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I IDENTIFICAÇÃO

1. NOME DO PROGRAMA / PROJETO

Programa Transparência e Cidadania

2. OBJETIVOS GERAIS

Facilitar o acesso à informação e, consequentemente o controle pela
sociedade, e promover a defesa da transparência e do acesso à informação na
administração pública como medida de prevenção à corrupção.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover a defesa da transparência e do acesso à informação na
Administração Pública, por meio do cumprimento das Leis de Acesso à Informação e
da Transparência pelas Prefeituras e Câmaras Municipais do Estado de Santa
Catarina.

Realizar o diagnóstico preliminar quantitativo referente às Prefeituras e às
Câmaras de Vereadores que possuem sítios oficiais e portais da transparência, bem
como proceder à identificação dos referidos sítios oficiais e à avaliação dos
respectivos portais.

Realizar o diagnóstico da adequada publicação da remuneração dos
servidores públicos municipais dos municípios com mais de 10 mil habitantes.*

Realizar o diagnóstico da publicação da íntegra dos Processos
Legislativos, por parte das Câmaras de Vereadores de Municípios com mais de 10
mil habitantes.*

Realizar o diagnóstico do cumprimento do art. 13 da Lei n. 8.429/92 –
obrigatoriedade declaração anual de bens de servidores públicos.*

Exigir das Organizações Sociais, que tenham contrato de gestão com a
administração pública, observem as previsões contidas na Lei da Tranparência e Lei
de Acesso à Informação, quanto a obrigatoriedade da publicação de informações em
seu site oficial ou Portal da Transparência.*

Realizar o diagnóstico dos portais das Associação de Municípios, visto
que recebem recursos dos Municípios que as integram, submetendo-se assim aos
ditames da Lei de Acesso à Informação (art. 2º da Lei n. 12.527).*

Realizar o diagnóstico dos portais da transparência das Prefeituras
Municipais para a identificação da transparência das compras decorrentes da



Pandemia da COVID-19.*

Promover a conscientização e sensibilização das Prefeituras e Câmaras
de Vereadores quanto à importância da adequação de seus sítios às exigências da
Lei 12.527/11 e da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante à transparência da
gestão fiscal, por meio de reuniões e da participação em eventos relacionados a
esta temática.

Criar redes de apoio à execução do projeto por meio da realização de
parcerias, tais como a celebração de convênios de cooperação técnica com os
stakeholders, visando à obtenção de informações quantitativas e qualitativas no
âmbito do referido programa.

Elaborar listas de verificação específicas (check-lists), com base nas
obrigações contidas na Lei de Acesso à Informação e na LC 101/00, com redação
dada pela LC 131/09, abrangendo Prefeituras e Câmaras, com população superior a
dez mil habitantes; e, também, para os entes públicos sediados em Municípios com
até dez mil habitantes, com base nas exigências que lhe são aplicáveis conforme as
legislações acima referidas.

Realizar, com o apoio de entidades representativas da sociedade civil,
apartidárias e sem fins lucrativos, avaliações dos sítios oficiais e portais de
transparência dos entes públicos quanto ao atendimento das exigências legais
acima referidas.

Comunicar aos órgãos de execução com atribuições na área da
moralidade administrativa o resultado das avaliações dos sítios e portais de
transparência dos entes públicos no âmbito da respectiva comarca, informando-os e
orientando-os sobre o programa, relatando as irregularidades que foram
constatadas, com a remessa do material de apoio, para a execução das medidas
judiciais e extrajudiciais que forem cabíveis.

Monitorar os sítios oficiais e portais de transparência dos órgãos públicos
quanto à disponibilização de informações exigidas pela lei durante a execução do
Projeto.

4. ÓRGÃO RESPONSÁVEL NO MP

Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa

5. ÓRGÃOS / ENTIDADES PARCEIRAS

* Atualização do Programa: novos objetivos específicos inseridos em 2019/2020 em razão de
atualizações legislativas e pela demanda apresentada decorrente do andamento do próprio
Programa.



