
SIM NÃO

1 Monitoramento Licitações
Monitorar de forma sistemática as licitações (compras e serviços) e os contratos administrativos do Executivo 

Municipal, com suas respectivas liquidações, dando publicidade ao resultado deste monitoramento

2 Afastamento investigatório

Apresentar projeto de lei e/ou envidar esforços para a aprovação de modificação da Lei Orgânica Municipal e 

Regimento Interno da Câmara Municipal, para que o agente político detentor de cargo eletivo, alvo de 

investigação por de parte Comissão Processante Legislativa, se afaste temporariamente de suas funções até 

parecer final da referida Comissão, indicando a legalidade e probidade da conduta investigada

3 Prazo de tramitação

Quando Projetos de Lei ultrapassarem 70 (setenta) dias ou 45 (quarenta e cinco) dias de tramitação na Câmara, 

conforme o art. 148 do Regimento Interno da Câmara Municípal de Içara, encaminhar requerimento à Mesa 

diretora.

4 Benefícios a empresas
Fiscalizar periodicamente a contrapartida prevista nos Projetos que promovam a concessão de benefícios e 

compensações às empresas

5 Controle de Despesas

Apresentar e/ou apoiar projeto de lei que inclua na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da 

Câmara norma para estabelecer a redução do total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 

subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos. Reduzindo o percentual previsto 

constitucionalmente.

6 Uso Veículo oficial

Propor e/ou apoiar adequação do Regimento Interno da Câmara Municipal que regulamente a utilização do 

veículo oficial da casa legislativa de modo que seja este utilizado exclusivamente dentro do município ou em 

viagem oficial do presidente da casa ou de quem o represente

TERMO DE COMPROMISSO PARA OS CANDIDATOS A VEREADORES EM IÇARA

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020

Nº 

ATIVIDADE

eixo: TRANSPARÊNCIA

ME COMPROMETO

 Rubricar na coluna SIM ou no NÃOTEMÁTICA AÇÃO

eixo: CONTROLE



SIM NÃO

1 Fiscalização do Executivo
Fiscalizar os atos do Poder Executivo Municipal e dar publicidade as medidas adotadas e ao resultado da 

fiscalização

2 Transparência Ativa e Passiva
Exigir transparência na administração da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal nos termos da legislação 

vigente, levando em consideração as Leis de Acesso à Informação e de Responsabilidade Fiscal

3 Combate a Fake News
Agir de modo transparente nas manifestações e atos, não propagando fakenews , inverdades ou informações 

inexatas e não verificadas

4 Portal de Transparência
Conferir e exigir a manutenção das informações atualizadas no portal da transparência dos poderes executivo e 

legislativo, segundo a Lei de Acesso à Informação

5 Aprimoramento social
Esclarecer a população sobre a função do vereador em conformidade com a legislação em vigor, agindo de 

acordo com tal função

SIM NÃO

1 Interesse social
Não legislar em causa própria, abstendo-se de votar sempre que a matéria em discussão seja de seu interesse 

pessoal direto ou indireto

2 Nepotismo Não indicar nem contratar parentes até o terceiro grau em cargos de confiança

3 Improbidade administrativa
Não utilizar órgãos, funcionários e equipamentos da administração pública em proveito próprio ou de terceiros, 

conforme determina a Lei de Improbidade Administrativa

4
Irregularidades na 

administraçaõ pública

Apresentar denúncia ao Ministério Público e às autoridades constituídas sobre qualquer desvio de recursos ou 

qualquer irregularidade que recaia sobre membros da administração pública

Nº 

ATIVIDADE

TEMÁTICA

TEMÁTICA AÇÃO

ME COMPROMETO

 Rubricar na coluna SIM ou no NÃO

eixo: GESTÃO

Nº 

ATIVIDADE
AÇÃO

ME COMPROMETO

 Rubricar na coluna SIM ou no NÃO



5
Afastamento para concorrer a 

cargo político

Apresentar projeto de lei e/ou envidar esforços para a aprovação de modificação do Regimento Interno da 

Câmara Municipal, a fim de que o vereador, candidato a qualquer cargo junto ao Poder Legislativo Estadual ou 

Federal, se afaste de suas funções no mínimo 45 dias antes do pleito, a fim de conferir maior lisura e isenção ao 

processo democrático

6 Controle Social

Colaborar e estimular ações de controle social, participando ativamente das reuniões dos conselhos municipais 

em que o Poder Legislativo tiver assento e outras reuniões em que for formalmente convidado, zelando pela 

representatividade de sua entidade

7 Audiências públicas
Participar das audiências públicas e reuniões extraordinárias promovidas no município, a fim de representar os 

interesses do cidadão içarense.

