
 

 

 

Carta-compromisso para governos estaduais 

Eleições 2014 
 

 

1) Assumo mobilizar a bancada do Partido XXXX no Congresso Nacional 

pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (substitutiva às 

PECs 10 e 52/2011) que institui a obrigatoriedade de elaboração e 

cumprimento do Plano de Metas pelos poderes executivos municipal, 

estadual, distrital e federal, com base nas propostas da campanha 

eleitoral; 

2) Assumo produzir um documento de Diagnóstico da Situação do 

Estado que contenha, no mínimo, os indicadores básicos da Plataforma 

Cidades Sustentáveis (www.cidadessustentaveis.org.br) que se aplicam 

ao âmbito estadual e que sirvam de referência para o estabelecimento 

de um Plano de Metas, contemplando os 12 eixos da Plataforma, para 

os quatro anos da gestão. O Diagnóstico e o Plano de Metas serão 

apresentados publicamente até 120 dias após a data da posse e 

devem estar em consonância com as propostas defendidas na 

campanha e registradas na Justiça Eleitoral; 

b) Concordo em elaborar um Plano de Metas que conterá diretrizes, 

objetivos, prioridades, ações estratégicas, indicadores e metas 

quantitativas para cada um dos setores da Administração Pública 

Estadual ou Distrital; 

c) Assumo publicar e divulgar, no mínimo, os indicadores básicos 

atualizados da Plataforma em até três meses após o final de cada ano 

da gestão; 

d) Assumo em publicar e divulgar um relatório de prestação de contas 

que contenha, no mínimo, os indicadores básicos da Plataforma e o 

balanço do Plano de Metas em andamento em até três meses após o 

final do segundo ano da gestão. As informações deverão ser 

apresentadas em audiências públicas; 

http://www.cidadessustentaveis.org.br/


e) Concordo em publicar e divulgar os indicadores básicos da 

Plataforma e o balanço do Plano de Metas da gestão, no mínimo, assim 

como apresentá-los em audiências públicas, em até cinco meses antes 

do final do mandato. (Esses compromissos podem comportar 

demandas locais extras, em documento anexo); 

f) Concordo em adotar os princípios da Lei de Acesso à Informação e os 
compromissos da Parceria para Governo Aberto para a transparência e 
a prestação de contas à sociedade quanto ao orçamento e às 
decisões da administração pública durante o meu mandato; 

g) Concordo em desenvolver e implantar ações que visem à melhoria 
do Índice de Transparência Estadual, construído pelo Instituto Ethos, 
divulgando os resultados em audiências públicas, conjuntamente com 
o Plano de Metas indicado pela Carta-Compromisso do Programa 
Cidades Sustentáveis. 
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