
necessary for
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< p>the completion of the study and the report under this section.

(d) ASSISTANCE-

(1) IN GENERAL- The Federal Chief Information Officer shall work with the
Department of Education, other relevant Federal agencies, and other interested
persons in the private and nonprofit sectors to--

(A) assist in the implementation of recommendations; and

(B) identify other ways to assist community technology centers, public libraries,
and other institutions that provide computer and Internet access to the public.

(2) TYPES OF ASSISTANCE- Assistance under this paragraph may inc/ude--

(A) contribution of funds;

(B) donations of equipment, and training in the use and maintenance of the
equipment; and

(C) the provision of basic instruction or training material in computer skills and
Internet usage.

(e) TRAINING CENTER- The Federal Information Technology Training Center
established under section 212 of this Act shall make applicable information
technology curricula available to members of the public through the community
technology centers.

(f) ONLlNE TUTORIAL-

(1) IN GENERAL- The Secretary of Education, in consultation with the Federal
Chief Information Officer, the National Science Foundation, and other
interested persons, shall develop an online tutorial that--< lul>

(A) explains how to access information and services on the Internet; and

(B) provides a guide to available online resources.

(2) DlSTRIBUTION- The Secretary of Education shall distribute information on
the tutorial to community technology centers, public libraries, and other
institutions that afford Internet access to the public.

(g) PROMOTION OF COMMUNITY TECHNOLOGY CENTERS- In consultation
with or her agencies and organizations, the Department of Education shall
promote the availability of community technology centers to raise awareness
within each community where such a center is located.

(h) AUTHORIZA TION OF APPROPRIATIONS- There are authorized to be
appropriated to the Department of Education for the study of best practices at ~ j,~

community technology centers, for the development and dissemination of the
online tutorial, and for the promotion of community technology centers under
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this s ection $2,000,000 in fiscal year 2002, $2,000,000 in fiscal year 2003, and
such sums as are necessary in fiscal years 2004 through 2006.

SECo214. DISPARITIES IN ACCESS TO THE INTERNET.

(a) STUDY ANO REPORT- Not later than 1 year after the effective date of this
Act--

(1) the Federal Chief Information Officer shall enter into an agreement with a
nonprofit, nonpartisan organization to conduct a study on disparities in Internet
access across various demographic distributions; and

(2) the nonprofit, nonpartisan organization shalt conduct the study and submit a.
report to--

(A) the Committee on Governmental Affairs of the Senate; and

(8) the Committee on Government Reform of the House of Representatives.

(b) CONTENT- The report shall include a study of--

(1) how disparities in Internet access influence the effectiveness of online
Government services;

(2) how the increase in onllne Government services is influencing the disparities
in Internet access; and

(3) any related societal effects arising from the interplay of disparities in Internet
access and the increase in online Government services.

(c) RECOMMENOATIONS- The report shall include recommendations on
actions to ensure that online Government initiatives shall not have the
unintended result of increasing any deficiency i n public access to Government
services.

(d) POLlCY CONSIOERATIONS- When promulgating policies and
implementing programs regarding the provision of services over the Internet,
the Federal Chief Information Officer and agency heads shall--

(1) consider the impact on persons without access to the Internet; and

(2) ensure that the availability of Government services has not been diminished
for individuais who lack access to the Internet.

(e) TECHNOLOGY CONSIOERATIONS- To the extent feasible, the Federal
Chief Information Officer and agency heads shall pursue technologies that
make Government services and information more accessible to individuais who
do not own computers or have access to the Internet.

