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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, referente ao 

Relatório de Diagnóstico Institucional, pode-se conhecer a realidade da 

estrutura organizacional deste Poder Legislativo. 

Na sequência foi desenvolvida a segunda etapa, que consistiu em 

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 no setor público, onde a partir da 

matriz de estruturação de processos e atividades, pode ser observado a 

necessidade de reestruturação organizacional, de reorganização de 

procedimentos de atendimento, de implantação de processos, bem como 

identificou-se fragilidades internas, com o objetivo de melhorar o serviço 

público prestado por essa Casa Legislativa e sua capacidade de atingir a sua 

missão institucional. 

Agora, nessa terceira etapa, ocorre a fase de identificação e 

formulação, onde são formatados métodos e projetos delineados para a 

estrutura organizacional, inserida em uma perspectiva que seja capaz de 

promover um processo de avanço institucional. Logo, não é pretensão aqui 

apontar algo que não possa ser futuramente reavaliado. 

Destarte, novamente é revisitado o Regimento Interno desta Casa 

Legislativa, nesta etapa de identificação e formulação de métodos e projetos 

delineados para reorganização, implantação e melhorias de processos e da 

estrutura organizacional, a fim de subsidiar a próxima fase dessa 

consultoria. 
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Após o levantamento de informações de aspectos operacionais, de 

estrutura organizacional e de referencial de conformidade, obteve-se uma 

base para o direcionamento dos trabalhos que determinarão os métodos e 

projetos que serão necessários para esta Casa Legislativa. 
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2 CONTEXTO E REFERENCIAL BÁSICO 

 

 
Essa terceira etapa ocorre devidamente alinhada com o modelo de 

Governança Pública que está sendo implantando nos entes federativos do 

Brasil, em consonância com o referencial divulgado pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU), que tem direcionado esforços, disponibilizando em seu 

portal, publicações relacionadas ao tema e informações sobre projetos 

realizados, que se bem observadas, podem incrementar o desempenho de 

órgãos e entidades públicas quanto as boas práticas de governança pública. 

Nessa linha, destacam-se os documentos apresentados na Figura 1 a 

seguir, todos disponíveis no sítio eletrônico oficial do TCU. 

 

Figura 1 – Referencial de Governança do TCU 
 

Fonte: https://portal.tcu.gov.br/governanca/ 

 
 

Depreende-se desse referencial apresentado na Figura 1, a influência 

de outras instituições governamentais e de organismos multilaterais 

internacionais no modelo de governança pública adotado por essa Corte. 

https://portal.tcu.gov.br/governanca/
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Dessa forma, no capítulo 3 do “referencial básico de governança 

aplicável a órgãos e entidades da administração pública”, o TCU (2014, p. 

25), apresentou o rol de documentos que foram consultados para subsidiar a 

organização do seu referencial, sendo eles: 

• Código das melhores práticas de governança corporativa (IBGC, 

2009); 

• Enterprise risk management - integrated framework (COSO, 2004); 

 
• Good governance in the public sector (IFAC, 2013); 

 
• Good governance standard for public services (CIPFA, 2004); 

 
• Governança corporativa de tecnologia da informação (ABNT, 2009); 

 
• Government governance: corporate governance in the public sector 

 
(NETHERLANDS, 2000); 

 
• Guide for board members of public bodies in Scotland (SCOTTISH, 

2006); 

• Guidelines for internal control standards for the public sector 
 

(INTOSAI, 2004); 

 
• Internal control - integrated framework (COSO, 2013); 

 
• Internal control management and evaluation tool (GAO, 2001); 

 
• International professional practices framework (IIA, 2009); 

 
• International public sector study 13 (IFAC, 2001); 

 
• Norma de gestão de riscos - princípios e diretrizes (ABNT, 2009b); 
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• Programa nacional de gestão pública e desburocratização (BRASIL, 

2013b); e 

• Public sector governance in Australia (ANU, 2012). 

 
 
 

Assim, o referencial do TCU é considerado um guia de boas práticas de 

governança para as organizações públicas no Brasil. 
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3 MÉTODOS E PROJETOS PARA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
A comunicação interna de forma clara e objetiva para os atores 

envolvidos nos processos que compõem a estrutura organizacional, é um 

caminho a ser seguido para reforçar a legitimidade do ente e facilitar a 

compreensão frente aos diversos fatores que a afetam. 

Para a promoção de uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e 

responsável, deve-se levar em consideração que mudanças são necessárias e 

devem ser devidamente atualizadas, para que os setores consigam 

desempenhar suas atividades de modo a alcançar os resultados pretendidos 

pela organização. 

