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TERMO DE COMPROMISSO POLÍTICO-ELEITORAL DE TRANSPARÊNCIA NA 

GESTÃO PÚBLICA FIRMADO PELO(A) CANDIDATO(A) À PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ........................................................................../ .............................. E A AVB-BRASIL. 

......................................................................................, candidato nas eleições do ano de .............., 

pelo partido ....................................................assume perante a AVB BRASIL – AGENTES 

VOLUNTÁRIOS DO BRASIL  e igualmente perante todos os cidadãos do seu município, o 

compromisso político-eleitoral de, uma vez eleito, promover, por meio de seu mandato, a defesa 

da TRANSPARÊNCIA na sua administração implementando os seguintes pontos: 

 

1. Compromete-se a adequar o Portal da Transparência do Município nos moldes do modelo 

proposto pela CGU - Controladoria-Geral da União. 

 

2. Compromete-se a melhorar, durante o período do seu mandato, em no mínimo 10%, o 

índice do IDEB das escolas do município se o mesmo estiver abaixo da média nacional, e 

no mínimo mantê-lo, se o mesmo estiver acima da média nacional. O descumprimento 

desta obrigação acarretará a sua inelegibilidade nos 4 (quatro) anos seguintes ao fim da 

sua gestão.  

 

3. Compromete-se a diminuir as funções de confiança e os cargos comissionados em no 

mínimo 30% no decorrer de sua gestão incluindo a Administração direta e indireta e 

apresentar e/ou apoiar projeto que impeça a ocupação de cargos comissionados por 

pessoas que não atendam as condições estabelecidas na Lei da Ficha Limpa. 

4. Compromete-se a apresentar, através da sua liderança na Câmara, Projeto de Emenda à 

Lei Orgânica Municipal propondo a extinção do voto secreto em todas as votações da 

Câmara Municipal. 

5. O candidato tem ciência e AUTORIZA que a Assinatura deste Termo de 

Compromisso seja divulgado no Portal www.avbbrasil.org.br juntamente com 

a relação daqueles que NÃO ASSINARAM o Termo. AUTORIZA, ainda, que 

este material seja utilizado em REDES SOCIAIS, e na IMPRENSA visando 

mostrar para os eleitores quais candidatos têm compromisso com a 

transparência. 

 

Por estar inteiramente de acordo com os termos do presente instrumento, o (a) candidato (a) a 
Prefeito firma o presente, juntamente com os representantes das entidades subscritoras do 
documento. 

__________________________________ 
Candidato (a) 
 
___________________________________ 
Representante da AVB-BRASIL 

 

______________________________ 
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