(f) AUTHORIZA TION OF APPROPRIATIONS- There are authorized to be
appropriated $950,000 in fiscal year 2002 to carry out this section.
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SECo 215. ACCESSIBILlTY, USABILlTY, ANO PRESERVATION OF
GOVERNMENT INFORMATIO N. ri,.
(a) OE:=INITIONS- In this section, the term--

(1) 'aqency' has the meaning given under section 3502(1) of title 44, United
States Code;

(2) 'Board' means the Advisory Board on Government Information established
under subsection (b);

(3) 'Government information' means information created, collected, processed,
disseminated, or disposed of by or for the Federal Government;

(4) "intormation' means any co mmunication or representation of knowledge
such as facts, data, or opinions, inany medium or form, including textual,
numerical, graphic, cartographic, narrative, or audiovisual forms; and

(5) 'permanent public access' means the process by which applicable
Government information that has been disseminated on the Internet is
preserved for current, continuous, and future public access.

(b) AOVISORY BOARO-

(1) ESTABLlSHMENT- There is established t he Advisory Board on
-Government Information. The Board shall be subject to the Federal Advisory
Committee Act (5 U.S.C. App.).

(2) MEMBERS- The Federal Chief Information Officer shall appoint the
members of the Board who shall include representatives from appropriate
agencies and interested persons from the public, private, and nonprofit sectors.

(3) FUNCTIONS- The Board shall conduct studies and submit
recommendations as provided by this section to the Federa I Chief Information
Officer.

(4) TERMINATION- The Board shall terminate 3 years after the effective date
of this Act.

(c) CATALOGUING ANO INOEXING STANOAROS-

(1) AGENCY FUNCTIONS-

(A) REPORTS- Not later than 180 days after the effective date of this Act, each
agency shall submit a report to the Board on ali cataloguing and indexing
standards used by that agency, including taxonomies being used to c1assify
information.

(B) PRIORITIES ANO SCHEOULES- Not later than 180 days after the issuance
of a circular or the promulgation of proposed regulations under paragraph (3),
each agency shall consult with interested persons and develop priorities and
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schedules for making the agency indexing and cataloguing standards fully
interoperable with other standards in use in the Federal Government.

(2) BOARD FUNCTIONS- The Board shall--

(A) not lat er than 1 year after the effective date of this Act--

(i) review cataloguing and indexing standards used by agencies; and

(ii) determine whether the systems using those standards are generally
recognized, in the public domain, and interoperable; and

(B) not later than 18 months after the effective date of this Act--

(i) consult interested persons;

(ii) analyze and determine agency public domain standards that are not fully
interoperable with other standards; and

(iii) recommend priorities and schedules for making such standards fully
interoperable.

(3) FEDERAL CHIEF INFORMATION OFFICER FUNCTIONS-

(A) PROHIBITION OF PROPRIETARY SYSTEMS-

(i) IN GENERAL- After the submission of rec ommendations by the Board
under paragraph (2) and public notice and opportunity for comment, the
Federal Chief Information Officer shall prohibit agencies from using any system
the Federal Chief Information Officer determines to be proprietary.

(ii) WAIVER- The Federal Chief Information Officer may waive the application
of c1ause (i), if lhe Federal Chief Information Officer determines there is a
compelling reason to continue the use of the system.

(B) INTEROPERABILlTY STANDARDS- Not later than 18 months after the
effective date of this Act and after public notice and opportunity for comment,
the Office of Management and Budget, acting through the Federal Chief
Information Officer, shall issue a circular or promulgate proposed and final
regulations requiring the interoperability standards of cataloguing and indexing
standards used by agencies.

(d) PERMANENT PUBLlC ACCESS STANDARDS-

(1) A GENCY FUNCTIONS-
. ...,
, ',...•.•

(A) REPORT TO BOARD- Not later than 180 days after the effective date of
this Act, each agency shall submit a report to the Board on any action taken by
the agency to--

(i) preserve public access to information disseminated by the Federal
Government on the Internet; and

'.'

I;
,/j,



Mario Masagão Andreoli pag:191

(ii) set standards and develop policies to ensure permanent public access to
inforrnation disseminated by the Federal Government on the Internet.

(B) COMPLlANCE WITH REGULA TIONS- Not later than 1 year after the
issuance of the circular or the promulgation of final regulations under paragraph
(3), and on October 1, of each year thereafter, each agency shall submit a
report on compliance of that agency with such regulations to--

(i) the Federal Chief Information Officer;

(ii) the Committee on Governmental Aff airs of the Senate; and

(iii) the Committee on Government Reform of the House of Representatives.