Desse modo, a propositura de métodos e projetos nesta terceira etapa, 

permite alinhar as prioridades, e visa que quando implantados sejam 

capazes de evitar a dispersão de esforços e recursos, promovendo avanços no 

nível de maturidade institucional, melhorias nos processos e na gestão, de 

modo a prestar seus serviços a sociedade dentro dos propósitos esperados. 

Nessa perspectiva, como estratégia analítica, vislumbra-se que isto se 

trata de oferecer meios ou caminhos para que as mudanças que precisam 

ser feitas, a partir do diagnóstico institucional, ocorram visando o 

aprimoramento e o desenvolvimento da capacidade de prestar serviços 

públicos sob sua responsabilidade. 

A proposta desta terceira etapa é avançar na visão crítica do contexto 

institucional, para que a governança almejada, possa ser resultante de um 

pacote de reformas e mudanças predefinidas, considerando as 

particularidades de atuação dos setores que foram detectados com 

fragilidades internas nesta Casa Legislativa. 

Para tanto, este trabalho tomou como base os aspectos identificados 

na etapa anterior, de modo a se possibilitar a compreensão da perspectiva 

analítica-operacional a ser colocada em prática pelos atores envolvidos, 
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considerando seus contextos específicos de atuação e buscando a ampliação 

de suas capacidades. 

Dessa forma, a partir da matriz de estruturação de processos e 

atividades, apresentada na segunda etapa, 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, foram observados os setores e 

as atividades que desenvolvem os processos classificados como finalísticos e 

os processos classificados como de apoio. 

Com uma visão pontual da atuação mais focada na prestação do 

serviço público, detalhada nas atividades por setores, foram constatados 

quando da análise os seguintes aspectos: 

1. Ausência do Setor de Protocolo. 
 

2. Ausência de Gestão de Riscos. 

 
3. Ausência de Controle Interno. 

 
4. Ausência de Auditoria Interna. 

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

a partir da visão geral da sua atual estrutura organizacional, observou-se 

que a ausência desses quatros aspectos pode ocasionar fragilidades  

internas, além de serem itens fundamentais para o processo de implantação 

e aplicação das boas práticas de governança, com base nas necessidades 

organizacionais desta Casa. 

Logo, é para esses quatros aspectos que serão delineados os métodos e 

projetos nesta terceira etapa, situados na sequência, nos itens a seguir, com 

uma perspectiva analítica, ou seja, uma orientação para ser avaliada e 

adotada pela gestão, como objeto de intervenção estratégica, cuja finalidade 

produzirá efeitos positivos na efetivação da ação governamental. 

Entendendo-se por método o caminho pelo qual pode-se chegar a um 

determinado resultado ou a um determinado fim. Já os projetos 
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compreendem o proceder ou a maneira como a atividade poderá ser 

realizada. 

 

 
3.1 Setor de Protocolo 

 

 
O Serviço de Protocolo Administrativo tem um importante papel dentro 

de qualquer entidade pública, por tem como objetivo racionalizar e 

padronizar procedimentos gerais referentes à gestão de protocolo e 

estabelecer uniformidade de procedimentos, a fim de subsidiar os servidores 

das diversas unidades desta Casa Legislativa no exercício de suas 

atribuições relacionadas a todas as etapas percorridas desde o recebimento 

até o arquivamento setorial dos documentos. 

A Portaria Interministerial N° 1.677 de 07 de outubro de 2015, definiu os 

procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de protocolo no 

âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. De acordo 

com seu Art. 1º: 

 

§1º Para fins desta Portaria Interministerial, consideram- 

se atividades de protocolo o recebimento, a classificação, 

o registro, a distribuição, o controle da tramitação, a 

expedição e a autuação de documentos avulsos para 

formação de processos, e os respectivos procedimentos 

decorrentes. 

§2º As atividades de protocolo são aplicáveis a todos os 

documentos, avulsos ou processos, independentemente 

do suporte. 

 

Nesse contexto, a Casa precisa ter um Setor de Protocolo, devidamente 

estruturado, que possa permitir otimização do fluxo de documentos, nos 

vários âmbitos dessa administração pública, com foco no controle, na 
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transparência, na acessibilidade de informações e na facilitação de 

procedimentos. 

Até a realização dessa etapa, o que se tem de informação da atual 

gestão é que se encontra em fase de implantação, o sistema informatizado 

“E-Protocolo” através de software da empresa Elmar Tecnologia. 

