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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. A incursão teórica realizada tratou de 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 283 prefeituras localizadas em municípios com população superior a 100.000 

habitantes. A escolha de municípios com este porte pressupunha a existência de uma 

sociedade mais complexa e plural e a busca de maior cobrança aos poderes instituídos (RAUPP; 

PINHO, 2011). Além disso, pressupunha-se que municípios maiores devem ter suas prefeituras 

com maiores condições (financeiras, recursos humanos) de construir portais mais desenvolvidos, 

contemplando inclusive o quesito da accountability (RAUPP, 2014). Identificados os municípios, 

seguiu-se com a verificação dos endereços dos portais eletrônicos das prefeituras para 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. 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 apresentação dos resultados, optou-se por utilizar as categorias de 

Raupp e Pinho (2015) que, adaptadas ao objeto investigado, restaram assim: 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. Na 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%). Estes municípios parecem 

não fazer parte da realidade apresentada por Macadar, Freitas e Moreira (2015), para quem na 

medida em que a tecnologia facilita o compartilhamento da informação, cabe ao Estado fornecer 

os elementos que permitam ao cidadão construir o seu livre convencimento dentro do universo do 

qual é titular, para, munido desses insumos, influir, pressionar, decidir, exigir providências, 

enfim, participar ativamente nos rumos do seu município, estado e país. Os portais verificados 

assumem mais um perfil de murais eletrônicos do que espaços de construção da transparência. 
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Eles respondem a um requerimento, um impulso da modernidade expresso por um imperativo 

tecnológico dominante, porém não contribuem para o desenvolvimento da transparência 

(RAUPP; PINHO, 2013). A princípio, era de pressupor que estes municípios, por fazerem parte 

dos maiores municípios brasileiros, não teriam dificuldades para disponibilizar portais mais 

estruturados do ponto de vista tecnológico, ou seja, aptos a receber e, consequentemente, 

responder a solicitação do cidadão. A segunda categoria ficou com 209 (73,85%) prefeituras na 

primeira solicitação de informação e 141 (49,82%) prefeituras na segunda solicitação. Ressalva-

se que mesmo não atendendo à solicitação encaminhada, algumas prefeituras entraram em 

contato. Alguns dos resultados encontrados já haviam sido pontuados pela Artigo 19, em um 

monitoramento do acesso à informação: sistemas eletrônicos para envio de pedidos de 

informação que apresentam limite de caracteres ou de perguntas; órgãos que apresentam 

requisitos complexos, exigindo que o requerente saiba para qual sessão interna do órgão o pedido 

deve ser dirigido; e requisitos de identificação que geram constrangimentos (ARTIGO 19, 2013). 

Quanto à terceira categoria, foram identificadas 63 (22,26%) prefeituras em relação ao primeiro 

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

mesma forma como apontado por Raupp e Pinho (2015), os resultados podem indicar que se 

essas prefeituras atenderam ao solicitado, então, não parece impossível atender a Lei, o que leva a 

questionar as razões das outras prefeituras não atenderem ou atenderem parcialmente. Por tratar-

se de uma obrigação legal, os resultados podem ser utilizados pelos municípios, enquadrados na 

primeira e segunda categorias, para se ajustarem às exigências legais. Já os órgãos fiscalizadores 

ou mesmo os cidadãos podem, a partir dos resultados, inferirem sobre os municípios que 

desrespeitam as exigências de transparência.  

 
 