(2) BOARD FUNCTIONS-

(A) RECOMMENDED STANDARDS- Not later than 30 months after the
effective date of this Act and after consultation with interested persons, the
Board shall submit recommendations to the Federal Chief Information Officer
on standards for permanent public access to information disseminated by the
Federal Government on the Internet. '

(B) CONTENTS- The recommendations under subparagraph (A) shall include--

(i) a definition of the types of information to which the standards apply; and

(ii) the process by which an agency--

(I) applies that definition to information disseminated by the agency on the
Internet; and

(11) implements permanent public access.

(3) FEDERAL CHIEF INFORMATION OFFICER FUNCTIONS-

(A) IN GENERAL- After the submission of recommendations by the Board
under paragraph (2) and public notice and opportunity for comment, the Office
of Management and Budget, acting through the Federal Chief Information
Officer, shall issue a circular or promulgate proposed and final regulations
establishing permanent public access stand ards for agencies.

(B) COMPLlANCE- The Federal Chief Information Officer shall--

(i) work with agencies to ensure timely and ongoing compliance with this
subsection; and

(ii) post agency reports on a centralized searchable database, with a link to the "•.~i

integrated Internet-based system established under section 3602(a)(13) of title ..
44, United States Code, as added by this Act. r

< p>

(e) INVENTORIES-
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(1) AGENCY FUNCTIONS-

(A) IN GENERAL-

(i) INVENTORIES- Not later than 180 days after the effective date of this Act,
each agency shall inventory agency websites, including ali directories and
subdirectories of such websites established by the agency or contractors of the
agency.

(ii) INDIVIDUAL DOCUMENTS- Nothing in this paragraph shall preclude an
agency fro m inventorying individual documents on a website.

(iii) ASSISTANCE- The Federal Chief Information Officer and the General
Services Administration shall assist agencies with inventories under this
subsection.

(B) COMPLETION OF INVENTORY- Each agency shaí! complete inventories in
accordance with the circular issued or regulations promulgated under
paragraph (3) and post the inventories on the Internet.

(2) BOARD FUNCTIONS- Not later than 1 year after the effective date of this
Act, the Board shall--

(A) consult with interested parties;

(B) identify for inventory purposes ali classes of Government information,
except classes of information--

(i) the existence of which is classified; or

(ii)is of such a sensitive nature, that disclosure would harm the public interest ;
and

(C) make recommendations on--

(i) the classes of information to be inventoried; and

(ii) how the information within those classes should be inventoried.

(3) FEDERAL CHIEF INFORMATION OFFICER FUNCTIONS-

(A) GUIDANCE- After submission of recommendations by the Board under
paragraph (2) and public notice and opportunity for comm ent, the Office of
Management and Budget, acting through the Chief Information Officer, shall
issue a circular or promulgate proposed and final regulations to provide
guidance and requirements for inventorying under this subsection.

'Í
): .

(B) CONTENTS- The circular or regulations under this paragraph shall include--

(i) requirements for the completion of inventories of some portion of
Government information identified by the Board;

(i i) the scope of required inventories;
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(iii) a schedule for completion; and

(iv) the classes of information required to be inventoried by law.

(C) LlNKING OF INVENTORIES- The Federal Chief Information Officer shall
link inventories posted by agencies under this subsection to the integrated
Internet-based system established under section 3602(a)(13) of title 44, United
States Code, as added by this Act.

(f) STATUTORY ANO REGULATORY REVIEW- Not later than 180 days after
the effective date of this Act, the General Accounting Office shall-.

(1) conduct a review of ali statutory and regulatory requirements of agencies to
list and describe Government information;

(2) analyze the inconsistencies, redundancies, and inadequacies of such
requirements; and

(3) submit a report on the review and analysis to--

(A) the Federal Chief Information Officer;

(8) the Committee on Governmental Affairs of the Senate; and

(C) the Committee on Government Reform of the House of Representatives.