Contas do Poder Executivo Rejeitar as contas do Poder Executivo sempre que elas receberem parecer desfavorável pelo TCE (Tribunal de 

Contas do Estado). 

Apreciação de Projetos Não votar favoravelmente à pedidos de urgência especial sem que sejam justificados de maneira embasada 

pelo autor do pedido de urgência. 

8 Apreciação de Projetos

Não votar favoravelmente em projetos que não tenham sido debatidos ou sobre os quais não tenha havido 

tempo para apreciar e conhecer o conteúdo, ou que estejam em desacordo com as Leis (municipais, estaduais e 

federais), principalmente os que firam a Constituição Federal

9 Orçamento Anual

Analisar e aprovar o orçamento anual da Prefeitura, em estrita observância às discussões e resultados das 

audiências públicas realizadas para analise do PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e 

LOA (Lei Orçamentária Anual).

10 Concessão de Benefícios

Não legislar ou votar favoravelmente em projetos que promovam a concessão de benefícios e compensações 

fora da capacidade orçamentária do município ou que não tenham fonte de recurso previstas nas legislações 

(LOA e LDO)

11 Acompanhamento do PPA
Acompanhar o cumprimento do PPA (Plano Plurianual), no sentido de dar continuidade às políticas públicas 

que contribuam para o desenvolvimento político e social do município

12
Reembolso de Custos de 

Viagem

Propor e/ou apoiar adequação do Regimento Interno da Câmara Municipal a fim de permitir que o Vereador 

tenha os custos de viagem pagos ou reembolsados pela Câmara somente quando for comprovadamente para 

fins de interesse do município ou para tratar de assuntos ligados a comissão a que pertença

13 Cargos em Comissão
Propor e/ou apoiar projeto de lei que torne o curso superior um requisito essencial ou experiência comprovada 

de acordo com a função a ser exercida para a investidura de qualquer cargo em comissão do poder legislativo



14
Criação de Projeto de Lei para 

Transição de Governo

Propor e/ou apoiar projeto de lei de Transição de Governo Municípal, no poder executivo e no poder 

legislativo, com o objetivo de informar sobre o funcionamento dos orgãos e das entidades da administração 

pública municípal. A fim de que a nova gestão possa preparar atos de iniciativa.

15 Compromisso com o eleitor
Propor e/ou apoiar projeto de Lei que proíba o vereador eleito de assumir cargo comissionado no poder 

executivo a fim de honrar o interesse do eleitor que o escolheu para a função de vereador.

SIM NÃO

1  Entidades
Manter diálogo com as entidades e representatividades do município de Içara/SC , sobre temas de interesse da 

cidadania içarense.

2 Observatório Social
Manter diálogo com o Observatório Social do Brasil - Içara, em sua atuação pró ativa no intuito de aprimorar os 

gastos públicos, dando acesso às informações e documentos públicos.

Se o candidato tiver interesse em assumir outro compromisso que aqui não se encontra descrito, poderá mencioná-lo abaixo:

eixo: POLÍTICA EXTERNA

Nº 

ATIVIDADE
TEMÁTICA AÇÃO

ME COMPROMETO

 Rubricar na coluna SIM ou no NÃO



IÇARA, ____ de _________________________ de 2020.

Assinatura do Candidato

                            

Testemunha (Nome/cpf)

Partido (Sigla)

Assinatura Presidente Partido Assinatura Testemunha

Nome candidato

Para que surta os efeitos legais, eu, ................................................................................................................................., declaro que estou em absoluto gozo de 

minhas faculdades mentais, não fui coagido e estou de todo e pleno poder firmando assinatura neste documento, bem como que as propostas aqui 

elencadas, sejam incluídas nas propostas de governo apresentadas ao Juízo Eleitoral da Comarca.