O E-Protocolo é um sistema web que gerencia protocolos e tramitações 

com interface intuitiva e adaptada para dispositivos móveis. Dentro das suas 

funcionalidades destacam-se: 

✓ a consulta de processos on-line; 

 
✓ o gerenciamento de protocolos e tramitações; 

 
✓ o monitor com alertas da situação dos protocolos; 

 
✓ o cadastro de requerentes, usuários, tipos de protocolo, setores, 

funções etc.; e 

✓ relatórios de tramitações. 

 
Sua operacionalização, consiste em um registro em duas vias, sendo 

um remetente que  se  refere  a  quem  está   enviando   o   documento   e 

um destinatário que se refere a quem está recebendo. 

Por tratar-se de um sistema integrado à internet, ele proporciona 

maior agilidade e integração de todos os processos e procedimentos 

realizados no âmbito da administração pública deste poder legislativo e com 

acesso fácil para os mais diversos usuários. 

A partir dessa observação, como orientação para ser avaliada pela 

gestão, cuja finalidade produzirá efeitos positivos, caso a ação venha a ser 

efetivada, está a necessidade de estruturar as rotinas e a disseminação 

dessa ferramenta logo concluído a parte operacional de implantação. 
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Assim, de modo gradual, todas os setores da Casa precisam tomar 

conhecimento do sistema, passar por treinamentos, demonstrações práticas 

de como ocorre todo o processo e como isso vai impactar o dia a dia 

propiciando maior controle de tramitação, de prazos, de responsabilidades, 

mas, sobretudo, transparência, efetividade, eficiência, presteza e celeridade 

na estrutura administrativa de modo institucional. 

Além disso, é fundamental que seja elaborado um documento que 

corresponda ao Manual do E-Protocolo, formatado para conduzir os 

servidores e colaboradores deste Poder Legislativo ao gerenciamento 

adequado dos processos, a partir de diretrizes internas que visem à 

padronização das atividades de protocolo e à orientação quanto às normas 

sobre a gestão de documentos. 

O Manual do E-Protocolo é destinado a todos que lidam com os 

documentos dentro desta Casa legislativa, especialmente, aos servidores 

lotados nos setores que tramitam e autuam processos com maior frequência, 

como é caso do setor de gestão de pessoas, secretaria administrativa, 

secretaria legislativa, finanças e tesouraria, licitação, dentro outros, de modo 

que todos os envolvidos sejam partícipes dessa nova forma de tramitação de 

documentos mais segura e controlável. 

 

 
3.2 Gestão de Riscos 

 

 
Através da gestão de riscos é possível obter uma visão abrangente dos 

principais fatores que podem influenciar a capacidade da organização de 

atingir seus os resultados esperados. 

De acordo com o TCU (2018a, p. 62): 
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“o risco pode ser definido como uma medida de 

incerteza e compreende os fatores que podem 

facilitar ou impedir o alcance dos objetivos 

organizacionais”. 

 

 
Enquanto a gestão de riscos, de acordo com o TCU (2018a, p. 12): 

 

 
“consiste em um conjunto de atividades coordenadas 

para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar 

riscos. É o processo que visa conferir razoável 

segurança quanto ao alcance dos objetivos”. 

 

Cabe ressaltar, que a literatura sobre gestão de riscos é rica em 

modelos, técnicas, ferramentas e estudos, desde análises mais simples até  

as mais robustas, das mais genéricas até as mais específicas. Contudo, cada 

organização, deve escolher o modelo que melhor se adeque à sua 

necessidade. 

Logo, não há pretensão aqui em exaurir o assunto, mas de forma clara 

e objetiva delinear o processo mais adequado as características 

organizacionais deste Poder Legislativo. 

Assim, a partir das atividades dessa organização, elencadas na etapa 

2, pode-se iniciar o processo de gestão de riscos, que envolve: 

✓ a identificação, 

 

✓ a análise e a avaliação de riscos, 

 
✓ a seleção e a implementação de respostas aos riscos avaliados, 

 
✓ o monitoramento de riscos e controles, e 

 

✓ a comunicação sobre riscos com partes interessadas, internas e 

externas. 
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Esses itens que compõe o processo de gestão de riscos devem ser 

documentados, pois constitui importante instrumento de accountability, 

além de facilitar a comunicação com as partes interessadas. 

Dessa forma, na descrição de cada etapa do processo de gestão de 

riscos, o TCU (2018a) indica os tipos de documentos e as informações 

essenciais que convém armazenar como parte do registro de riscos, conforme 

apresenta a figura 2. 

