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1 INTRODUÇÃO 

 
Através do Processo de Inexigibilidade 00009/2019, contrato n° 

00060/2019 – CPL, essa Consultoria Técnica Especializada tem por objetivo 

realizar diagnóstico, bem como apresentar soluções técnicas, métodos, 

projetos e um modelo adequado das “Boas Práticas de Governança” no 

âmbito do Poder Legislativo do Município de Cabedelo/PB. 

Após o cumprimento da primeira etapa realizada pela Consultoria 

Técnica Especializada, referente ao Relatório de Diagnóstico Institucional, no 

âmbito do Poder Legislativo do Município de Cabedelo/PB, que se delimitou 

a fase de avaliação institucional, pode-se conhecer a realidade da estrutura 

organizacional deste Poder Legislativo e na sequência foi desenvolvida a 

segunda etapa dessa consultoria. 

Para apresentar soluções técnicas e recomendações com o objetivo de 

promover, orientar e auxiliar a gestão a se preparar para implantar e aplicar 

as boas práticas de governança no setor público, como um meio de melhorar 

o desempenho de suas funções de maneira mais efetiva, eficiente e 

transparente, esse relatório apresenta uma matriz de estruturação de 

processos e atividades, com base nas necessidades organizacionais desta 

Casa, que delimita-se a fase de planejamento. 

As ações da Câmara Municipal de Cabedelo necessitam efetivamente 

estarem direcionadas para objetivos alinhados aos interesses da sociedade. 

Isso pode ser observado em cada revisão dos processos de trabalho, na 

necessidade de reestruturação organizacional, desde a reorganização de 

procedimentos de atendimento até atingir o objetivo de melhorar a prestação 

do seu serviço público e a sua capacidade de atingir a missão institucional. 

Ressalta-se, que a fase de planejamento delineada nessa proposta de 

estruturação de processos e atividades é realizada com base nas 

necessidades organizacionais, inserida em uma perspectiva de constante 

avanço institucional. Logo, não é pretensão aqui apontar algo que não possa 

ser futuramente reavaliado. 
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Destarte, por se tratar de um ente do setor público, faz-se necessário 

resgatar a observância aos princípios constitucionais da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência que orientam 

a atividade administrativa nessa área, fundamental para que os aspectos 

mais práticos das atividades deste Poder Legislativo e sua atuação se 

mantenham cada vez mais fiel a sua missão. 

Além disso, é preciso revisitar o Regimento Interno desta Casa 

Legislativa, nesta etapa do planejamento, a fim de subsidiar as outras etapas 

desse processo, com o propósito de ampliar a compreensão da organização, 

seus objetivos e contexto geral na qual ela atua, bem como os atores 

envolvidos. 

Todo o levantamento de dados e informações, que consiste na etapa de 

planejamento, para futura análise de soluções técnicas, delimita-se aos 

seguintes aspectos: 

 

 
a) Contexto operacional 

 

✓ Uma visão geral da Casa Legislativa, através da sua função e ambiente 

de atuação, bem como seu organograma. 

✓ Relacionamento com a sociedade, como canais de acesso do cidadão e 

mecanismos de transparência. 

✓ Gestão de pessoas. 

✓ Gestão patrimonial e almoxarifado. 

 

 
b) Estrutura organizacional 

 

✓ Identificação do papel de cada unidade ou setor, no sentido de 

viabilizar o seu gerenciamento. 

✓ Identificação do rol de responsáveis no organograma e/ou manual de 

funcionamento da organização. 
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c) Referencial de Conformidade 
 

✓ Conhecimento do marco legal e regulatório da entidade. 

✓ Previsão constitucional, normas e regulamentos de criação e o 

regimento interno. 

✓ Leis, decretos e outras regulamentações externas incidentes sobre a 

organização e suas atividades, bem como procedimentos e manuais 

internos relevantes. 

✓ Código de ética e decoro parlamentar. 

 

 
Esse conjunto de dados e de informações servirão de base para o 

direcionamento dos trabalhos, as orientações e os critérios neles 

estabelecidos, determinarão a estruturação de processos e atividades que 

serão necessários. 

 

 
2 CONTEXTO OPERACIONAL 

 
2.1 Regimento Interno da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) 

 

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Cabedelo (RICMC) 

vigente está disposto na Resolução n° 158, de 15 de março de 2006, 

atualizada até janeiro de 2019 através das alterações realizadas pelas 

Resoluções nºs 165/2007; 176/2009; 181/2009; 183/2009; 184/2009; 

186/2009; 189/2010; 193/2011; 197/2012; 198/2013; 199/2013; 

202/2013; 205/2013; 207/2013; 208/2013; 209/2013; 210/2014; 

211/2015; e 219/2018).    

 

O RICMC serve para delimitar os limites de atuação desta Casa 

Legislativa, facilitar o andamento do processo de leitura de Leis, estabelecer 

critérios e normas gerais do processo legislativo, bem como normas 

específicas para o tratamento de matérias legislativas. 
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É um meio de organizar os trabalhos da Casa, organizar as decisões 

coletivas típicas do Poder Legislativo, sofrendo, ao longo do tempo, 

modificações e alterações, sempre que forem necessárias, visando à melhoria 

de seu funcionamento. 

Assim, o Regimento Interno desta Casa Legislativa constitui normas e 

princípios que fundamentam as suas funções legislativas, administrativas e 

fiscalizadoras, previstas na Constituição Federal de 1988. 

Nas funções legislativas, definidas como as suas competências, estão a 

elaboração de Leis, em conformidade com os preceitos constitucionais, onde 

os vereadores que compõem a Casa podem apresentar Projetos de Leis, 

moções, emendas aos Projetos de Lei, dentre outras proposições. 

Nas funções administrativas estão os serviços internos e 

funcionamento da estrutura organizacional, regulamentação de 

funcionalismo, estruturação e organização de seus serviços auxiliares, que 

permitem proporcionar a manutenção de um ambiente e estrutura que 

permita a execução das funções legislativas. 

Nas funções fiscalizadoras, uma das principais atribuições do 

Legislativo, junto com a elaboração de Leis, realiza-se a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de outro poder, nesse 

caso, do Poder Executivo. 

Na Câmara Municipal de Cabedelo (PB), as funções fiscalizadoras são 

desempenhadas por meio de diferentes instrumentos, como as Comissões 

Parlamentares de Inquéritos (CPIs), Comissões Temporárias e as Comissões 

Permanentes: 

✓ Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). 
 

✓ Comissão de Orçamento e Finanças (CORF). 
 

✓ Comissão de Serviços Públicos e Desenvolvimento (CSPD). 
 

✓ Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente (CESMA). 
 

✓ Comissão de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH). 
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Legislativas Administrativas 

Fiscalizadoras 

✓ Comissão da Juventude (CJ). 
 

✓ Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (CEDP). 

 

 
De modo geral, no RICMC, são observadas as suas funções oficiais que 

de modo claro e objetivo estão distribuídas da seguinte forma: 

 
 

 
Figura 1 - Funções Legislativas 

 
 
 

Logo, o Poder Legislativo desempenha seu papel na função legislativa 

em matéria de sua propositura, de interesse do município, de iniciativa do 

Prefeito e, ainda, da sociedade por iniciativa popular. Já na função 

fiscalizadora auxilia o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB) na fiscalização 

do Poder Executivo. E, na função administrativa gerencia seu orçamento, 

patrimônio e recursos humanos. 
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Desse modo, o RICMC regulamenta a organização funcional e 

legislativa da Câmara, bem como os direitos e deveres dos vereadores, sem 

infringir a Lei Orgânica Municipal, a Constituição do Estado e a Constituição 

Federal de 1988. 

 
2.2 Organograma da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) 

 
A Câmara Municipal de Cabedelo (PB) da 14ª Legislatura (2017/2020) 

e a Mesa Diretora atual, vem desenvolvendo seus trabalhos para cumprir o 

Biênio 2019/2020, tendo como Presidente a Vereadora Maria das Graças 

Carlos Rezende e de acordo com o RICMC, apresenta o organograma 

institucional a seguir, disponível no seu site oficial 

(https://cmcabedelo.pb.gov.br/organograma/): 

 

Figura 2 - Organograma Institucional 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/organograma/
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O Organograma Institucional vigente na Câmara Municipal de 

Cabedelo (PB), corresponde ao modelo de organograma tradicional, utilizado 

para representar as posições hierárquicas. 

