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O ano de 2021 foi de inovação e aprendizado no Ministério
Público de Contas de Santa Catarina (MPC/SC). Aos poucos, os
servidores voltaram às atividades corriqueiras após mais de dois
anos de restrições em função da pandemia de COVID-19. Em
2021, regulamentamos o trabalho remoto e o trabalho híbrido no
MPC/SC. Um marco para a gestão ministerial. Essa mudança foi
possível graças aos bons números de produtividade no órgão.
Servidores e Procuradores de Contas alcançaram e superaram as
metas colocadas para seus setores. O MPC/SC encerrou 2021
com o trabalho em dia.
Paralelamente às atividades rotineiras, 19 comissões e grupos de
trabalho atuaram em projetos extras permitindo que o MPC/SC
fosse além do cumprimento legal de suas obrigações.
Conseguimos entregar mais à sociedade catarinense. Essas
entregas podem ser conferidas em nosso Planejamento
Estratégico, que entrou em vigor em 2020 e segue até 2023.
Outro destaque de 2021 foi a formalização do Núcleo de
Inteligência, dando mais condições para o MPC/SC investigar
desvios e mau uso do dinheiro público. Foi um ano em que
inovamos na forma de exercer o controle externo e aprendemos
a trabalhar de uma maneira diferente - mais produtiva e eficaz.

Visão geral do MPC
O MPC/SC é responsável por defender os interesses da
sociedade e fiscalizar o uso do dinheiro público nos municípios
catarinenses e no Estado. O órgão, que tem independência
funcional e administrativa, deve se manifestar em todos os
processos que tramitam no Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina (TCE/SC), está presente nas sessões plenárias e
representa junto ao TCE/SC.
Além disso, o órgão ministerial é responsável por adotar
providências para efetivação da execução das decisões
definitivas mediante o encaminhamento dos títulos executivos
emitidos pelo TCE/SC aos órgãos competentes e verificação de
sua efetiva atuação.
Além da atuação perante o TCE/SC, o MPC/SC também é
responsável por ações proativas para contribuir para a boa
gestão pública, tais como notificações recomendatórias e
orientações técnicas. Atualmente, o órgão conta com 48
servidores públicos, incluindo os três Procuradores de Contas.

Visão geral do MPC
Missão
Ser um ramo especializado do Ministério Público Brasileiro com
plena autonomia, reconhecido como órgão de excelência na
garantia da responsabilidade fiscal e da boa gestão dos recursos
públicos, em defesa da sociedade.
Visão de Futuro
Ser referência no combate à má gestão pública em defesa da
sociedade catarinense, no âmbito do controle externo.
Propósito
Garantir as prerrogativas institucionais do MPC, de modo a
combater a má gestão e a corrupção, para aprimorar a
administração pública e propiciar o uso eficiente dos recursos
públicos e a concretização dos direitos do cidadão.

Organograma

MPC em números

Relatório de entrada e saída de processos 2021

Processos recebidos pelo MPC/SC
Saída de processos do MPC/SC
Processos pendentes de manifestação

6.657
6.938*
446

*total inclui remanescentes do
ano anterior que foram
despachados.

Distribuição de Processos @COD* 2021

Processos recebidos pelo MPC/SC
Saída de processos do MPC/SC
Processos pendentes de manifestação

284
280
9

Participação em sessões plenárias do TCE/SC

Aderson Flores
Cibelly Farias
Diogo Roberto Ringenberg

27
63
01

*Processos relativos a cobrança de débitos a cargo da PGE/SC (débitos e multas) e débitos nos quais o credor é o município
ou entidade pública com capacidade executória.

MPC em números

Relatório de atividades 2021

Procedimento de Investigação e de Monitoramento
Notícias de fato
Representações

84
63

Notificações Recomendatórias
Notas de Orientação Administrativa
Notas de Orientação Administrativa Conjuntas
Recursos
Ofícios expedidos
*Outros

13
590
295
07
426
287

22

Ouvidoria 2021**

Manifestações recebidas
Percentual respostas dentro do prazo

467
100%

Controle Interno***

Relatórios apresentados em 2021
Manual de rotinas e procedimentos

*Informações e despachos emitidos internamente na instrução de procedimentos.
** Relatórios disponíveis em https://www.mpc.sc.gov.br/relatorios-da-ouvidoria/.
*** Documentos disponíveis em https://www.mpc.sc.gov.br/controle-interno/.
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01

Planejamento Estratégico
O Planejamento Estratégico do MPC/SC 2020-2023 foi
aprovado pelo Colégio de Procuradores em 17 de dezembro de
2019 e publicado no Diário Oficial em 19 de dezembro de 2019.
Alinhado ao Plano Plurianual (PPA) e à Lei Orçamentária Anual
(LOA), o Planejamento Estratégico está estruturado em quatro
perspectivas institucionais, 13 objetivos estratégicos e 54 ações,
com suas respectivas metas, prazos e responsáveis.
As revisões são realizadas anualmente para a devida adequação
às rápidas mudanças da sociedade. Todos os anos, os servidores
também devem estruturar cronogramas de atividades e planos
de atuação para cumprir suas metas propondo, quando
necessário, alterações no que foi planejado para que a instituição
siga evoluindo. As versões atualizadas podem ser acessadas em
https://www.mpc.sc.gov.br/planejamento-estrategico/.