 

 
 

ETAPAS DOCUMENTOS 

Identificação (a) o escopo do processo, projeto ou atividade coberto pela 

identificação; 

(b) os participantes do processo de identificação dos riscos; 

(c) a abordagem ou o método utilizado para identificação 

dos riscos e as fontes de informação consultadas; e 

(d) descrição de cada risco, pelo menos com a fonte de 

risco, as causas, o evento e as consequências. 

Análise e Avaliação 

de Riscos 

PARA ANÁLISE: 

(a) abordagem ou o método de análise utilizado, as fontes 

de informação consultadas e os participantes do processo 

de análise; 

(b) as especificações utilizadas para as classificações de 

probabilidade e impacto dos riscos; 

(c) a probabilidade de ocorrência de cada evento, a 

severidade ou magnitude do impacto nos objetivos e sua 

descrição, bem como considerações quanto à análise 

desses elementos; 

(d) a descrição dos controles internos existentes, as 

considerações quanto à sua eficácia e o risco de controle; e 

(e) o nível de risco inerente e o residual. 
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 PARA AVALIAÇÃO: 

Uma lista dos riscos que requerem tratamento, com suas 

respectivas classificações e prioridades. 

Seleção e a 

Implementação de 

Respostas aos Riscos 

Avaliados 

A documentação desta etapa integra o registro de riscos da 

organização e constitui um plano de tratamento de riscos 

que deve definir a ordem de prioridade para a 

implementação de cada ação de tratamento, bem como 

identificar: 

(a) as razões para a seleção das opções de tratamento, 

incluindo os benefícios esperados; 

(b) os responsáveis pela aprovação e pela implementação do 

plano; 

(c) as ações propostas, os recursos requeridos, incluindo 

arranjos de contingência, e o cronograma; 

(d) as medidas de desempenho e os requisitos para 

prestação de informações; e 

(e) as formas de monitoramento da implementação do 

tratamento e dos riscos (ABNT, 2009). 

Monitoramento de 

Riscos e Controles 

As atividades de monitoramento e análise crítica devem 

assegurar que o registro de riscos seja mantido atualizado, 

bem como que nele sejam documentados os resultados das 

ações de controle. 

Comunicação  sobre 

riscos com partes 

interessadas, 

internas e externas 

Convém que seja desenvolvido um plano de comunicação e 

realizada consulta interna e externa para apoiar essa 

atividade, seja por meio de documento formal ou de lista de 

verificação. 

Figura 2 – Etapas e documentos do processo de gestão de riscos. 

Fonte: Elaborado a partir do TCU (2018a). 
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Nesse aspecto, deve-se observar as atividades desenvolvidas, bem 

como sua estrutura organizacional, levando-se em consideração o 

Diagnóstico Institucional realizado na etapa 2, que ajudou a conhecer a 

realidade deste Poder legislativo e apresentou uma matriz de estruturação de 

processos e atividades. A partir dela deve-se delinear o escopo da gestão de 

riscos e do conjunto de elementos-chave para a estruturação da atividade de 

identificação dos riscos organizacionais. 

Em organizações como esta Casa Legislativa, com operações e 

regulamentação de menor complexidade, a responsabilidade pela 

coordenação das atividades de gestão de riscos pode ser atribuída a uma 

área que corresponda a uma controladoria, ou, ainda, a uma assessoria da 

alta administração. 

Quando uma organização não dispõe de um processo formal de gestão 

de riscos, não há uma estrutura ou sistema formal, o que é comum no caso 

de entidades pequenas, pode-se adotar a abordagem das Três Linhas de 

Defesa, embora não seja um modelo de gestão de riscos, é uma forma 

simples e eficaz para melhorar a comunicação e a conscientização sobre os 

papéis e as responsabilidades essenciais de gestão de riscos (IIA, 2013). 

Dessa forma, por essa abordagem o TCU (2018a) explana como as três 

linhas se envolvem no gerenciamento de riscos, conforme apresenta a figura 

3. 

 
 
 

LINHAS FUNÇÕES DESCRIÇÃO 

Primeira linha 

de defesa na 

gestão de 

riscos 

Funções que 

gerenciam e têm 

propriedade de 

riscos 

A gestão operacional serve naturalmente como 

a primeira linha de defesa porque os controles 

internos são desenvolvidos como sistemas e 

processos sob sua orientação e 

responsabilidade. Nesse nível se identificam, 

avaliam    e    mitigam    riscos    por    meio do 

desenvolvimento    e    da    implementação   de 
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  políticas e procedimentos internos que possam 

oferecer garantia razoável de que as atividades 

estejam de acordo com as metas e objetivos. 