Por isso, seu formato possui as caixas distribuídas por grau de 

importância, do topo até a base, possibilitando maior clareza na hierarquia e 

na definição de funções, bem como na comunicação entre a estrutura de 

atividades de cada setor. 

Por meio do organograma vertical a gestão pode não só realocar 

cargos, realizar contratações e visualizar qualquer necessidade de 

preenchimento de vaga ou realocação de funcionários necessária para 

melhorar seu desempenho. 

Essa estrutura tem seu funcionamento desmembrado, uma vez que a 

Câmara Municipal de Cabedelo (PB) não possui um espaço único que atenda 

a toda a sua estrutura. 

Nesse momento, sua sede “Casa Luiz de Oliveira Lima”, localizada na 

Rua Dr. João Machado n° 29, Centro, Cabedelo (PB), onde funciona o Anexo 

Legislativo (Secretaria Legislativa) está em fase de conclusão da obra de 

reforma, com previsão de término até o final desse mês de janeiro de 2020. 

Enquanto o Anexo Administrativo é instalado em imóvel alugado, 

situada a Dr. João Machado n° 57, Centro, Cabedelo (PB), onde além de 

funcionar todas as atividades da função legislativa, encontram-se, também, 

os quatorze (14) gabinetes dos vereadores, todos estruturados para que suas 

atividades possam ser desempenhadas da melhor forma possível, com 

atendimento ao público, diariamente. 

Ressalta-se, que enquanto a obra de reforma da sede não estiver 

concluída, o Anexo Legislativo funciona em um imóvel alugado na Rua 

Cassiano da Cunha Nóbrega, nº 43, Formosa, Cabedelo (PB), onde além dele, 

encontra-se, também, na mesma instalação o arquivo e a Escola Legislativa. 
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Ao mesmo tempo, tomou-se conhecimento que a Câmara Municipal de 

Cabedelo (PB) se encontra em processo de negociação para aquisição de um 

terreno, para que futuramente possa ter todas as suas instalações em um 

único centro administrativo próprio. 

Diante desse cenário, observou-se a necessidade de rever um conjunto 

de processos, mecanismos e monitoramento, com a finalidade de reorganizar 

internamente os trabalhos desenvolvidos no âmbito desses anexos, que 

dependem, fundamentalmente, das pessoas envolvidas e suas diversas 

competências. 

A organização, a interação, a comunicação e os procedimentos para o 

bom funcionamento desta Casa Legislativa, devem englobar o ambiente 

interno e externo, de modo que o fluxo de informações, os processos de 

trabalho e as atividades relacionadas à avaliação, ao direcionamento e ao 

monitoramento, possam minimizar riscos e auxiliar na tomada de decisões. 

 

2.3 Poder Legislativo e seu Relacionamento com a Sociedade 

 

 
2.3.1 Site Oficial 

 

 
A Câmara Municipal de Cabedelo (PB) vem empreendendo esforços no 

sentido de oferecer a sociedade diferentes mecanismos de interação com esta 

Casa, bem como de integrar as ferramentas ofertadas, com os setores 

internos responsáveis por esses canais. 

Como resultado desse trabalho, esta Casa mantém como mecanismo 

de transparência pública em atendimento a legislação vigente, seu site oficial 

disponível no link: https://cmcabedelo.pb.gov.br/. 

O portal tem como finalidade, além da atender a transparência pública 

das informações, de evidenciar a estrutura organizacional da Casa 

Legislativa, na aba atividade legislativa disponibilizar acesso às legislações, 

as ações dos parlamentares por meio do SAPL e as fotos dos vereadores. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Bem como, manter as informações e ações realizadas, tempestivamente, 

além de possibilitar aos servidores acesso ao contracheque, ficha financeira  

e comprovante de rendimentos para o imposto de renda. 

 

 
2.3.2 E-SIC 

 

 
O E-SIC e a Ouvidoria são elementos que fazem parte do sistema de 

transparência das informações. Deste modo, também, é no site oficial 

disponível no link: https://cmcabedelo.pb.gov.br/, que é possível acessar os 

demais meios de comunicação com a sociedade, conforme se visualiza na 

imagem a seguir. 

 

 
 

Figura 3 - E-SIC e Ouvidoria 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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O e-SIC é um sistema online que funciona no site oficial deste Poder 

Legislativo, onde centraliza todos os pedidos de informação amparados pela 

Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), 

que regulamenta o direito de acesso às informações públicas, criando 

mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a 

necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas 

dos órgãos e entidades dos Poderes por meio virtual. 

O E-SIC, no portal oficial da Câmara Municipal de Cabedelo, é de fácil 

acesso, fica disponível na página principal, o usuário tem a opção de abrir 

um protocolo e realizar uma solicitação de informação, ou após essa fase, 

realizar uma consulta com o número do protocolo. 

O E-SIC, não tem normativo na Câmara Municipal de Cabedelo, mas 

segue o que exige a Lei de Acesso à Informação (LAI) - Lei nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011, entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012 e, 

juntamente com o Decreto nº 7.724/2012, regulamenta o direito de acesso 

dos cidadãos às informações públicas, previsto na Constituição. 

 

 
2.3.3 Ouvidoria 

 

 
A ouvidoria da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) foi criada pela Lei 

nº 2.028 de 21 de outubro de 2019, com a finalidade de promover a 

interlocução com a sociedade, constituindo-se como um canal aberto para o 

recebimento de denúncias, solicitações, informações, reclamações, 

sugestões, críticas e elogios e quaisquer outros encaminhamentos 

relacionados às suas atribuições e competências (Artigo 1º da Lei nº 

2.028/2019). 

Sua estrutura é composta pelo Ouvidor Legislativo, a pessoa quem 

coordena todos os trabalhos e atividades, pelo Ouvidor Legislativo Adjunto, 

Coordenador Executivo, Assessor Popular e Secretário de Gabinete do 

Ouvidor. Todos trabalham em conjunto para desempenhar suas funções. 
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Como ela foi recentemente criada, quando da realização dessa etapa 

da Governança, não foi possível obter maiores informações e o Relatório 

Anual da Ouvidoria, ainda, não estava finalizado. 

 
2.3.4 Redes Sociais 

 

 
A utilização da tecnologia de informação e comunicação, em específico 

as redes sociais, compreende conexões e interconexões entre os usuários, 

como meios de comunicação que proporcionam as construções de 

relacionamentos, por meio de interfaces móveis e dispositivos de desktop que 

são alimentadas por vários dados, sejam estes através de imagens, vídeos e 

textos a serem compartilhados (KAPLAN & HAENLEIN, 2010). 

No que concerne às redes sociais, ocorre a concentração das  

interações em torno de interesses e contatos com os quais o usuário tem 

maior afinidade (CASTRO, 2018). Elas permitem análise de forma 

sistemática do relacionamento entre atores que integram uma rede, 

baseando-se na importância da conectividade entre eles (FONSECA, 

MENESES, SOUZA & HOLLANDA, 2019). 

Ferramentas como o Whatsapp©, Facebook©, Instagram©, Youtube© e 

Twitter© podem auxiliar na divulgação de notícias, produtos e serviços, 

ocasionando uma relação direta e simultânea entre os usuários, permitindo 

interação, troca de informações e ideias de interesses do Legislativo. 

Além do site oficial, do e-SIC e da ouvidoria, a Câmara Municipal de 

Cabedelo possui canais multilaterais, que são representados por mídias 

sociais como o Facebook©, o Instagram© e o Twitter©, que oferecem 

ferramentas de participação pública interativa e espaços para discussão e 

sugestões, sendo o Facebook© e o Instagram© as redes sociais mais 

utilizadas de interação com seus seguidores. 
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Através do Facebook© e do Instagram©, esta Casa realiza a divulgação 

de todas as suas ações, além de realizar as transmissões “ao vivo” das 

sessões ordinárias, extraordinárias, especiais, itinerantes, audiências 

públicas e sessões solenes, mantendo seus usuários atualizados. 