Algumas metas já concluídas nos dois primeiros anos de execução

Novo website no ar

Campanhas nacionais
integradas de comunicação

Ampliado o número de parcerias
com outras instituições

Palestras, aulas e seminários realizados
por servidores do MPC em instituições de ensino

Planejamento Estratégico
Algumas metas já concluídas nos dois primeiros anos de execução

Progressão por merecimento
dos servidores regulamentada

Núcleo de inteligência
estruturado no MPC/SC

Perfil profissional
dos servidores mapeado

Manual de Investigação criado

Política de Gestão do
Conhecimento implementada

Metodologia de avaliação
da Ouvidoria criada

Política de segurança
da informação criada

Comissões e grupos de
trabalho
Uma das estratégias de gestão adotadas foi a criação de
comissões ou grupos de trabalho multidisciplinares para
executar projetos além das atividades rotineiras de cada setor.
No ano de 2021, estavam em vigência 19 grupos, conforme
descrito abaixo.

Portaria e tema

Responsáveis

PORTARIA MPC Nº 67/2021
Comissão Central de Patrimônio

I – MARIA HELENA DEMÉTRIO
II – JODE CALIU GIROLA BERNS
III – WILLIAM LOFFI DE AZEVEDO

PORTARIA MPC Nº 56/2021
Unidade Central de Gestão do
Conhecimento do Ministério Público de
Contas

I – PATRICK BARCELOS TEIXEIRA
II – LEANDRO OCAÑA VIEIRA
III – DEBORAH ELISA MAKOWIESCKY
DE ESPÍNDOLA

PORTARIA MPC Nº 42/2021
Política de Segurança da Informação

I – IVAN CORREIA
II – JONATHAN ARTMANN
III – TIAGO TOMASINI

PORTARIA MPC Nº 14/2020
Comissão Especial para acompanhar a
repercussão da transmissão pelo
Coronavírus, sobretudo no estado de
Santa Catarina

I – FÁBIO MAFRA FIGUEIREDO, QUE
COORDENARÁ OS TRABALHOS;
II – IURI FEITOSA BERNAZOLLI;
III – ANTÔNIO ALTERO CAJUELLA
FILHO;
IV – GISIELA KLEIN

PORTARIA MPC Nº 17/2020
Comissão de Proteção de Dados no
âmbito do MPC-SC

I – LUIZ HENRIQUE VIEIRA
II – GISIELA KLEIN
III – IVAN CORREIA
IV – PATRICK BARCELOS TEIXEIRA
V – TIAGO TOMASINI

Comissões e grupos de
trabalho
Portaria e tema

Responsáveis

PORTARIA MPC Nº 27/2020
Atlerada pela PORTARIA MPC Nº
60/2022
Mapear os processos internos do
Ministério Público de Contas

I – SÉRGIO DE MONACO SANTOS
II – LUIZ HENRIQUE VIEIRA
III – LUDMILA ZERAIK GALARDO
AMORIM DUTRA

PORTARIA MPC Nº 32/2020 e 33/2020
Comissão de Estágio Probatório

I - LUIZ HENRIQUE VIEIRA
II - TATIANA ZANELLO ZAWADNEAK
III - JODE CALIU GIROLA BERNS

PORTARIA MPC Nº 35/2020
Alterada pela PORTARIA Nº 23/2021
Elaborar o Programa de Integridade e
Compliance

I – DIOGO ROBERTO RINGENBERG
II – IURI FEITOSA BERNAZZOLLI
III – DEBORAH ELISA MAKOWIESCKY
DE ESPINDOLA

PORTARIA MPC Nº 38/2020
Efetuar a revisão do Planejamento
Estratégico 2020-2023

I – GISIELA KLEIN
II – WILLIAM LOFFI DE AZEVEDO
III – DEBORAH ELISA MAKOWIESCKY
DE ESPÍNDOLA

PORTARIA MPC Nº 39/2020
Efetuar a revisão do Regimento Interno

I – LUIZ HENRIQUE VIEIRA
II – GISIELA KLEIN
III – IVAN CORREIA
IV – PATRICK BARCELOS TEIXEIRA
V – TIAGO TOMASINI

PORTARIA MPC Nº 75/2018
Revisar e propor eventuais alterações nas
normas internas afetas à área de gestão
de pessoas.

