RANKING

ANTICORRUPÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a CORRUPÇÃO

O programa MP contra a corrupção e a sonegação fiscal, instituído
pelo Ato n° 495/2016-GPGJ, é mais uma ferramenta do Ministério
Público do Maranhão no combate aos desvios de dinheiro público.
Apresentamos, agora, informações detalhadas para que você saiba
mais sobre o Portal e o Ranking Anticorrupção, cobrando dos gestores
públicos a correta a aplicação dos recursos; os investimentos em
saúde, educação e infraestrutura; a prestação de contas de tudo que
foi feito.

Fique por dentro.
A CRIAÇÃO
O Portal Anticorrupção foi instituído, no âmbito do MPMA, pelo
Ato n° ***/2017, que o define como instrumento de controle social
das medidas preventivas dos atos de improbidade administrativa e
corrupção na administração dos municípios maranhenses, além de
ser um banco de dados para subsidiar e orientar a atuação judicial
e extrajudicial dos órgãos de execução ministerial na área.

O ACESSO
Acessar o Portal Anticorrupção será muito fácil. Basta acessar
o site do Ministério Público do Maranhão – www.mpma.mp.br – e
clicar no ícone do Portal.

O acesso é livre para todos.
AS INFORMAÇÕES
No Portal Anticorrupção, estarão disponíveis informações sobre
as medidas previstas em lei para prevenir os atos de improbidade
administrativa e a corrupção na administração dos municípios
maranhenses, além de detalhar as ações do MPMA nesse sentido.
Além disso, o cidadão também encontrará, a situação de
adimplemento de cada município maranhense.
Para a coleta das informações oficiais junto aos municípios, os
promotores de justiça enviarão, em suas respectivas comarcas, um
questionário que deverá ser respondido, no prazo determinado,
pelo prefeito do município, o presidente da Câmara, o líder do
governo e o líder da oposição. A partir daí, os dados serão
analisados. Caso alguma informação não seja verídica, os
responsáveis serão acionados judicialmente.
Disponível no Portal, o Ranking Anticorrupção será atualizado
a cada semestre, com todos os municípios maranhenses.

O APOIO
A corrupção é um dos mais graves problemas enfrentados pela
população brasileira. O desvio de dinheiro público compromete a
vida de toda uma cidade, um estado, um país. É por causa disso
que falta alimentação para as crianças nas escolas; que faltam
leitos e remédios nos hospitais públicos; que as estradas estão em
péssimas condições. É por isso que o povo inteiro sofre.
Agora, o Ministério Público do Maranhão pede o seu apoio.
Acompanhe a gestão do seu município, cobre a correta aplicação
dos recursos públicos, procure o promotor de justiça da sua cidade
sempre que preciso.

Vamos, juntos, combater a corrupção.
Contamos com você!
Ouvidoria do Ministério Público
0800 098 1600,

e-mail ouvidoria@mpma.mp.br,
http://ouvidoria.mpma.mp.br/sistema/manifestacao/cadastrar