 

 
 

Figura 4 - Facebook© da Câmara Municipal de Cabedelo 
 

 
 

Figura 5 - Instagram© da Câmara Municipal de Cabedelo 
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Contudo, não foi possível obter maiores informações sobre o 

gerenciamento dessas mídias sociais, como o planejamento de publicações, a 

execução e o monitoramento, apresentando o levantamento dos resultados com 

número de acessos, postagens e interações. 

Assim, a Câmara viabiliza oportunidades de interação, no que diz 

respeito ao relacionamento com a sociedade. Bem como, mantém uma 

relação simultânea com todas as informações que são integralmente 

disponibilizadas na sua página oficial, no que se referem aos documentos e 

arquivos. 

 
 
 

2.3.5 Portal da Transparência 

 

 
O Portal da Transparência é uma ferramenta que permiti a sociedade 

participar de forma ativa no acompanhamento dos recursos públicos e na 

sua aplicação e promover a realização do controle social. 

Na Câmara Municipal de Cabedelo (PB) o portal da transparência está 

disponível no link: https://cmcabedelo.pb.gov.br/transparencia/. A fim de 

atender de forma mais eficiente a crescente demanda e as obrigações de 

transparência, ele vem passando por diversas reestruturações, sempre em 

busca de melhorar a apresentação dos dados, com mecanismos de busca 

intuitivo, facilitar a usabilidade, com mais recursos gráficos, integração com 

as redes sociais, adequação as plataformas móveis e maior interatividade. 

Ele foi estruturado de maneira em que há muitos caminhos para se 

chegar às informações. O painel é de fácil navegação e de acesso livre, não 

requer usuário nem senhas. Conta com uma gama de dados que são 

divulgados em cumprimento a legislação vigente, provenientes de diversas 

fontes de informação, entre as quais o Sistema de Informações Contábeis, 

que permite a evidenciação dos repasses duodecimais e as despesas 

realizadas. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/transparencia/
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A periodicidade de envio dos dados depende do assunto tratado, assim 

como a periodicidade de atualização das informações no Portal. Uma vez 

carregadas no Portal, às informações são disponibilizadas para 

conhecimento do cidadão de diversas formas, como: painéis, consultas 

detalhadas, informações por imagens de gráficos e dados abertos. 

Contudo, assim como ocorreu com as mídias sociais, não foi possível 

obter maiores informações sobre o gerenciamento do portal,  como o 

monitoramento, apresentando o levantamento dos resultados das estatísticas 

de acessos. 

Atualmente, essa é a imagem de acesso inicial ao portal: 
 

 
 

Figura 6 - Portal da Transparência da Câmara Municipal de Cabedelo 
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Dentro desse universo, são disponibilizados dados sobre: 
 

• Despesas Públicas; 
 

• Receitas Públicas; 
 

• Relatórios de Responsabilidade Fiscal; 
 

• Transferências de Recursos; 
 

• Gastos com Diárias e Passagens; 
 

• Convênios; 
 

• Licitações; e, 
 

• Servidores Públicos. 

 

 
2.4 GESTÃO DE PESSOAS 

 

No Anexo Administrativo da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) 

funciona o Setor de Recursos Humanos, composto por oito (8) colaboradores, 

sendo um (1) efetivo e sete (7) comissionados. 

Na parte operacional, esse setor usa o sistema E-Gestão Pessoal da 

Elmar Tecnologia© para: 

✓ Cadastro completo do servidor com foto; 
 

✓ Emissão de contracheque on-line; 

 
✓ Gerenciamento de usuários/perfis de acesso; 

 
✓ Formas de cálculo automatizadas para 13º salário, férias, 1/3 de 

férias, dentre outros; 

✓ Diversos relatórios gerenciais; 

 

✓ Geração de arquivos para cumprimento das obrigações 

acessórias como: SEFIP, DIRF, RAIS, MANAD, SIPREV, TCE, 

Empresas Consignadoras, dentre outros. 
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✓ Geração do arquivo da folha para pagamento em débito 

automático na Caixa Econômica Federal. 

Foi constatado que no exercício de 2019 os membros da Comissão de 

Licitação desta Casa participaram de cursos nessa área. Bem como, servidor 

efetivo, da Secretaria Legislativa, responsável pela alimentação do Sistema 

de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), participou de curso de capacitação. 

Esta Casa Legislativa possui convênio com a UNIDENTIS, para 

tratamento odontológico, mediante desconto na folha de pagamento, da 

parcela correspondente ao plano contratado pelo servidor e, mensalmente, a 

Câmara assume a responsabilidade de repassar os valores retidos dos 

servidores para a UNIDENTIS. 

O Setor de Recursos Humanos, também, disponibiliza serviços on-line 

para o servidor no site oficial da Câmara Municipal de Cabedelo, por meio do 

sistema E-Portal do Servidor. 

 

 
 

Figura 7 - Portal do Servidor da Câmara Municipal de Cabedelo 
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Esse portal permite o acesso do servidor a alguns serviços em 

destaque como a disponibilização de contracheques, a ficha financeira 

completa do exercício e a disponibilização de comprovante de rendimentos, 

com acesso seguro, mediante cadastramento e validação. 

Por fim, vale ressaltar que estar em andamento o planejamento de 

contratação de empresa especializada para ofertar cursos regulares a todos 

os servidores desta Casa, e em análise a possibilidade de celebrar convênio 

com plano de saúde, com a coparticipação do servidor. Dessa forma,  a 

gestão busca proporcionar ações que visem melhorias contínuas aos seus 

servidores. 

A Câmara Municipal de Cabedelo não possui em sua estrutura Código 

de Conduta Funcional que oriente seus servidores com recomendações de 

boas práticas relacionadas ao exercício de suas funções, sobre 

procedimentos a serem tomados em casos de conflito de interesses, que 

comprometa a gestão. 

 
 
 

2.5 GESTÃO PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO 

 

 
A gestão patrimonial e o almoxarifado são de suma importância no 

setor público e seu controle deve atender a toda estrutura legalista e 

normativa vigente. 

Na Câmara Municipal de Cabedelo a gestão patrimonial e de 

almoxarifado no ano de 2019 foi gerenciada pelas responsáveis, 

respectivamente, servidora efetiva Edilza da Paixão Rodrigues, matrícula 977 

e a servidora efetiva Vanda Lúcia de Araújo Oliveira, matrícula 011, ambas 

chefes desses setores. 

O almoxarifado da Câmara Municipal de Cabedelo, conta com três (3) 

colaboradores, sendo um (1) efetivo e dois (2) comissionados, que atuam na 

manutenção, no monitoramento e no controle das entradas e saídas de 

materiais de consumo, de expediente, de limpeza e de conservação das 
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atividades deste poder. É utilizado o sistema E-Gestão Almoxarifado da 

Elmar Tecnologia© para o controle dos contratos licitatório de produtos e 

materiais. 

O gerenciamento e tombamento do patrimônio da Câmara Municipal 

de Cabedelo é realizada pela chefe Edilza da Paixão Rodrigues, que com o 

auxílio de demais servidores realiza o levantamento. Porém, não há um 

espaço físico específico para o Setor de Patrimônio, pois a Câmara, ainda, 

carece de estrutura física. 

Durante a elaboração desse relatório, está em andamento uma nova 

atualização no patrimônio e no almoxarifado, devido aos móveis novos, 

materiais e utensílios adquiridos para estruturar a nova sede, após reforma. 

No decorrer desta análise, observou-se, também, que esta Casa 

Legislativa identificou alguns bens inservíveis, que foram doados por meio de 

editais abertos, permitindo a participação de entidades e órgãos 

interessados. É importante ressaltar que os bens doados ocorreram por meio 

de processo interno administrativo, após o pedido ter sido devidamente 

solicitado pela entidade/órgão, assinado, protocolado e homologado. 

 

 
3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
3.1 Funções Legislativas 

 

 
A Câmara Municipal é o órgão do Poder Legislativo Municipal, 

exercendo as competências que lhe são conferidas constitucionalmente, bem 

como pela Lei Orgânica do Município (LOM), exercendo as funções 

legislativas, fiscalizadoras e de julgamento, praticando atos de administração 

interna no que lhe competir, podendo ainda, sugerir medidas de interesse 

público ao Chefe do Poder Executivo Municipal. 