(g) CATALOGUING ANO INOEXING OETERMINATIONS-

(1) AGENCY FUNCTIONS-

(A) PRIORITIES ANO SCHEOULES- Not later than 180 days after the issuance
o f a circular or the promulgation of proposed regulations under paragraph (3),
each agency shall consult with interested persons and develop priorities and
schedules for cataloguing and indexing Government information. Agency
priorities and schedules shall be made available for public review and comment
and shall be linked on the Internet to an agency's inventories.

(8) COMPLlANCE WITH REGULA TIONS- Not later than 1 year after the
issuance of the circular or the promulgation of final regulations under paragraph
(3), and on October 1, of each year thereafter, each agency shall submit a
report on compliance of that agency with such circular or regulations to--

(i) the Federal Chief Information Officer;

(ii) the Committee on Governmental Affairs of the Senate; and

(iii) the Committee on Government Reform of the House of Representatives.

.".'~
\ .
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(2) 80ARO FUNCTIONS- The Board shall--

(A) not later than 1 year after the effective date of this Act--
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(i) review the report submitted by the General Accounting Office under
subsection (f); and

(ii) review the types of Government information not covered by cataloguing or
indexing requirements; and

(B) not later than 18 months after receipt of agency inven tories--

(i) consult interested persons;

(ii) review agency inventories; and

(iii) make recommendations on--

(I) which Government information should be catalogued and indexed; and

(li) the priorities for the cataloguing and indexing of that Government
inforrnation, including priorities required by statute or regulation.

(3) FEDERAL CHIEF INFORMATION OFFICER FUNCTIONS-

(A) IN GENERAL- After the submission of recommendations by the Board
under paragraph (2) and public notice and opportunity for comment, the Office
of Management and Budget, acting through the Federal Chief lnformation
Officer, shall issue a circular or promulgate proposed and final regulations that--

(i) specify which Government i nformation is required to be catalogued and
indexed; and

(ii) establish priorities for the cataloguing and indexing of that information.

(B) COMPLlANCE- The Federal Chief Information Officer shall--

(i) work with agencies to ensure timely and ongoing compliance with this
subsection; and

(ii) post agency reports and indexes and catalogues on a centrali zed
searchable database, with a link to the integrated Internet-based system
established under section 3602(a)(13) of title 44, United States Code, as added
by this Act.

(h) AVAILABILlTY OF GOVERNMENT INFORMATION ON THE INTERNET-
Not later than 1 year after the completion of the agency inventory referred to
under subsection (e)(1)(B), each agency shall--

(1) consult with the Board and interested persons;

(2) determine which Government information the agency intends to make
available and accessible to the public on the Internet and by other means;

(3) develop priorities and schedules for making that Government information
available and accessible;
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(4) make such final determinations, priorities, and schedules available for public
comment; and

(5) post such final determinations, priorities, and schedules on an agency
website with a link to the integrated Internet-based system established under
section 3602(a)(13) of title 44, United States Code, as added by this Act.

SECo 216. PUBLlC DOMAIN DIRECTORY OF FEDERAL GOVERNMENT
WEBSITES.

(a) DEFINITIONS- In this section, the term--

(1) 'aqency' has the meaning given under section 3502(1) of title 44, United·
States Code; and

._(2) 'directory' means a taxonomy of subjects linked to websites that is created
with the participation of human editors.

(b) ESTABLlSHMENT- Not later than 2 years after the effective date of this Act,
the Federal Chief Information Officer and each agency shall--

(1) develop and establish a public domain directory of Federal Government
websites; and

(2) post the directory on the Internet with a link to the integrated Internet-based
system established under section 3602(a)(13) of title 44, United States Code,
as added by this Act.

(c) DEVELOPMENT- With the assistance of each agency, the Federal Chief
Information Officer shall--

(1) direct the development of the directory through a collaborative effort,
including input from--

(A) agency librarians;

(B) Federal depository librarians; and

(C) other interested parties; and

(2) develop a public domain taxonomy of subjects used to review and
categorize Federal Government web sites.