- Observatórios sociais
- UVESC – União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina
- Rede de Controle da Gestã Publica de Santa Catarina

6. ÁREA DE ATUAÇÃO

( x) TRANSPARÊNCIA ( ) CONTROLE INTERNO
( ) GOVERNANÇA ( ) OUVIDORIA
( ) OUTROS

7. LOGOMARCA

8. SÍTIO ELETRÔNICO / ENDEREÇO ELETRÔNICO / CONTATO DO
ÓRGÃO E DO GERENTE RESPONSÁVEL

1. https://www.mpsc.mp.br/programas/transparencia-e-cidadania
2. cma@mpsc.mp.br
3. (48) 3330-9437

II ORIGENS

9. DATA DE CRIAÇÃO

16/04/2014

10. PROCURADOR-GERAL RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO

Lio Marcos Marin



11. COORDENADOR / GERENTE RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO

Davi do Espírito Santo – Promotor de Justiça (Procurador de Justiça
atualmente)
Samuel Dal-Farra Naspolini – Promotor de Justiça

12. ÓRGÃOS INTERNOS ENVOLVIDOS

Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa

13. ÓRGÃOS EXTERNOS ENVOLVIDOS

- Observatórios Sociais
- União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina (UVESC)
Atualmente, apenas o MPSC está envolvido.

14. VINCULAÇÃO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO / PLANO DE
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL (detalhar)

1. PGA 2014; PGA 2015; PGA 2016/2017; PGA 2018/2019; PGA
2020/2021

2. O tema está de acordo com o Objetivo Estratégico 07 do Planejamento
Estratégico do MPSC 2012-2022: “Combater a corrupção e defender com eficiência
o patrimônio público e a moralidade administrativa”. Também observa o programa do 
Planejamento Estratégico Nacional do MP 2020-2029: “Atuação integrada com 
instituições públicas e privadas no combate à corrupção e à improbidade
administrativa”.

15. DURAÇÃO

Inicialmente, 15 meses. Porém, por suas características, adquiriu caráter
de programa permanente.

16. PÚBLICO-ALVO

Administração pública, direta e indireta, dos Poderes Executivo e



Legislativo Municipais e de outras esferas e sociedade.

17. EMENTA DO PROJETO

O Programa "Transparência e Cidadania" busca promover a defesa da
transparência e do acesso à informação na Administração Pública, auxiliando no
aperfeiçoamento dos Portais da Transparência pelas Prefeituras e Câmaras
municipais.
19. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A execução do projeto se justifica em razão da necessidade de definir
estratégias que contribuam para se obter, junto às Prefeituras e câmaras, a
efetivação do direito fundamental de acesso à informação e ampliação do grau de
transparência de seus sítios oficiais e portais de transparência, visando a adequação
destes às exigências legais, por meio da divulgação das informações obrigatórias
em meio eletrônico de acesso público.

O projeto busca, também, uma atuação proativa, por meio da
conscientização e sensibilização das Prefeituras e Câmaras quanto à importância de
cumprimento das normas relativas ao acesso à informação e à transparência,
considerando que o controle social é inevitável e que a divulgação destas
informações repercute de forma benéfica na sociedade.

A Lei nº 12.527/11 regulamentou o direito fundamental de acesso à
informação, e determina, em seu art. 8º, caput, que "É dever dos órgãos e entidades
públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de
fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo
ou geral por eles produzidas ou custodiadas", e, o §2º do mesmo artigo estabelece
que "Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores
(internet)".

Já o §4º do dispositivo legal acima referido determina que "Os Municípios
com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação
obrigatória na internet a que se refere o §2º, mantida a obrigatoriedade de
divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e
financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101,
de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)".

Enfatiza-se, pois, que a Lei de Acesso à Informação manteve, inclusive
para os Municípios com população de até dez mil habitantes, a obrigatoriedade de
divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e
financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar 101/00,
estipulados para o cumprimento dos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do
art. 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal, com redação dada pela LC 131/00,
cujos prazos mencionados já transcorreram.



Acrescenta-se, ainda, que a Lei de Acesso à Informação, no Capítulo III,
que trata "Do Procedimento de Acesso à Informação", estabelece, em seu art. 10º,
§2º, que "Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de
encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet",
o que se aplica a todos os Municípios indistintamente, inclusive àqueles com
população de até dez mil habitantes, visto que, em relação a este artigo, não há
nenhuma exceção/restrição quanto ao seu alcance.