De acordo com o Regimento Interno, instituído pela Resolução de nº 

158, de 15 de março de 2006, em seu artigo 11, a Mesa Diretora, órgão 

diretivo dos trabalhos da Câmara Municipal é constituída de quatro 
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membros, a saber: I - Presidente; II – 1º Vice-Presidente; III – 2º Vice- 

Presidente; IV - 1° Secretário; e V – 2° Secretário, sendo ressaltados que as 

funções executivas da Mesa Diretora são exercidas pelo Presidente, 1° e 2° 

Secretários, na forma regimental. 

Entre as funções da Mesa Diretora destaca-se no artigo 18 do 

Regimento Interno: dirigir os trabalhos legislativos, administrar a Câmara 

Municipal, iniciar o processo de perda de mandato de Vereador nos casos 

previstos do art. 37, incisos I, II, VI e VII, da Lei Orgânica Municipal e 

declarar a perda do mandato nas situações aludidas nos incisos III, IV, V e 

VIII, do mesmo dispositivo, promulgar emendas a LOM, adotar as 

providências cabíveis, por solicitação do interessado, para a defesa judicial 

ou extrajudicial de Vereador contra a ameaça ou a prática de ato atentatório 

ao livre exercício e às prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar, 

decidir, conclusivamente, em grau de recurso, as questões relativas a 

pessoal e aos serviços administrativos da Câmara e elaborar e encaminhar 

ao Prefeito até o dia 31 de agosto, a proposta orçamentária da Câmara, para 

ser incluída na proposta geral do Município. 

No sentido de viabilizar o gerenciamento das funções de cada membro 

da Mesa Diretora, o Presidente é o representante legal da Câmara nas suas 

relações externas, competindo-lhe as funções administrativas e diretivas 

internas, além de ser responsável na convocação de sessões, quanto a dar 

iniciativa de processos legislativos e demais atividades no âmbito legislativo e 

administrativo, conforme artigo 19, § 1º, incisos do I ao VI e § 2º ao §9º do 

Regimento Interno. 

Dentre as atribuições do 1º Vice-Presidente pode-se destacar dar 

andamento legal aos recursos interpostos contra atos da Presidência da 

Mesa, promulgar e publicar as leis, em quarenta e oito horas, quando 

expirado o prazo previsto para o Presidente da Câmara, nos termos da Lei 

Orgânica Municipal e superintender, sempre que convocado pelo Presidente, 

os serviços administrativos da Câmara Municipal, bem como auxiliá-lo na 
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direção das atividades legislativas e de polícia interna (Artigo 20 do 

Regimento Interno). 

Com relação às funções desempenhadas pelos Secretários, enfatizam- 

se algumas delas: proceder à leitura da matéria do expediente, bem como as 

proposições e demais papéis sujeitos ao conhecimento ou deliberação do 

Plenário, proceder à chamada nominal dos Vereadores nas ocasiões 

determinadas pelo Presidente e nos casos previstos no Regimento, assinando 

as respectivas folhas, constatar a presença dos Vereadores ao se abrir à 

sessão, confrontando-a com a folha de presença assinadas por estes, 

registrando as faltas dos ausentes, com causa justificada ou não, 

consignando, ainda, outras ocorrências sobre o assunto, assim como 

encerrar a referida folha ao final de cada sessão e contar os votos nas 

deliberações do Plenário e eleição da Mesa, tomando as respectivas notas 

(Artigo 21 do Regimento Interno). 

De acordo com esse contexto, a estrutura da função legislativa desta 

Casa, pode ser visualizada conforme apresenta a Figura 8. 

Figura 8 - Estrutura da Função Legislativa da Câmara Municipal de Cabedelo 
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É nesse contexto que se situa o Poder Legislativo e exprime duas ideias 

necessariamente interdependentes, uma no sentido de especialização de 

função, e outra no sentido de órgão que exercem a função legislativa, como 

prevê a Constituição Federal de 1988. 

Assim, pode-se dizer que as funções fundamentais do Poder Legislativo 

são a de representação, a de legislação, a de legitimação da ação 

governamental, a de controle, a de juízo político e a constituinte (SILVA, 

2010). 

Todas essas funções exigem desse poder um significativo esforço, 

diante das mudanças das condições sociais que são contínuas e requerem 

permanente atenção na modificação das regras de governar, aumentando a 

demanda da sociedade por serviços públicos, o que alarga ainda mais o 

escopo das atividades do legislativo. 

 

 
3.2 Rol de responsáveis 

 

 
A Câmara Municipal de Cabedelo (PB), conta com quatorze (14) 

setores, sendo necessária a identificação do rol de responsáveis, de acordo 

com o desmembramento do organograma, conforme apresenta a figura a 

seguir. 

 

 
 

Setores da Câmara Responsáveis pelos Setores Matrícula 

Secretaria Legislativa Thayane Bezerra Fernandes 1545 

Diretoria Legislativa Iris Cristina Macêdo de Farias 1251 

Escola Legislativa Siomara Beltrão Luna Gomes 1640 

Secretaria Administrativa Andrea Rocha Nascimento 1621 

Setor de Licitação Elly Martins Norat 1623 
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Setor Financeiro José Jansen 1547 

Tesouraria Anderson Paskalinne Pinheiro Cavalcante 1546 

Setor de Contabilidade Elinaldo de Sousa Barbosa Contratado 

Setor de Almoxarifado Vanda Lúcia de Araújo Oliveira 011 

Setor de Recursos Humanos Vânia Chaves Freire 1550 

Setor de Patrimônio Edilza da Paixão Rodrigues 977 

Assessoria Jurídica Rougger Xavier Guerra Júnior Contratado 

Solon Benevides Contratado 

Arquivo Geral Rodolfo Henrique Lima da Silva 982 

Ouvidoria João Luiz Sobral de Medeiros 1650 

Figura 9 - Setores e seus Responsáveis 2019/2020. 

Fonte: Elaborado a partir das portarias e contratos. 

 
 

De acordo com a Figura 9, cada servidor ou membro, seja ele efetivo, 

comissionado ou contratado é o responsável por dar andamento aos 

trabalhos no seu setor, bem como elaborar ofícios, despachos, memorando, 

manter a guarda e a organização dos documentos e processo, devendo 

executar suas atividades com o máximo de zelo e prestar contas à gestão, 

tudo devidamente acompanhado pela Presidente da Casa. 

 

 
4 REFERENCIAL DE CONFORMIDADE 

 
 

4.1 Marco legal e regulatório 

 
O Município de Cabedelo/PB, localizado no litoral norte da Paraíba, foi 

criado pela Lei Estadual n° 1.631, de 12 de dezembro de 1956, sancionada 
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pelo Governador do Estado, Flávio Ribeiro Coutinho, conforme publicado no 

Diário Oficial do Estado, em 16 de dezembro de 1956. 

O primeiro Prefeito do Município foi o Dr. Antônio Ribeiro Pessoa, 

nomeado pelo Governador do Estado, Flávio Ribeiro Coutinho, que tomou 

posse em 09 de fevereiro de 1957. 

Por sua vez, o primeiro Prefeito eleito foi o Senhor Enivaldo Figueiredo 

Miranda, tendo como Vice-Prefeito o Senhor Francisco Figueiredo de Lima, e 

a primeira composição da Câmara de Vereadores foi formada pelos Senhores 

Altimar de Alencar Pimentel, Francisco Pereira de Sousa, Francisco Xavier 

Borges de Sousa, Luiz Bezerra Cavalcanti, Luiz de Ferreira de Góes, Luiz de 

Morais Fragoso e Messias Pessoas da Silva. 

Nesse sentido, o primeiro marco legal e regulatório da Câmara 

Municipal de Cabedelo (PB) é a Lei Orgânica Municipal, que tem a 

característica de Constituição Municipal. 

