FICHA TÉCNICA

Projeto Transparência nas Contas Públicas
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Promover a
probidade na
gestão pública

ESTRATÉGIA
Reestruturar e
aperfeiçoar o
combate à
improbidade
administrativa e
a defesa do
patrimônio
público no
MP/BA.

Aperfeiçoar a
persecução
criminal dos
crimes
atribuídos a
gestores
públicos
estaduais e
municipais.

Promover a
transparência
das gestões e
contas públicas
em todo o
estado

INICIATIVA ESTRATÉGICA
Elaborar e implementar projeto visando a difusão da
Campanha “O que você tem a ver com a corrupção?”,
na capital e no interior do estado, buscando a
integração
com
projetos
estratégicos
interrelacionados.
Elaborar e implementar projeto visando à criação e
manutenção de um arquivo único para IC, PIP, ACP e
APO, envolvendo a defesa do patrimônio público e da
moralidade administrativa.
Celebrar convênio com o Tribunal de Contas do
Estado (TCE), para célere disponibilização de dados
alusivos a irregularidades detectadas e condenações
proferidas.
Celebrar convênio com o Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM), para acesso ao software de
prestação de contas e disponibilização das
condenações proferidas.
Celebrar convênio com o Ministério de Contas do
Estado da Bahia (MPC-BA), visando esforços comuns
na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Promover medidas extrajudiciais ou judiciais para
implementação dos instrumentos de transparência da
gestão fiscal, previstos na Lei Complementar nº
101/2000 e nº 131/2009 e na lei federal nº
12.527/2011.
Elaborar e implementar projeto visando estimular a
participação
da
sociedade
na
elaboração,
conhecimento e fiscalização das contas públicas.
Fomentar a simplificação dos instrumentos de
informação sobre o orçamento e execução das contas
públicas.
Celebrar convênio com a Controladoria Geral da
União (CGU), visando garantir a aplicação da Lei de

Acesso a Informação (lei nº 12.527/2011) e assegurar
maior efetividade da proteção do patrimônio público.
GESTÃO DO PROJETO
Projeto estratégico por adesão: SIM
EMENTA DO PROJETO
O Projeto Transparência nas Contas Públicas visa implantar mecanismos de controle que
possibilitem uma maior transparência e simplificação dos instrumentos de informação,
especialmente sobre orçamento e execução das contas públicas, estimulando o controle
social, o estabelecimento de cooperação técnica público-privada e a articulação com a
sociedade civil e o setor empresarial.
Por outro lado, propõe uma abordagem educativa com respeito ao tema “Corrupção”,
objetivando incutir a reflexão da sociedade sobre o tema, abrangendo todos os estratos
etários, com atenção especial às crianças e adolescentes.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O projeto, em suas duas vertentes, se justifica pela necessidade de se educar a sociedade
por meio do estímulo à ética, à moralidade e à honestidade, construindo um processo
cultural de formação de consciência e de responsabilidade dos cidadãos. Pretende-se
fomentar a cultura da participação social nos negócios públicos, por meio da
transparência, além de contribuir com a prevenção da ocorrência de novos atos de
corrupção e com a consequente diminuição dos processos judiciais e extrajudiciais, por
meio da educação das gerações futuras, estimulando, ainda, o encaminhamento de
denúncias populares e a efetiva punição de corruptos e corruptores.
Como ator essencial nas questões de fomento à transparência e combate à corrupção, o
Ministério Público assume, nesse projeto, um espaço ainda vazio no quadro institucional
baiano, articulando-se com a sociedade na defesa dos valores da transparência e da ética
na gestão pública.