I .-
(., .

(d) UPDATE- With the assistance of each agency, the Federal Chief
Information Officer shall--

(1) update the directory; and

(2) solicit interested persons for improvements to the directory.

SECo217. STANDARDS FOR AGENCY WEBSITES.
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Not later than 1 year after the effective date of this Act, the Federal Chief
lnforrnation Officer shall promulgate standards and criteria for agency websites
that include--

(1) requirements that websites include direct links to--

(A) privacy statements;

(8) descriptions of the mission and statutory authority of the agency;

(C) the electronic reading rooms of the agency relating to the disclosure of
information under section 552 of title 5, United States Code (commonly referred
to as the Freedom of Information Act);

(D) agency regulations, rules, and rulemakings;

(E) information about the organizational structure of the agency, with an outline
linked to the agency on-line staff directory; and

(F) the strategic plan of the agency developed under section 306 of title 5,
United States Code; and

(2) minimum agency goals to assist public users to navigate agency websites,
including--

(A) speed of retrieval of search results;< lul>

(8) the relevance of the results; and

(C) tools to aggregate and disaggregate data.

SECo218. PRIVACY PROVISIONS.

(a) DEFINITIONS- In this section, the term--

-(1) 'agency' has the meaning given under section 551(1) of title 5, United
States Code;

(2) "information system' means a discrete set of information resources
organized for the collection, processing, maint enance, transmission, and
dissemination of information, in accordance with defined procedures that--

(A) electronically collects or maintains personally identifiable information on 10
or more individuais; or

(8) makes personally identifiable information available to the public; and

(3) .personally identifiable information' means individually identifiable
information about an individual, including--

(A) a first and last name;
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(B) a home or other physical address including street name and na me of a city
ortown;

(C) an e-mail address;

(D) a telephone number;

(E) a social security number;

(F) a credit card number;

(G) a birth date, birth certificate number, or a place of birth; and

< ui>

(H) any other identifier that the Federal Chief Information Officer determines
permits the identification or physical or online contacting of a specific individual.

(b) PRIVACY IMPACT ASSESSMENTS-

(1) RESPONSIBILlTIES DF AGENCIES-

(A) IN GENERAL- Before developing or procuring an information system, or
initiating a new collection of personally identifiable information that wil! be
collected, processed, maintained, or dissem inated electronically, an agency
shall--

(i) conduct a privacy impact assessment;

(ii) submit the assessment to the Federal Chief Information Officer; and

(iii) after completion of any review conducted by the Federal Chief Information
Officer, where practicable--

(I) publish the assessment in the Federal Register; or

(11) disseminate the assessment electronically.

(B)SENSITIVE INFORMATION- Subparagraph (A)(iii) may be modified or
waived to protect classified, sensitive, or private information contained in an
assessment.

(2) CONTENTS OF A PRIVACY IMPACT ASSESSMENT- A privacy impact
assessment shaH include--

(A) a description of--

(i) the information to be coll ected;

(ii) the purpose for the collection of the information and the reason each item of
information is necessary and relevant;
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(iii)(I) any notice that will be provided to persons from whom information is
collected; and

(li) any choice that an individual who is the subject of the collection of
information shall have to decline to provide information;

(iv) the intended uses of the information and proposed limits on other uses of
the information;

(v) the intended recipients or users of the information and any limitations on
access to or reuse or redisclosure of the information;

(vi) the period for which the information will be retained;

(vii) whether and by what means the individual who is the subject of the
collection o f information--

(I) shall have access to the information about that individual; or

(li) may exercise other rights under section 552a of title 5, United States Code;
and

(viii) security measures that will protect the information;

(B) an assessment of the potential impact on privacy relating to risks and
mitigation of risks; and

(C) other information and analysis required under guidance issued by the
Federal Chief Information Officer.