A Lei da Transparência exige a obrigatoriedade de publicação na Internet,
em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e
financeira de todos os entes federados, atendendo ao padrão mínimo de qualidade
estabelecido pelo Poder Executivo Federal, conforme incisos I e II do parágrafo
único do art. 48 e art. 48-A da Lei Complementar nº 101/2000, na redação dada pela
LC nº 131/2009, enfatizando-se que já transcorreram todos os prazos estabelecidos
pelo art. 73-B, III, daquela norma. Trata-se, portanto, de obrigações que se tornaram
exigíveis a todos os municípios indistintamente.

Conforme dispõe o art. 48, caput, da LC 101/00: "Art. 48. São
instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos
e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos". Já o parágrafo único, II, do
mesmo artigo dispõe que "A transparência será assegurada também mediante: (...) II
- liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo
real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira,
em meios eletrônicos de acesso público".

O art. 48-A da LC 101/00, por sua vez, estabelece: "Art. 48-A. Para os fins
a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações
referentes a: I - quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras
no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a
disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica
beneficiária do pagamento, e quanto for o caso, ao procedimento licitatório realizado;
II - quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades
gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários".

Cabe mencionar que, além do disposto no inciso II do parágrafo único do
art. 48 da LC 101/00, a referida norma prevê nos demais incisos do citado parágrafo
que: "A transparência será assegurada também mediante: I - incentivo à participação
popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (...) e III -
adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a
padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao
disposto no art. 48-A".

Busca-se esclarecer, também, que a própria Lei de Acesso à Informação



definiu critérios que deverão ser utilizados na divulgação destas informações, como,
por exemplo, ao definir o conceito de informação primária e que esta deve possuir o
maior detalhamento possível, a fim de que sejam mesmo portais de transparência, e
não “portais de aparência”.

Além do trabalho preventivo de orientação aos entes públicos quanto às
normas jurídicas acima referidas e suas respectivas obrigações no que se refere ao
conteúdo a ser publicado nos sítios oficiais e portais de transparência, a execução
do projeto também se apresenta relevante no contexto atual, em que a sociedade
exige cada vez mais que haja uma maior transparência dos gastos públicos e o
combate a todas as formas de corrupção.

Os benefícios esperados com a execução do projeto são a ampliação do
grau de transparência dos sítios oficiais e portais de transparência das Prefeituras e
das Câmaras de Vereadores, com a divulgação das informações exigidas pelas Leis
de Acesso à Informação e da Transparência, bem como o desenvolvimento da
cultura da transparência na Administração Pública com a conscientização e
sensibilização dos entes públicos, a fim de que mantenham os seus sítios e portais
atualizados com freqüência e com informações que possuam o maior detalhamento
possível, viabilizando o exercício do controle social.

Em 2020, o programa foi atualizado e ampliado, em virtude de novas
demandas que se mostraram preementes durante sua execução, como a adequada
publicação da remuneração dos servidores públicos municipais; o cumprimento do
art. 13 da Lei n. 8.429/92 – obrigatoriedade declaração anual de bens de servidores
públicos; a publicação da íntegra dos Processos Legislativos, por parte das Câmaras
Municipais; Portal da Transparência das Organizações Sociais que tenham contrato
degestão com a administração pública; diagnóstico dos portais das Associações de
Municípios; e, por fim a exigência de publicidade de todas as aquisições e
contratações realizadas para o combate à pandemia da COVID-19 (§ 2º, do art. 4º
da Lei 13.979/2020).