O documento foi solicitado e recebido para compor esse processo, 

tendo como análise a versão publicada no Diário Oficial do Estado, de 15 de 

maio de 1990, alterada pelas Emendas a Lei Orgânica Municipal n°s: 

001/1993;    002/1994;    003/1995;    004/2001;    005/2001;  006/2001; 

007/2003, 008/2005; 009, 010, 011/2006, 012/2007, 013 e 014/2008, 

015/2009,  016  e  017/2011;  018/2012;  019/2013,  020,  021/2014  e 

22/2015, referente a edição atualizada em janeiro de 2018. 
 

De acordo com o marco legal e regulatório desta Casa Legislativa, ela  

é composta por quinze (15) Vereadores, eleitos diretamente pelo povo para 

cumprirem uma legislatura de quatro (4) anos, compreendendo atribuições 

de legislar, fiscalizar, julgar e administrar seus serviços. O funcionamento 

deste órgão ocorre em períodos legislativos ordinários e extraordinários. 

O segundo marco regulatório é o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Cabedelo, disposto na Resolução n° 158, de 15 de março de 

2006, atualizada até janeiro de 2019 através das alterações realizadas pelas 

Resoluções nºs 165/2007; 176/2009; 181/2009; 183/2009; 184/2009; 
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186/2009; 189/2010; 193/2011; 197/2012; 198/2013; 199/2013; 

202/2013; 205/2013; 207/2013; 208/2013; 209/2013; 210/2014; 

211/2015; e 219/2018).    

 

Assim, esta Casa Legislativa deve-se manter em conformidade com 

esses instrumentos legais vigentes. 

 
4.2 Código de Ética e Decoro Parlamentar 

 

 
O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de 

Cabedelo (PB) foi instituído pela Resolução Nº 159, de 15 de março de 2006, 

publicado no Quinzenário Oficial de Cabedelo/PB de 1 a 15 de abril de 2006, 

alterado pelas Resoluções de nºs 180/2009, 185/2009, 212/2015 e 

220/201. Destaca-se, que as normas estabelecidas neste código 

complementam o Regimento Interno e dele passam a fazer parte integrante. 

Ele estabelece os princípios éticos e as regras básicas de decoro 

parlamentar que devem orientar a conduta dos que estejam no exercício do 

cargo de Vereador, sendo criado com o objetivo de zelar pela observância dos 

princípios e preceitos do regulamento e do Regimento Interno da Casa, 

atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar. 

Logo, um dos grandes desafios do Legislativo é encarar a questão ética 

como prioridade, consagrando a transparência e vencendo abusos em 

potencial. E, esse instrumento garante para a sociedade uma qualidade 

moral que permanecerá fundamentado na responsabilidade social e política 

de cada um dos parlamentares. 

 

 
4.3 Manuais Internos 

 

 
Até a realização dessa segunda fase, a Câmara Municipal de Cabedelo 

não possui em sua estrutura interna, manuais de rotinas e procedimentos, 

como por exemplo: 
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4.3.1 Manual do Processo Legislativo que visa a 

atender às dúvidas e dificuldades mais comuns sobre o 

processo legislativo e permite, através de modelos, a 

elaboração padronizada de proposições legislativas, de 

cada um dos tipos de pareceres de relatores de 

Comissões Permanentes, entre outros. 

 
4.3.2 Manual das Atividades Administrativas que visa 

atender às dúvidas e dificuldades mais comuns sobre 

as atividades administrativas do legislativo e permite, 

através de modelos, a elaboração padronizada de 

rotinas processuais internas relacionadas a gestão de 

pessoas, a gestão patrimonial, a licitações, 

contabilidade, tesouraria, jurídico, e demais setores 

necessários. 

 

 
A ausência desses tipos de manuais internos, gera fragilidades 

internas e descontinuidade na estrutura de documentos relevantes, que 

podem mudar a cada nova gestão, sem um padrão que facilita o dia a dia da 

estrutura administrativa e gestão desta Casa Legislativa. 

 

 
4.4 Demais documentos relevantes 

 

 
Diante da ausência de manuais internos, foi realizada, ainda, uma 

busca por outros documentos relevantes para estrutura administrativa e 

gestão desta Casa Legislativa. 

Ressalta-se, que a Câmara Municipal de Cabedelo não possui a Carta 

de Serviços ao Cidadão, documento que possibilita à sociedade apropriar-se 

das informações básicas sobre os serviços públicos disponibilizados e deve 
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orientar os públicos alvos em suas decisões sobre como, quando, onde e 

para quê utilizar. 

A Carta de Serviços ao Cidadão é recomendável a todo e qualquer 

órgão ou entidade pública que exerçam atividades de prestação de serviços 

públicos, direcionados à sociedade em geral ou a outros órgãos e entidades 

públicas executivas. 

 

 
5 PLANEJAMENTO PARA AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

 

 
Após o cumprimento da primeira etapa realizada pela Consultoria 

Técnica Especializada, referente ao Relatório de Diagnóstico Institucional, no 

âmbito do Poder Legislativo do Município de Cabedelo/PB, que se delimitou 

a fase de avaliação institucional, onde pode-se conhecer a realidade da 

estrutura organizacional deste Poder Legislativo, foi desenvolvida esta 

segunda etapa que delimita-se a fase de planejamento e consiste em 

apresentar uma matriz de estruturação de processos e atividades. 

A partir dos levantamentos realizados nesse relatório, pode-se mapear 

a estrutura e os setores que compreendem esta Casa Legislativa, o que 

permite delinear seus processos, bem como identificar a sequência lógica das 

suas atividades que compõem cada processo e outros elementos que 

interagem com o fluxo de trabalho. 

Esse delineamento obtido pela observação na prática, do dia a dia de 

cada setor, é necessário para atingir diferentes objetivos, como: 

✓ Entender como os processos funcionam. 
 

✓ Identificar quais os processos precisam realizar ajustes para 

melhorias. 

✓ Padronizar os processos de modo a garantir que sejam 

executados seguindo os mesmos protocolos. 
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✓ Verificar quais os processos necessitam de mudanças profundas 

ou remodelagem. 

✓ Identificar a existência de documentação estruturada e coesa 

sobre o processo ou manuais internos, o que permite que a cada 

mudança de equipes ou colaboradores eles tenham 

conhecimento de como os processos devem ocorrer de forma 

estruturada, além de ser um meio muito utilizado para capacitá- 

los. 

 

 
Com o mapeamento dos processos é possível identificar gargalos, 

delimitar funções e papéis, prever recursos, estimar custos e mensurar o 

desempenho do processo. 

 

 
 

IDENTIFICAR 

GARGALOS 

Identificar pontos do processo que não fluem bem e, 

consequentemente, atrapalham o andamento do restante do 

trabalho. 

DELIMITAR 

FUNÇÕES E PAPÉIS 

É deixar claro as competências e atribuições das pessoas que 

fazem parte do processo, seja como responsável ou 

participante, trazendo transparência ao processo, o que é 

fundamental para que todos entendam como o seu trabalho 

impacta no trabalho das demais pessoas. 

PREVER RECURSOS Os recursos envolvidos nos processos podem ser humanos, 

equipamentos, softwares e financeiros. Com um detalhamento 

maior do processo fica mais fácil controlá-los, para que o 

processo consiga cumprir seu objetivo, pois a ausência de 

algum desses insumos pode comprometer o processo. 

ESTIMAR CUSTOS Todo processo tem um custo. O mapeamento dos processos 

permite identificar que existem processos tão caros que não 

compensam ser executados. É preciso verificar quanto a 

execução do processo consume de recursos e trabalhar em 

melhorias para otimizá-lo. 
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MENSURAR O 

DESEMPENHO 

O mapeamento de processos permite medir como está o 

desempenho do processo. Isso possibilita verificar a 

necessidade de padronização das atividades. Se cada um 

executar o processo do seu jeito, os indicadores sofrerão 

distorções e não refletirão a realidade. 

Figura 10 - Benefícios do mapeamento dos processos. 
 

Fonte: Elaborado a partir de Fiel Filho (2010), Gissoni (2016) e Trindade (2016). 

 
 

 

O mapeamento dos processos permite que as atividades sejam 

documentadas, possibilita que procedimentos padrões sejam seguidos de 

forma otimizada e garantindo o cumprimento da legislação em relação à 

execução correta de determinados procedimentos. 