I – SÉRGIO DE MONACO SANTOS
II – JODE CALIU GIROLA BERNS
III – IURI FEITOSA BERNAZZOLLI

Comissões e grupos de
trabalho
Portaria e tema

Responsáveis

PORTARIA MPC Nº 57/2020
Alterada pela PORTARIA MPC Nº
17/2021
Elaborar o Código de Ética deste
Ministério Público de Contas de Santa
Catarina

I – DIOGO ROBERTO RINGENBERG,
PROCURADOR DE CONTAS
II – MIGUEL HENRIQUE PACHECO
FIGUEIREDO
III – LUDMILA ZERAIK GALARDO
AMORIM DUTRA
IV – JODE CALIU GIROLA BERNS
V – IURI FEITOSA BERNAZZOLLI

PORTARIA MPC Nº 136/2019 e
PORTARIA MPC Nº 148/2019
Comissão Especial para Realização do
Concurso
Público
Destinado
ao
Provimento de Cargos Efetivos de
Procurador e de Servidores do Quadro
de Pessoal do Ministério Público de
Contas.

I – PROCURADOR DIOGO ROBERTO
RINGENBERG
II – ANTÔNIO ALTERO CAJUELLA FILHO
III – WILLIAM LOFFI DE AZEVEDO
IV - VANESSA WILDNER MARTINS,
ANALISTA DE CONTAS PÚBLICAS

PORTARIA MPC Nº 146/2019
Comissão Permanente de Avaliação de
Documentos (CPAD)

I – WILLIAM LOFFI DE AZEVEDO
II – RHALIMAN SILVA CHEDE
III – VANESSA WILDNER MARTINS
IV – GLEDISON CRISTIANO RITA

PORTARIA MPC Nº 82/2019
Assessorar os Procuradores de Contas
na execução da Meta 9.1.3 do Plano de
Ação MPC 2019, propondo enunciados
ou orientações interpretativas de direito
em
tese
sobre
temas
com
posicionamentos comuns entre os
Procuradores.

I – ENZO LAURENTINO DE CÓRDOVA
II – SÉRGIO RAMOS FILHO
III – BRUNA MORGAN

Comissões e grupos de
trabalho
Portaria e tema

Responsáveis

PORTARIA MPC Nº 56/2019 alterada
pela PORTARIA MPC Nº 65/2019
Elaboração do Plano Plurianual (PPA)
2020-2023 e leis orçamentárias, no
âmbito do Ministério Público de Contas

I – JODE CALIU GIROLA BERNS
II – WILLIAM LOFFI DE AZEVEDO
III – JACQUELINE DE MELO OLINGER

PORTARIA MPC Nº 47/2019
Realizar estudos e formular proposta
normatização no tocante à política
segurança e utilização dos recursos
tecnologia da informação e política
governança do sítio e intranet
Instituição

I – GISIELA KLEIN
II – IVAN CORREIA, GERENTE DE
INFORMÁTICA
III – LUDMILA ZERAIK GALARDO
AMORIM DUTRA

de
de
de
de
da

PORTARIA MPC Nº 40/2019
Realizar estudo de viabilidade técnica
para
alcançar
a
autonomia
e
acompanhamento da legislação e
movimentação política, conforme o
Objetivo Estratégico 3 do Plano de Ação
MPC/2019

I – LARISSA SERPA TOMAZI
II – BRUNA MORGAN
III – SÉRGIO RAMOS FILHO

PORTARIA MPC Nº 16/2019
Planejar a estruturação do Núcleo de
Inteligência do MPC/SC, com ações e
estratégias a serem desenvolvidas em
2019 e 2020, com vistas à infraestrutura
necessária para a sua consolidação

I – JONATHAN ARTMANN
II – FRANCISCO DOS REIS AMANTE
III – SÉRGIO RAMOS FILHON

Prestação de Contas
Conforme artigo 17 da Instrução Normativa nº TC-20/2015, o
MPC/SC disponibiliza a prestação de contas anual completa em
seu site. Ao todo, são 16 documentos com informações sobre as
movimentações financeiras do órgão durante o ano fiscal. Os
documentos referentes a 2021 podem ser acessados em
https://www.mpc.sc.gov.br/prestacao-de-contas-2021/.

Conclusões
O relatório aqui apresentado é um resumo do que pode ser
encontrado de forma detalhada em nosso site institucional
(www.mpc.sc.gov.br), especialmente na página de relatórios
(www.mpc.sc.gov.br/relatorios). Nosso objetivo foi destacar
alguns números que apontam para o funcionamento do MPC/SC
em 2021 e que demonstram nossas prioridades dentro do
sistema de controle externo.
Foi um ano em que gestores e servidores do MPC/SC se
empenharam em realizar com excelência a análise das contas
públicas, mas deram um passo a mais ao centrar esforços nos
processos de gestão interna e explorar de forma mais eficiente
os recursos humanos, tecnológicos e financeiros do órgão. Todas
as normas que regem o funcionamento interno do MPC/SC são
publicadas via portaria e podem ser acessadas em
www.mpc.sc.gov.br/portarias-mpc/. Caso procure por algum
tema específico, use a busca orgânica do site e busque por uma
palavra-chave.
Por fim, a gestão superior deste órgão ministerial agradece os
Procuradores de Contas, bem como os diretores, gerentes,
coordenadores e servidores pela dedicação ao trabalho e pelos
ótimos resultados alcançados em 2021.

