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O estudo teve por objetivo investigar o atendimento das prefeituras dos maiores municípios 

brasileiros às exigências legais de disponibilização de informações à sociedade por meios 

eletrônicos. Os fundamentos teóricos que deram sustentação ao objeto empírico cobriram 

discussões sobre transparência e sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação para 

promoção da transparência. A pesquisa é do tipo descritiva, realizada por meio de um estudo 

documental, com abordagem quali-quantitativa. Foram investigadas as prefeituras dos maiores 

municípios brasileiros, considerados aqueles com população superior a 100.000 habitantes. Para 

identificar os maiores municípios foi consultada a Sinopse do Censo Demográfico 2010, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir da qual se chegou a 283 

municípios. Após a identificação dos municípios, seguiu-se com a verificação dos endereços 

dos portais eletrônicos das prefeituras. Os endereços foram identificados a fim de que a 

solicitação da informação ocorresse a partir do formulário eletrônico disponível no próprio portal 

ou por meio de email, cujo endereço também seria obtido no portal. Para coleta dos dados, 

formulou-se um requerimento único para ser encaminhado às prefeituras. Foram feitas duas 

solicitações de informação: a primeira em setembro de 2015 e a segunda em março de 2017. 

Os dados obtidos foram analisados a partir da técnica da análise descritiva, tabulados em 

planilhas eletrônicas. Na análise dos resultados foram consideradas as categorias de Raupp e 

Pinho (2015): primeira categoria – refere-se às prefeituras em que não foi possível encaminhar a 

solicitação de informação; segunda categoria – prefeituras cuja solicitação foi encaminhada, mas 

não houve retorno (resposta), ou o retorno foi insuficiente, ou o retorno ocorreu após o prazo 

legal; terceira categoria – prefeituras em que a solicitação foi encaminhada e houve retorno 

satisfatório. Em relação à primeira solicitação de informação, 11 (3,89%) prefeituras fizeram 

parte da primeira categoria. Na segunda solicitação, o número de prefeituras na primeira 

categoria passou para 52 (18,37%). A existência de prefeituras nesta categoria remete algumas 

considerações. Primeiramente, há um claro desrespeito à lei. É o chamado descumprimento na 

origem (RAUPP; PINHO, 2015) pois, de acordo com a LAI, artigo 10, § 1o, “os órgãos e 

entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso 

por meio de seus sítios oficiais na internet” (BRASIL, 2011). Outra consideração diz respeito ao 

fato de que essas prefeituras não contribuem para a construção de condições de transparência da 

administração municipal. Para Raupp e Pinho (2015), se não há condições tecnológicas, sítios 

devidamente estruturados, o cidadão não consegue fazer o requerimento da informação. Neste 
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conjunto de prefeituras, o administrador municipal desconhece a necessidade de informação do 

cidadão. A segunda categoria ficou com 209 (73,85%) prefeituras na primeira solicitação e 141 

(49,82%) prefeituras na segunda solicitação. Apesar do decréscimo observado na segunda 

solicitação, estes resultados parecem coadunar com Pinho (2008), quando explica que o problema 

não é de tecnologia, mas de cultura política, de desenvolvimento político. Destaca o autor que há 

muita tecnologia, ainda que ela possa e deva ser ampliada, mas pouca democracia, pois a 

tecnologia que poderia ser usada para o aperfeiçoamento democrático não é mobilizada nesse 

sentido. Nestes casos, o governo municipal ainda não teria condições de incorporar a cultura de 

utilização das TIC. Quanto à terceira categoria, foram identificadas 63 (22,26%) prefeituras no 

primeiro pedido de informação. Esse número passou para 90 (31,80%) prefeituras no segundo 

pedido de informação. Nesta categoria parece ocorrer uma inversão entre a regra e a exceção. Tal 

decorre do fato em que a minoria é que atende à legislação, quando deveria ser o contrário. Sendo 

o número e o porte dos municípios relevantes, os achados contribuem para um diagnóstico 

situacional da realidade da transparência. Soma-se às duas características (número e porte dos 

municípios), o fato de que foi possível investigar municípios de todos os estados brasileiros, 

formando um mosaico praticamente de todo o país. 

 

 

 