Contudo, sua inexistência pode gerar problemas operacionais como 

falhas de comunicação. Além disso, ele gera memória da organização e 

devem ser divulgados e compreendidos por todos os envolvidos, minimizando 

os riscos inerentes aos desligamentos ou substituições dos colaboradores 

envolvidos que pode acarretar descontinuidade das atividades (PAVANI 

JUNIOR & SCUCUGLIA, 2011; GISSONI, 2016; RIZZETTI, CUNHA, 

SCHLOSSER & MOURA 2016). 

Na sequência, também é necessário e fundamental ter a Matriz de 

Atribuição de  Responsabilidade  ou  “Matriz  RACI”,  de  acordo  com  o  

Guia PMBOK® (2017) é um acrônimo na língua inglesa para: 

✓ R  -  Responsible (responsável) corresponde a pessoa que vai 

executar a atividade; 

✓ A - Accountable (autoridade) corresponde a pessoa que possui a 

propriedade sobre a atividade e responde pelos seus resultados; 

✓ C - Consulted (consultado) corresponde a pessoa que deve ser 

consultado e participar da decisão; e, 

✓ I - Informed (informado) corresponde a pessoa que deve ser 

informada que a atividade vai ser realizada ou foi executada. 
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Através da Matriz RACI, ocorre o processo interno das atividades e das 

responsabilidades dos membros das equipes, proporcionando diminuição 

dos conflitos entre as equipes. Ela contribui para a divisão clara das tarefas 

entre os envolvidos, evita o esquecimento de pessoas essenciais para o 

processo, melhora a compreensão dos papéis e responsabilidades associadas 

ao processo, servi de comunicação interna, e sistematiza em um documento 

formal as responsabilidades dos envolvidos (Guia PMBOK®, 2017). 

A Matriz RACI é utilizada por frameworks de governança como o 

Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) e o 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) (FREITAS, 2013). 

Dessa forma, a Matriz RACI é uma importante ferramenta que pode ser 

aplicada na governança, auxiliando na determinação de papéis e de 

responsabilidades dos envolvidos nas atividades, nos processos e nos setores 

das organizações. 

No caso do Poder Legislativo, o ideal é que a Matriz RACI seja utilizada 

apenas nos principais processos estratégicos, aqueles que têm alto valor e 

são críticos para seu bom funcionamento. Assim, a alta gestão passar a ter 

um documento que a orienta a saber diretamente a quem procurar, 

economizando tempo e recursos. 

O Guia PMBOK® (2017) apresenta um exemplo de Matriz de Atribuição 

de Responsabilidade ou “Matriz RACI”, conforme apresenta a Figura 11. 
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Figura 11 - Exemplo de Matriz RACI. 

 

Fonte: Guia PMBOK® (2017, p. 317). 

 
 
 

Quando da realização dos processos de implantação e aplicação das 

boas práticas de governança no setor público, a utilização desse modelo de 

Matriz RACI é base necessária para promover uma visão organizacional 

desta Casa, ampliando o compromisso das partes interessadas com o seu 

papel nesse serviço público. 

Desse modo, tomando por base a Figura 9, apresentada  

anteriormente, onde cada servidor ou membro, seja ele efetivo, comissionado 

ou contratado é o responsável por dar andamento aos trabalhos no seu 

setor, executando as atividades inerentes a cada área, foi elaborada a Matriz 

RACI da Câmara Municipal de Cabedelo (PB), conforme Figura 12. 

Cabe ressaltar, que a descrição detalhada das atividades por setor está 

apresentada na Figura 13. 
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Setores\Atividades Responsável Autoridade Consultado Informado 

Secretaria 

Legislativa 

Thayane Bezerra 

Fernandes 

Presidente Presidente Presidente 

Diretoria Legislativa Iris Cristina 

Macêdo de Farias 

Presidente Presidente Presidente 

Escola Legislativa Siomara Beltrão 

Luna Gomes 
Presidente Presidente Presidente 

Secretaria 

Administrativa 

Andrea Rocha 

Nascimento 

Presidente Presidente • Presidente 

• Financeiro 

• Tesouraria 

• Contabilidade 

• Jurídico 

Setor de Licitação Elly Martins Norat Presidente • Presidente 

• Secretaria 
Administrativa 

• Contabilidade 

• Jurídico 

• Presidente 

• Financeiro 

• Tesouraria 

• Contabilidade 

Setor Financeiro José Jansen Presidente • Secretaria 

Administrativa 

• Licitação 

• Tesouraria 

• Contabilidade 

• Jurídico 

• Presidente 

• Contabilidade 

Tesouraria Anderson 

Paskalinne 

Pinheiro 

Cavalcante 

Presidente • Presidente 

• Financeiro 

• Contabilidade 

• Presidente 

• Financeiro 

• Contabilidade 

Setor de 

Contabilidade 

Elinaldo de Sousa 

Barbosa 

Presidente • Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

• Licitação 

• Tesouraria 

• Jurídico 

• Presidente 

• Financeiro 

• Tesouraria 

Setor de 

Almoxarifado 

Vanda Lúcia de 

Araújo Oliveira 
Presidente • Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

• Licitação 

• Financeiro 

• Contabilidade 

• Presidente 

• Financeiro 

• Tesouraria 

• Contabilidade 
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Setor de Recursos 

Humanos 

Vânia Chaves 

Freire 

Presidente • Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

• Contabilidade 

• Jurídico 

• Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

• Contabilidade 

Setor de Patrimônio Edilza da Paixão 

Rodrigues 

Presidente • Secretaria 

Administrativa 

• Licitação 

• Financeiro 

• Contabilidade 

• Financeiro 

• Tesouraria 

• Contabilidade 

Assessoria Jurídica Rougger Xavier 

Guerra Júnior 

Presidente • Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

• Licitação 

• Financeiro 

• Contabilidade 

• Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

• Licitação 

• Financeiro 

Contabilidade 

Solon Benevides Presidente • Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

• Licitação 

• Financeiro 

• Contabilidade 

• Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

• Licitação 

• Financeiro 

• Contabilidade 

Arquivo Geral Rodolfo Henrique 

Lima da Silva 

Presidente • Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

• Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

Ouvidoria João Luiz Sobral de 

Medeiros 

Presidente Presidente Presidente 

Figura 12 - Matriz RACI da Câmara Municipal de Cabedelo 2020. 

 
 
 

Essa Matriz RACI da Figura 12, promove uma visão organizacional dos 

envolvidos nas atividades contínuas desta Casa. Nas etapas de realização 

dos processos de implantação e aplicação das boas práticas de governança, 

essa matriz será revisitada, podendo sofrer alterações que envolvam a 

melhor compreensão dos papéis e responsabilidades associadas a este  

poder. 
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Como a governança auxilia no alcance de melhores resultados através 

do aperfeiçoamento dos processos de trabalho, desempenhado por todos os 

servidores e de forma contínua, foi necessário conhecer, analisar e monitorar 

as rotinas ligadas aos processos e as atividades desenvolvidas por esta Casa. 

Para facilitar esse contexto, foi elaborada uma Matriz de estruturação 

de processos e atividades, com base nas necessidades organizacionais, 

relacionada a configuração da estrutura desta Casa por setores, a definição 

de responsáveis pela tarefa de administrar os processos, e ao conjunto 

ordenado de atividades de trabalho, com o objetivo de gerar resultados em 

diferentes níveis de detalhamento, tornando-as perceptíveis as áreas 

gerenciais, finalísticas e de apoio. 

Os processos são ordenações específicas das atividades de trabalho, no 

tempo e no espaço, com começo, fim, inputs e outputs claramente 

identificados, seu mapeamento é extremamente importante, pois permite 

conhecer, desenvolver e aperfeiçoem suas rotinas, com otimização do tempo 

e minimização de falhas, além de proporcionar uma visão global da 

organização (PAVANI & SCUCUGLIA, 2011). 

Cabe destacar, que se faz necessário classificar os processos, 

justificando a existência da organização e quais processos os suportam. 

Nesta perspectiva, eles podem ser classificados em processos finalísticos,  

que são ligados à essência do funcionamento da organização, estão 

diretamente relacionados ao seu objetivo maior, e, processos de apoio, que 

são essenciais para a gestão, garantindo o suporte adequado aos processos 

finalísticos (ARAÚJO, GARCIA & MARTINES, 2017). 