III ATIVIDADES E METODOLOGIA

20. PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

1. Diagnosticar o quantitativo referente aos Municípios com mais de
10.000 habitantes que possuem sítios oficiais e portais da transparência

2. Promover medidas visando à atuação integrada com stakeholders
(FECAM, CGU, Observatórios Sociais, entre outros), para a obtenção de
informações quantitativas e qualitativas, no âmbito do referido programa



3. Promover medidas visando ao saneamento das irregularidades
identificadas

4. Acompanhar os sítios oficiais e portais da transparência dos órgãos
públicos quanto à disponibilização de informações exigidas pela lei

21. ETAPAS / FASES DO PROGRAMA / PROJETO (descrever)

1 Check-list para avaliação de sítios e portais de transparência das
Prefeituras e Câmaras Municipais

1.1 Identificação das normas aplicáveis às Prefeituras e Câmaras Municipais.

1.2 Elaboração do Check-list para avaliação dos sítios e portais de
transparência das Prefeituras com mais de dez mil habitantes.

1.3 Elaboração do Check-list para avaliação dos sítios e portais de
transparência das Câmaras com mais de dez mil habitantes.

1.4 Elaboração do Check-list para avaliação dos sítios e portais de
transparência das Prefeituras com até dez mil habitantes.

1.5 Elaboração do Check-list para avaliação dos sítios e portais de
transparência das Câmaras com até dez mil habitantes.

2 Diagnóstico dos sítios e portais de transparência das Prefeituras e
Câmaras de Vereadores do Estado de Santa Catarina

2.1 Identificação dos sítios e portais de transparência de todas as Prefeituras
e Câmaras de Vereadores do Estado de Santa Catarina.

2.2 Classificação dos Municípios Catarinenses em duas categorias, com
população superior a dez mil habitantes ou de até 10 mil habitantes, segundo
estimativa populacional do IBGE referente ao ano 2013.

2.3 Celebração de convênio com Observatórios Sociais.

2.4 Avaliação dos sítios e portais de transparência através dos check-lists
elaborados pelo CMA com base nas normas aplicáveis.

2.5 Realização do diagnóstico final dos sítios e portais de transparência das
Prefeituras e Câmaras com base nos dados obtidos com a aplicação do check-list.



3 Modelos de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) referentes ao
Programa Transparência e Cidadania

3.1 Elaboração de Modelo de Termo de Ajustamento de Conduta para as
Prefeituras com população superior a dez mil habitantes.

3.2 Elaboração de Modelo de Termo de Ajustamento de Conduta para as
Câmaras com população superior a dez mil habitantes.

3.3 Elaboração de Modelo de Termo de Ajustamento de Conduta para as
Prefeituras com população de até dez mil habitantes.

3.4 Elaboração de Modelo de Termo de Ajustamento de Conduta para as
Câmaras com população de até dez mil habitantes.

4 Remessa material de apoio para as Promotorias de Justiça

4.1 Encaminhamento para cada uma das Promotorias de Justiça com atuação
na área da moralidade administrativa das análises dos portais da transparência de
cada um dos municípios que fazem parte da Comarca (Poder Executivo e
Legislaivo).

4.2 Encaminhamento do checklist de análise e modelos de peças
extrajudiciais e judiciais.

5. Elaboração de Manual para Avaliação de Portais

5.1 Divulgação do Manual para Avaliação de Portais, que apresenta
orientações para que os órgãos de execução possam avaliar, com frequência, os
Portais de Transparência dos municípios.

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

6. Verificação e diagnóstico dos portais das Organizações Sociais que
tenham contrado de gestão com a administração pública.

6.1. 6.1 Encaminhamento das análises para as Promotorias de Justiça para
as providências.

7. Diagnóstico dos portais das Associações de Municípios.

7.1 Encaminhamento das análises para as Promotorias de Justiça para as
providências.

8. Diagnóstico de monitoramento dos portais da transparência no que
pertine à adequada publicação da remuneração dos servidores públicos
municipais dos municípios com mais de 10 mil habitantes



8.1 Encaminhamento das análises para as Promotorias de Justiça para as
providências.

9. Diagnóstico de monitoramento do cumprimento do art. 13 da Lei n.
8.429/92, além de estudos de melhores práticas, para auxiliar os órgãos no
efetivo cumprimento do referido dispositivo legal.

9.1 Encaminhamento das análises para as Promotorias de Justiça para as
providências.

10. Diagnóstico dos Portais da Transparência com relação as aquisições
decorrente da pandemia da COVID

10.1 Encaminhamento das análises para as Promotorias de Justiça para as
providências.

11. Diagnóstico da publicação da íntegra dos Processos Legislativos,
por parte das Câmaras de Vereadores de Municípios com mais de 10 mil
habitantes. (etapas ainda em elaboração).