(3) RESPONSIBILlTIES OF THE FEDERAL CHIEF INFORMATION OFFICER-
The Federal Chief Information Officer shall--

(A)(i) develop policies and guidelines for agencies on the conduct of privacy
impact assessments; and

(ii) oversee the implementation of the privacy impact assessment proces s
throughout the Government;

(B) require agencies to conduct privacy impact assessments in--

(i) developing or procuring an information system; or

(ii) planning for the initiation of a new collection of personally identifiable
information;

(C) require agencies to conduct privacy impact assessments of existing
information systems or ongoing collections of perso nally identifiable (\
information as the Federal Chief Information Officer determines appropriate; •.)

(D) aseist agencies in developing privacy impact assessment policies; and



Mario Masagão Andreoli pag:199

(E) encourage officers and employees of an agency to consult with privacy
officers of that agency in completing privacy impact assessments.

(c) PRIVACY PROTECTIONS ON AGENCY WEBSITES-

(1) PRIVACY POLICIES ON WEBSITES-

(A) GUIDELlNES FOR NOTICES- The Federal Chief Information Officer shall
develop guidelines for privacy notices on agency websites.

(B) CONTENTS- The guidelines shall require that a privacy notice include a
description of--

(i) information collected about visitors to the agency's website;

(ii) the intended uses of the information collected;

(i ii) the choices that an individual may have in controlling collection or
disclosure of information relating to that individual;

(iv) the means by which an individual may be able to--

(I) access personally identifiable information relating to that individual that is
held by the agency; and

(11) correct any inaccuracy in that information;
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(v) security procedures to protect information collected online;

(vi) the period for which information will be retained; and

(vii) the rights of an individual under statutes and regulations relating to the
protection of individual privacy, including section 552a of title 5, United States
Code (commonly referred to as the Privacy Act of 1974) and section 552 of that
title (commonly referred to as the Freedom of I nformation Act).

(2) PRIVACY POLICIES IN MACHINE-READABLE FORMATS-

(A) IN GENERAL- The Federal Chief Information Officer shall promulgate
guidelines and standards requiring agencies to translate privacy policies into a
standardized machine-readable format.

(B) WAIVER OR MODIFICATION- The Federal Chief Information Officer may
waive or modify the application of subparagraph (A), if the Federal Chief
Information Offi cer determines that--

(i) such application is impracticable; or

(ii) a more practicable alternative shall be implemented.
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(C) NOT/F/CAT/ON- Not later than 30 days after granting a waiver or
modification under subparagraph (B), the Federal Chief Information Officer
shall notify the Committee on Governmental Affairs of the Senate and the
Committee on Government Reform of the House of Representa tives of the
reasons for the waiver or modification.

SECo219. ACCESS/B/LlTY TO PEOPLE W/TH D/SAB/LlT/ES.

Ali actions taken by Federal departments and agencies under this Act shaJ/be
in compliance with section 508 of the Rehabilitation Act of 1973 (29 U.S.C.
794d).

SECo 220. NOT/F/CATION OF OBSOLETE OR COUNTERPRODUCTiVE
PROV/S/ONS.

If the Federal Chief Information Officer makes a determination that any
provision of this Act (includlnq any am endment made by this Act) is obsolete or
counterproductive to the purposes of this Act, as a result of changes in
technology or any other reason, the Federal Chief Information Officer shall
submit notification of that determination to--

(1) the Committee on Governmental Affairs ofthe Senate; and

(2) the Committee on Government Reform of the House of Representatives.

TITLE III--AUTHORIZAT/ON OF APPROPRIAT/ONS ANO EFFECTIVE DATE

SECo301. AUTHOR/ZA T/ON OF APPROPRIAT/ONS.

Except for those purposes for which an authorization of appropriations is
specifically provided in this Act, including the amendments made by this Act,
there are authorized to be appropriated such sums as may be necessary to
carry out this Act for each of fiscal years 2002 through 2006.

SECoJ02. EFFECTIVE DATE.

This Act and the amendments made by this Act shall take effect 120 days after
lhe date of enactment o f this Act.

END