Dessa forma, a Figura 13 a seguir, apresenta a matriz de estruturação 

de processos e atividades a fim de promover, orientar e auxiliar a gestão a se 

preparar para o processo de implantar e aplicar as boas práticas de 

governança no setor público. 
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PROCESSOS 

 
 

FUNÇÕES 

 
 

SETORES 

 
 

ATIVIDADES 

 
 

Função 

Legislativa e 
Fiscalizadora 

(Processos 

Finalísticos) 

1 Secretaria 

Legislativa 

Desenvolver todas as ações e serviços 

necessários para planejar, supervisionar e 

controlar as atividades legislativas pertinentes 

às proposições, matérias e expedientes 
legislativos com tramitação no Plenário, zelar 

pela correção e presteza na disponibilização 

das informações legislativas, prestar 

assistência à Mesa Diretoria referente à 

atividade legislativa e executar atividades 
correlatas. 

 
2 Diretoria 

Legislativa 

Desenvolver todas as ações necessárias para 

garantir o exercício das atribuições 

estabelecidas na Lei Orgânica Municipal e no 
Regimento Interno. 

 
3 Escola 

Legislativa 

Executar as ações e serviços referentes a sua 

atuação na busca da capacitação dos 

servidores da Casa e no desenvolvimento de 
projetos que visem levar conhecimento das 

ações do parlamento aos cidadãos. 

 
 

Função 
Administrativa 

4 Secretaria 

Administrativa 

Desenvolver todas as ações necessárias para 

garantir o funcionamento dos setores que 

compõem a máquina administrativa. 

 
 

(Processos de 

apoio) 

5 Setor de 

Licitação 

Executar as ações e serviços referentes às 

aquisições e contratações dentro dos limites de 

competência e em observância às normas 
licitatórias, assegurando a correta tramitação 

dos procedimentos relativos ao cumprimento 

da Lei de Licitações, da legislação do pregão e 

demais legislações concernentes. 

 
6 Setor 

Financeiro 

Executar as ações e serviços referentes a 

supervisão dos assuntos fiscais, financeiros, 

contratuais, controle e supervisão dos 

processos de pagamentos, verificação da 
regularidade das certidões dos fornecedores, 

arquivar e organizar documentos. 

 
7 Tesouraria Executar as ações e serviços referentes aos 

recursos financeiros que compreende os 

recebimentos e pagamentos, ou seja, as 
receitas e despesas. Bem como, monitorar as 

contas bancárias, auxiliar nas conciliações 

bancárias, confirmando se as operações de 

pagamentos e recebimentos foram realizadas 

dentro do prazo previsto. 
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8 Setor de 

Contabilidade 

Executar as ações e serviços referentes 

elaboração da proposta orçamentária anual, 

do Balancete Mensal e do Balanço Geral 

Anual, envio de informação diárias para o 
Sistema de Acompanhamento da Gestão dos 

Recursos da Sociedade (SAGRES Diário) do 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

(TCEPB), com dados da execução 

orçamentária, licitações, obras e folha de 

pessoal, envio do Balancete Mensal para o 
SAGRES Captura do TCEPB, com a execução 

orçamentária, licitações, obras, folha de 

pessoal, extratos bancários e créditos 

adicionais, assessoria na gestão de pessoal, 

elaboração da Folha de Pagamento (FOPAG) 

mensal, elaboração, geração e envio do arquivo 
mensal da FOPAG para o SAGRES Captura do 

TCEPB, elaboração e geração da Guia de 

Recolhimento de FGTS e de Informações à 

Previdência Social (GFIP) que contém as 

informações de vínculos empregatícios e 
remunerações, geradas através do Sistema 

Empresa de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social (SEFIP), 

elaboração e geração da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), da Declaração do 

Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), 
da Declaração de Débitos e Créditos 

Tributários Federais (DCTF), de informações 

contábeis, financeiras e de estatísticas fiscais 

para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 

através do Sistema de Informações Contábeis e 

Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), e 
da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) para a 

STN através do Siconfi. 

9 Setor de 

Almoxarifado 

Executar as ações e serviços referentes ao 

recebimento, cadastramento, armazenamento, 

controle e movimentação dos materiais de 

consumo e permanente, solicitar reposição dos 

materiais, conforme necessário, e elaborar o 

inventário. 

10 Setor de 

Recursos 

Humanos 

Executar as ações e serviços referentes as 

rotinas que envolvem a gestão da folha de 

pagamento, a gestão de ponto, o planejamento 

salarial, o planejamento de férias, o 

planejamento do 13° salário, a comunicação 

interna com os servidores, a necessidade de 
treinamento de pessoal, as guarda dos 

documentos relacionados as nomeações e 

exonerações, controle de faltas, afastamentos, 

licenças e demais relações trabalhistas que 

envolvem os servidores efetivos e 
comissionados. 
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11 Setor de 

Patrimônio 

Executar as ações e serviços referentes ao 

recebimento, incorporação, controle, 

manutenção e desfazimento dos bens 

permanentes. 

12 Assessoria 

Jurídica 

Executar as ações e serviços referentes a 

atuação e emissão de parecer em processos e 

procedimentos administrativos, novou ou em 

andamento submetidos a análise, atuação 
técnica no polo ativo ou passivo de demandas 

processuais no âmbito da Justiça, Estadual, 

Federal, Ministério Público, emissão de 

pareceres jurídicos nos processos licitatórios 

submetidos à análise, análise jurídica 

documental, confecção de memoriais caso 
necessário, ao bom desempenhos do serviços 

citado, e atuação técnica demandas 

processuais no âmbito do Tribunal de Contas 

do Estado da Paraíba, e nos sistemas de 

controle interno e externo de outras esferas. 

13 Arquivo Geral Executar as ações e serviços referentes a 

gestão documental, integridade do ciclo 

documental, implementar e controlar as 

políticas e normas arquivísticas, preservar o 

patrimônio arquivístico institucional, para 
servir como referência, informação, prova ou 

fonte de pesquisa histórica e científica. 

14 Ouvidoria Executar as ações e serviços referentes a 

promover a interlocução com a sociedade, 

constituindo-se como um canal aberto para o 

recebimento de denúncias, solicitações, 
informações, reclamações, sugestões, críticas e 

elogios e quaisquer outros encaminhamentos 

relacionados às suas atribuições e 

competências. 

Figura 13 - Matriz de estruturação de processos e atividades 

 

 
A utilização mapeamento, permite uma atuação mais focada na 

prestação do serviço público, onde os processos podem ser avaliados em 

relação ao todo, detalhados nas atividades por setores. 

A partir dessa matriz de estruturação de processos e atividades, é 

possível identificar de forma sistêmica, soluções técnicas e recomendações a 

fim de promover, orientar e auxiliar a gestão a se preparar para o processo 

de implantar e aplicar as boas práticas de governança no setor público. 
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Desse modo, apesar dos avanços que foram observados na estrutura 

atual, cabe pontuar alguns elementos essenciais para a gestão que não 

foram constatados quando dessa análise. 

O primeiro que chamou à atenção, refere-se ao Setor de Protocolo, 

responsável pela entrada, processamento e saída de documentos dentro de 

uma organização. O que foi apresentado pela gestão é que ele, ainda, está 

em fase de implantação nesta Casa Legislativa. 

A ausência do setor de protocolo, inclusive de forma automatizada, 

gera fragilidades de controle e de rastreabilidade, do  fluxo  de 

documentos que foram expedidos ou recebidos dentro da organização. Ele é 

de suma importância, uma vez que desenvolve as atividades de recebimento, 

classificação, registro, distribuição, controle da tramitação, expedição e a 

autuação de documentos avulsos que podem formalizar processos internos e 

os respectivos procedimentos decorrentes. 

No caso desta Casa Legislativa, sugere-se a criação do Setor de 

Protocolo Geral ou Protocolo Central, concentrando todo o fluxo de 

recebimento e saída dos processos, bem como o devido controle de 

tramitação de documentos. 