* Etapas foram adaptadas conforme o andamento do programa. Foram
suprimidas algumas, do projeto original, e acrescentadas outras, conforme a
necessidade e atualização do programa.

22. FATORES INTERNOS
(Atributos das Unidade Ministerial com repercussão sobre a iniciativa)

22.1 Pontos Fortes

- Equipe qualificada.
- Sólida base jurídica e doutrinária de fundamento para a atuação do

Ministério Público.

22.2 Pontos Fracos

- Os recursos humanos são limitados, porém suficientes para a execução
do projeto.

- O escopo do projeto é amplo, abrange não só os Municípios com
população superior a dez mil habitantes, como originalmente previsto no PGA 2014,
incluindo, também, as Prefeituras e Câmaras sediadas em Municípios de até dez mil
habitantes.



23. FATORES EXTERNOS
(Características da realidade fática que afetaram a iniciativa

23.1 Oportunidades

Não apurada.

23.2 Ameaças

- Proliferação de “portais de aparência”, ou seja, portais que não publicam
informações ou o fazem com omissão de informações essenciais, sem o
detalhamento necessário.

- Quantidade limitada de recursos Humanos.
- Amplitude do escopo do projeto.
- Condições técnicas insuficientes por parte de Prefeituras e Câmaras

Municipais.
- Abrangência limitada de atuação dos Observatórios Sociais.

24. HOUVE DIAGNÓSTICO PRÉVIO DA REALIDADE A SER
ENFRENTADA ? COMO FOI REALIZADO ?

Resposta: Sim. Foram analisados todos os portais oficiais e de
transparência dos Poderes Executivo e Legislativo de todos os 295 municípios
catarinenses.

25. OS DADOS DO DIAGNÓSTICO FORAM COMPARTILHADOS COM
OUTROS ÓRGÃOS ?

Resposta: Sim. Além de divulgado e publicados no site oficial deste
Ministério Público, o Programa participou do Prêmio CNMP no ano de 2015, ficando
em 3º Lugar na categoria diminuição da Corrupção. Foi ainda publicizado perante a
Rede de Controle da Gestão Pública de Santa Catarina, da qual intergram diversos
órgãos, como CGU, TCU, TCE, PF, Receita Federal, MPF.

26. HOUVE A PRODUÇÃO DE ESTUDOS BÁSICOS REFERENTES
AO TEMA ? QUAL ÓRGÃO RESPONSÁVEL ?

Resposta: Sim. O Centro de Apoio Operacional da Moralidade
Administratvia.



27. HOUVE AÇÕES ESPECÍFICAS DE COMUNICAÇÃO /
DIVULGAÇÃO RELACIONADAS AO PROJETO ?

Resposta: Sim. Divulgação no site institucional da instituição.

28. A INICIATIVA PRODUZIU PEÇAS, MODELOS OU GUIAS DE
ATUAÇÃO, RELACIONADOS À ATUAÇÃO FINALÍSTICA DO MP ?
ESPECIFICAR

Resposta: Sim. Foram produzidos os seguintes materiais:

1. Documentos administrativos:
1.1 Checklist Programa Transparência - Câmaras - Municípios até 10 mil

habitantes
1.2. Checklist Programa Transparência - Câmaras - Municípios mais de

10 mil habitantes
1.3. Checklist Programa Transparência - Prefeituras - Municípios até 10

mil habitantes
1.4. Checklist Programa Transparência - Prefeituras - Municípios mais de

10 mil habitantes
1.5 Checklista Programa Transparência – Associações de Municípios

2. Peças extraprocessuais:
2.1 Minuta de TAC - Câmaras - Municípios com até 10 mil habitantes
2.2 Minuta de TAC - Câmaras - Municípios mais de 10 mil habitantes
2.3 Minuta de TAC - Prefeituras - Municípios com até 10 mil habitantes
2.4 Minuta de TAC - Prefeituras - Municípios mais de 10 mil habitantes
2.5 Modelo Ofício - Prefeitos - Preservação das Informações nos Portais -

