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TERMO DE COMPROMISSO - PODER
EXECUTIVO
COMPROMISSO
ELEITORAL COM A SOCIEDADE DE LIMEIRA/SP

Compromisso Público firmado pelo(a)
Candidato(a) a Prefeito(a), Sr.(a)

- PARTIDO

Eu, Mayra Rosanna Gama de Araujo
Silva da Costa, brasileira, portadora do RG:
59759876-9, e inscrita no

CPF no 494.762.464-72, portadora do Título
de Eleitor no
090271200337, candidata a Prefeita no Município
de Limeira/SP, pelo partido Cidadania,
prometo, publicamente, pelo presente
termo cumprir, rigorosamente, os compromissos
listados a seguir e incluídos em sua integralidade
junto de meu Plano de Governo
Além disso, autorizo ainda o Observatório
Social do Brasil —Limeira, inscrito no CNPJ/MF
sob n? 28.723.340/0001-60, a divulgar as informações
em suas redes sociais e veículos de
informação.

Compromisso #1 —Garantir e exigir a melhoria contínua da Transparência
Municipal.
Se atentar à Lei de Acesso à Informação e Responsabilidade Fiscal. Adotar como base de

avaliação

as metodologias da Controladoria Geral da União (CGU),Ministério Público Federal (MPF)e
Transparência Internacional (TI-BR).Divulgar as respostas aos alertas periodicamente emitidos
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP)
quanto aos indícios de irregularidade

fiscal. Ao constatar quaisquer irregularidades em atos e documentos públicos, fica o compromisso
de abertura de sindicância interna para que sejam tomadas as devidas medidas, cabendo denúncia
espontânea ao Ministério Público em caso de não resolução administrativa.

Formas de Mensuração: índice de Percepção de Transparência Municipal (IPT-M); e Mapa
de Alertas do TCE-SP.

Compromisso #2 — Incentivar a participação popular na elaboração e
cumprimento do Planejamento Estratégico e Orçamento Municipal,
tornando Limeira uma cidade cada vez melhor para se morar.
Nas últimas gestões, o nosso Plano Plurianual de Ações (PPA)foi construído com base em
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entrevistas com a população c conta com a Metodologia do TCE-SP
referentes ao "1-EGMIAlém de

manter estas boas práticas, dando transparência à sua mensuraçõo, importante fomentar
ainda
mais a participação da população em todo o processo que envolve o Planejamento
Estratégico

Municipal (PPA,LDO,LOAe Plano Diretor), bem como, incorporar o metodologia "IGM"(índice de
Governança Municipal), desenvolvido pelo Conselho Federal de Administração (CEA),evoluindo
nossa cidade como uma referência nas melhores práticas conhecidas.

Formas de Mensuração: Evolução dos índices 1-EGMdo TCE/SP c IGM do CFA.

Compromisso #3 —Incentivar maior participação de Empresas Limeirenses
nas Compras Municipais, estimulando a economia local e redução do gasto
público.
Para isto, faz-se fundamental: a) haver um Planejamento Anua/ de Compras, b) reavaliar

as plataformas de Licitaçõesda cidade, realizandoestudo de implantaçãoda Bolsa
Eletrônica de Compras (BEC);c) Otimizar processos e reduzir os prazos de emissões de

licenças às empresas; d) Implantar programa permanente de capacitação ao
empresariado local, bem como aos servidores públicos; e) Compromissomáximo com a
transparência em todo o processo de Compras (desde o planejamento até o recebimento);

f) Atentar-se ao Guia para Candidatxs 2020 do SEBRAE/SP,
consultar materiais de
referência.
Formas de Mensuração: Participação de Empresas de Limeira nas Compras Públicas locais.
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MATERIAIS DE REFERÊNCIA
FORMAS DE MENSURAÇÃO

RESPONSÁVEIS

COMPROMISSOS

Monitoramento do Poder
Legislativo

OSB - Limeira

"2 Legislativo

índice de Percepção de
Transparência
Municipal
(IPT-M)

OSB - Limeira

Executivo,
til

Mapa de Alertas do TCE-SP

LINK DE ACESSO
https://osblimeira.or
g.br/servicosmonitoramentocamara-municipal/
https:llinfogram.co

Legislativo

m/1plrzpp9p6611nsqr
71y5S21vihzgx50ee7

TCE/SP

#1 Executivo, #1
Legislativo

https://infogram.co

Participação de Empresas
de Limeira nas Compras
Públicas locais

OSB - Limeira

#3 Executivo

1-EGM

TCE/SP

#2 Executivo

m/1plrzpp9p6611nsqr
71Y5521vihzgx50ee7

https://infogram.co
m/1plrzpp9p6611nsqr
71y5521vihzgx50ee7
https:lliegm.tce.sp.g
ov.br/_

IGM

CFA

Custo per Capta do
Legislativo

TCE/SP

#2 Executivo

https://_infopram.co
m/1plrzpp9p6611nsqr
71v5521vihzgx50ee7

https://infogram.co

#3 Legislativo

m/1plrzpp9p6611nsqr
71y5521vihzgx50ee7

Materiais de Referência:

[11 Site do OSB

Limeira com detalhes do Projeto "Eleições 2020"

https://osblimeira.org.br/eleicoes2020/

[21 Cartilha - "O Vereador e a Fiscalização dos Recursos Públicos", elaborada pela
Controladoria Geral da União (CGU)
[31 Guia para Candidatxs Empreendedorxs — Prefeitos e Vereadores - 2020
https://candidatoempreendedor.sebraesp.com.br/, elaborado pelo SEBRAE/SP
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