ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Boletim nº3
PROJETO ONG TRANSPARENTE
A partir do dia 07 de fevereiro de 2020, O Ministério Público de Sergipe, por meio do
Centro de Apoio Operacional do Terceiro Setor, deu continuidade às avaliações dos Portais de
Transparência das entidades sem fins lucrativos.
No período de 07 de fevereiro de 2020 a 18 de fevereiro de 2020 foram realizadas as
avaliações iniciais das instituições Associação Aracajuana de Beneficência e Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Sergipe APAE Aracaju. Durante o mesmo período, foram
realizadas as avaliações finais das entidades Associação de Amigos da Oncologia – AMO,
Centro de Integração Raio do Sol – CIRAS, Projeto Esperança, Lar de Idosos – SAME,
Sociedade Musical Senhora Santana, Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição.
A avaliações de transparência são realizadas através da Métrica/Matriz de Avaliação
de Transparência, com objetivo verificar a adequação dos portais das instituições sem fins
lucrativos às Leis nº 12.527/11 (Acesso à Informação) e 13.019/14 (Normas gerais para as
parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil).
Projeto ONG Transparente
O principal objetivo do projeto é auxiliar, selecionar e divulgar as entidades não
governamentais, que dão transparência à gestão e à prestação de contas, permitindo o controle
social e o controle por resultados pela sociedade, com base na Lei nº 12.527/2011.
Atividades do Projeto
Durante o Projeto, foram promovidas diversas atividades, entre elas: a) três Seminários
do Terceiro Setor; b) curso de prestação de contas; c) reuniões com secretários estaduais e
municipais, que repassam recursos públicos às entidades; d) lançamento de uma Cartilha de
Prestação de Contas; d) confecção de quatro informativos que orientam como as instituições
devem disponibilizar informações em seus portais e explicam, de forma simples e ilustrativa,
de que forma as entidades podem ser transparentes.
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