Novas Empresas Prestadoras - Transparência e Cidadania
2.6 Minuta de TAC – Associações de Municípios
2.7 Modelo de Portaria de Instairação de IC – Associações de Municípios
2.8 Modelo de Ofício Requisitório – Associações de Municípios
2.9 Modelo de Recomendação – Organizações Sociais
2.10 Modelos de Recomendação – Municípios – Organizações Sociais
2.11 Minuta de TAC – Organizações Sociais

3. Peças processuais:
3.1 Inicial - Transparência e Cidadania - Câmara - Município com até 10

mil habitantes
3.2 Inicial - Transparência e Cidadania - Câmara - Município com mais de

10 mil habitantes
3.3 Inicial - Transparência e Cidadania - Prefeitura - Município com até 10



mil habitantes
3.4 Inicial - Transparência e Cidadania - Prefeitura - Município com mais

de 10 mil habitantes

4. Manual para Avaliação de Portais

29. COMO SE DEU O ENVOLVIMENTO DOS MEMBROS DA
INSTITUIÇÃO NO PROJETO / PROGRAMA ? HOUVE ESTÍMULO
PARA ADOÇÃO DA INICIATIVA EM CADA UNIDADE TERRITORIAL ?

Resposta: Houve grande receptividade por parte dos órgãos de execução.
Em consulta ao Sistema de Informação e Gestão do MP – SIG/MP, foram
instaurados 293 procedimentos extrajudiciais em razão do Programa Transparência
e Cidadania. Constatou-se, ainda, que foram ajuizadas 55 ações judiciais.

30. A INICIATIVA PROMOVEU A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E
SEMINÁRIOS ? DE QUE TIPO ? INFORMAR, SE POSSÍVEL,
FORMATO DO EVENTO, DATAS E PÚBLICO PARTICIPANTE.

Resposta: Não foram realizados eventos e/ou seminários.

IV RESULTADOS

31. QUAIS OS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO
PROJETO / PROGRAMA ?

Resposta: Comprovada melhora nos Portais da Transperência dos
municípios, com boa receptividade pelos órgãos fiscalizados quanto à necessidade
de adequações.

32. FOI POSSÍVEL APURAR A MUDANÇA DA REALIDADE
INICIALMENTE DIAGNOSTICADA ? QUAIS INDICADORES ATESTAM
TAL TRANSFORMAÇÃO ?

Resposta: Segundo o Ranking Nacional da Transparência
(http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking/mapa-da-
transparencia/ranking/resultados), Santa Catarina passou a ocupar o 1º lugar no
índice de transparência – Governos Municipais, na 2ª avaliação. Na primeira,
ocupava o 2º lugar.



33. O PROJETO / PROGRAMA PRODUZIU RESULTADOS
MENSURÁVEIS NO TOCANTE À ATIVIDADE FINALÍSTICA DO MPSC
? SE POSSÍVEL, INFORMAR NUMERO DE INQÚERITOS CIVIS,
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TERMOS DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, RECOMENDAÇÕES E AÇÕES
JUDICIAIS MOVIDAS NO CURSO DA INICIATIVA.

Resposta: Ver questionamento 29 (Em consulta ao Sistema de
Informação e Gestão do MP – SIG/MP, foram instaurados 293 procedimentos
extrajudiciais em razão do Programa Transparência e Cidadania. Constatou-se,
ainda, que foram ajuizadas 55 ações judiciais).

34. QUAIS FORAM OS RECURSOS CONSUMIDOS PELA INICIATIVA
?

Resposta: Não houve custos com a execução do projeto. O custo do
projeto consistiu na mão-de-obra dos servidores e membros do Ministério Público
envolvidos. Não foram considerados os custos relativos à divulgação das
informações acerca do projeto por meio eletrônico ou pela Coordenadoria de
Comunicação Social do Ministério Público de Santa Catarina.

35. AÇÕES RELACIONADAS AO PROJETO / PROGRAMA
REDUNDARAM EM OUTRAS INICIATIVAS MOVIDAS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ?

Resposta: Não
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