Outro aspecto que foi percebido pela sua inexistência, refere-se a 

Gestão de Riscos, que constitui estratégia utilizada para aumentar a 

capacidade da organização de lidar com incertezas, estimular a 

transparência e contribuir para o uso eficiente, eficaz e efetivo de recursos, 

além do fortalecimento da imagem da instituição. 

As melhores práticas internacionais de gestão recomendam a adoção 

de sistemas de gerenciamento de riscos associados aos processos de 

planejamento, de tomada de decisão e de execução dos trabalhos relevantes 

(TCU, 2018a). 

A proposta de sugestão para esta Casa Legislativa, é que seja 

fomentada uma ação empreendedora responsável, ao realizar algo que nunca 

foi feito antes, para identificar e mapear os riscos, gerando um processo 
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documentado, para que a gestão tenha noção dos riscos inerentes as 

principais atividades e adote as providências necessárias para mitigá-los, o 

que fará parte do processo de implantação e aplicação das boas práticas de 

governança. 

Na sequência, tendo em vista que a gestão de riscos encontra 

sustentação no sistema de controle interno, o que pressupõe que ele seja 

monitorado e avaliado pela mais alta instância interna de governança da 

organização (TCU, 2014). 

De acordo com a INTOSAI (2007) o controle interno é um processo 

integrado e dinâmico, estruturado para enfrentar riscos e fornecer razoável 

segurança de que, na consecução da missão da entidade, os objetivos gerais 

serão alcançados. 

Ressalta-se que o sistema de controle interno do setor público já está 

previsto desde a Constituição Federal de 1988, conforme seu artigo 70: 

 
 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e 

indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 

das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 

Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle 

interno de cada Poder” (BRASIL, 1988, art. 70). 

 

 
Contudo, mais um aspecto que foi observado pela sua inexistência, 

refere-se ao Controle Interno, que junto com as demais, contribui para a boa 

gestão. Sua importância de atuação na prevenção, está diretamente 

relacionada a mitigação das vulnerabilidades e busca adotar medidas 

evitando a reincidência de fatos no futuro, corroborando para que as 

práticas indesejadas sejam combatidas e fortalecendo a integridade na 

administração pública. 
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Logo, definir diretrizes para a gestão de riscos e para o controle interno 

e implantá-los, são fundamentais para assegurar o bom desempenho dos 

fluxos de informações, dos processos de trabalho e das atividades desta  

Casa Legislativa, e, também, para o alcance de boas práticas de governança. 

Por fim, outro aspecto que foi observado pela sua inexistência, refere- 

se a Auditoria Interna, componente que está contido nas práticas de 

governança. Cabe destacar, que sua missão é avaliar a eficácia dos controles 

internos implantados. De acordo com o TCU (2014) e o IIA (2011) ela auxilia 

a organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma 

abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos 

processos de gestão de riscos, controle e governança. 

Portanto, sugere-se para esta Casa Legislativa, que adote as 

providências necessárias para inserir na sua estrutura a Auditoria Interna, o 

que fará parte do processo de implantação e aplicação das boas práticas de 

governança. 

Assim, no âmbito do Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB), 

após conhecer sua atual estrutura organizacional, observar e identificar 

fragilidades internas, pode-se sugerir, apresentar soluções técnicas e 

recomendações com o objetivo de promover, orientar e auxiliar a gestão a se 

preparar para o processo de implantação e aplicação das boas práticas de 

governança, com base nas necessidades organizacionais desta Casa. 

 
 
 

6 CONSIDERAÇÕES 

 

O Diagnóstico Institucional ajudou a conhecer a estrutura existente 

neste Poder legislativo, para permitir nesta segunda etapa, apresentar uma 

matriz de estruturação de processos e atividades, a fim de aprimorar áreas 

específicas, melhorar e inovar, mas, principalmente, subsidiar o 

estabelecimento das prioridades de ações a serem implementadas e 

aplicadas para o alcance das boas práticas de governança. 
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Através de reuniões com a gestora responsável pelo biênio 2019/2020, 

a vereadora Maria das Graça Carlos Rezende e colaboradores desta Casa 

Legislativa, essa especialidade técnica buscou identificar potencialidades e 

demandas, de modo a organizar os percursos que devem ser trilhados a se 

preparar para aplicar as boas práticas de governança no setor público. 

Nesse momento, a matriz de estruturação de processos e atividades 

propiciou uma melhor visão institucional da Câmara Municipal de 

Vereadores de Cabedelo (PB) e, assim, pode-se identificar os maiores e 

principais desafios de aprimoramento. 

Essa etapa foi desenvolvida por meio de observações, constatações, 

análises, avaliações estruturais, documentais e de pessoas. Na estrutura 

atual desta Casa Legislativa, pode-se observar que a gestão está canalizando 

esforços nas ações e intervenções de melhorias nos processos e nas 

atividades de forma institucionalizada, buscando criar melhores condições 

para a atuação conjunta, evitando esforços mutuamente contraproducentes. 

Para garantir o alcance da sua finalidade, a gestão busca envolver  

seus múltiplos atores, desde os políticos, passando pelos administrativos e 

os sociais. Mas, como toda organização pública, os desafios para melhor 

atender aos interesses da sociedade são inúmeros. 

Apesar dos avanços que foram observados, cabe reconhecer que 

alguns aspectos pontuais e fundamentais, para um processo de implantação 

e aplicação das boas práticas de governança, não foram identificados na 

estrutura organizacional atual deste Poder Legislativo. 

Nesse sentido, os principais aspectos para criação de um arranjo 

institucional de patamares mínimos de boa governança que, ainda, não 

existem ou estão em fase de implementação nesta Casa Legislativa são: 

 

✓ Setor de protocolo, elemento essencial de entrada, 

processamento e saída de processos dentro de uma 

organização. Como foi informado pela Secretaria 
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Administrativa que ele ainda está em fase de 

implantação, espera-se que o quanto antes seja concluído 

para efetivo controle e tramitação de documentos. 

 

✓ Gestão de Riscos, estratégia necessária para 

estruturas e processos, com implementação de uma 

cultura de gerenciamento de como lidar com as 

incertezas, reduzindo tanto a probabilidade de ocorrência 

de um evento adverso quanto o seu impacto nos objetivos 

da organização. 

✓ Controle Interno, cuja relevância está diretamente 

relacionada a mitigação de riscos e adoção de medidas 

preventivas, evitando a reincidência, corroborando para 

minimizar os riscos de fraudes e desvios. 

✓ Auditoria Interna, fundamental para monitorar e 

avaliar a eficácia dos processos de gestão de riscos e dos 

controles, adicionando valor e melhorando as operações 

para o alcance dos objetivos da organização. 

 

 
Dessa maneira, existe a necessidade prioritária de que esses aspectos 

sejam implementados, a fim de realizarem medidas voltadas ao 

aprimoramento das ações, alinhadas aos interesses da sociedade. 

Cabe destacar, que todos esses elementos não são produtos acabados, 

quando adotados devem passar por revisões contínuas, avaliações, 

reformulações, reestruturação e reorganização de procedimentos, sempre 

que se fizer necessário, com o propósito permanente de melhorar a 

organização pública. 
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A preocupação com esses elementos mínimos de boas práticas de 

governança, é uma das principais dificuldades enfrentadas por organizações 

públicas. Muitas vezes, essas falhas impedem que os objetivos sejam 

atingidos e podem acarretar desperdícios de recursos públicos. 

O Poder Legislativo é uma instituição complexa e suas operações são 

determinadas por um conjunto de marcos jurídicos, matrizes culturais e 

institucionais, e o desafio da governança nesses casos, é encontrar os meios 

para melhorar seu funcionamento de forma que não sejam inconsistentes 

com seus principais objetivos públicos, articulando a estrutura institucional- 

administrativa, sociopolítica e as dimensões econômico-financeiras 

(GUIMARÃES, SCHWARTZ & GOMES, 2017). 

Assim, o resultado dessa etapa será utilizado para se chegar às ideias 

estratégicas necessárias que conduzirão ao processo de implantação e 

aplicação das boas práticas de governança nesse poder. 

 

 
Cabedelo, 27 de Janeiro de 2020. 

 
 
 
 
 

Associação Brasileira de Professores de Nível Superior II 

Dr. Orleans Silva Martins 

Responsável Técnico 
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