Segunda linha 

de defesa na 

gestão de 

riscos 

Funções que 

supervisionam 

riscos 

É constituída por funções – unidades, comitês 

ou outras estruturas organizacionais – 

estabelecidas para garantir que a primeira 

linha funcione como pretendido no que diz 

respeito à gestão de riscos e 

controles. Seu papel é coordenar as atividades 

de gestão de riscos, orientar e monitorar a 

implementação das práticas de gestão de riscos 

por parte da gestão operacional, apoiar a 

definição de metas de exposição a risco, 

monitorar riscos específicos, bem como ajudar 

a definir controles e/ou monitorar riscos e 

controles da primeira linha de defesa. 

Terceira linha 

de defesa na 

gestão de 

riscos 

Funções que 

fornecem 

avaliações 

independentes 

Auditoria interna constitui a terceira linha de 

defesa 

ao fornecer avaliações independentes e 

objetivas sobre os processos de gestão de 

riscos, controles internos e governança, que 

devem abranger uma grande variedade de 

objetivos (eficiência e eficácia das operações; 

salvaguarda de ativos; confiabilidade 

e integridade dos processos de reporte; 

conformidade com leis e regulamentos) e 

elementos da estrutura de gestão de riscos e 

controle interno em todos os níveis da 

estrutura organizacional da entidade. 

Figura 3 – Três Linhas de Defesa na gestão de riscos. 

Fonte: Elaborado a partir do TCU (2018a). 
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Como neste Poder Legislativo ainda não há uma estrutura ou sistema 

formal de gestão de risco, essa abordagem das Três Linhas de Defesa, pode 

ser adotada a critério da alta administração. 

A orientação nesse aspecto para ser avaliada e adotada pela gestão, 

como objeto de intervenção estratégica, cuja finalidade é iniciar o quanto 

antes o processo de implantação da gestão de riscos no âmbito desta Casa 

Legislativa, consiste inicialmente na formação de um grupo de trabalho, que 

deve ser composto por pessoas que possuam conhecimento mínimo 

específico na área e/ou tenham interesse em aplicar processos, técnicas e 

ferramentas de gestão de risco, e serem capazes de propor mudanças em 

processos e normativos, planejar e coordenar o processo de implantação, e 

persistência para continuar mesmo diante das dificuldades e da resistências 

que são inerentes nesses casos. 

Na sequência, esse grupo deve definir: 
 

✓ quais são os objetivos que a organização pretende 

alcançar com a gestão de riscos; 

✓ quem são os responsáveis envolvidos diretamente na 

coordenação da implantação da gestão de riscos; 

✓ que processos, normas e pessoas são necessários; 

 
✓ qual a melhor ordem e momento para implantação 

gradual desse aspecto. 

 

 
Associada as definições expostas acima, sugere-se a aplicabilidade das 

disposições trazidas pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 

01/2016, que no artigo 18° apresenta as tipologias de riscos a serem 

consideradas quando do mapeamento e avaliação dos riscos, conforme 

apresenta a figura 4. 
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TIPOLOGIAS DE RISCOS DESCRIÇÃO 

RISCOS OPERACIONAIS Eventos que podem comprometer as 

atividades do órgão ou entidade, normalmente 

associados a falhas, deficiência ou 

inadequação de processos internos, pessoas, 

infraestrutura e sistemas. 

RISCOS DE 

IMAGEM/REPUTAÇÃO DO 

ÓRGÃO 

Eventos que podem comprometer a confiança 

da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou 

de fornecedores) em relação à capacidade do 

órgão ou da entidade em cumprir sua missão 

institucional. 

RISCOS LEGAIS Eventos derivados de alterações legislativas 

ou normativas que podem comprometer as 

atividades do órgão ou entidade. 

RISCOS 

FINANCEIROS/ORÇAMENTÁRIOS 

Eventos que podem comprometer a 

capacidade do órgão ou entidade de contar 

com os recursos orçamentários e financeiros 

necessários à realização de suas atividades, 

ou eventos que possam comprometer a 

própria execução orçamentária, como atrasos 

no cronograma de licitações. 

Figura 4 – Tipologias de riscos. 
 

Fonte: Elaborado a partir da IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016. 

 
 

Além disso, a gestão e o controle da aplicação dos recursos públicos 

com base em riscos, têm sido matéria recorrente de recomendações por parte 

do Tribunal de Contas da União para as organizações públicas, e nesse 

sentido apresentou os “10 Passos para a Boa Gestão de Riscos”, com o 

objetivo de oferecer orientações que sejam úteis na incorporação de boas 

práticas de gestão de riscos nas instituições governamentais, com vistas a 
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ajudar os gestores a implementar o novo marco regulatório da governança 

pública (TCU, 2018), conforme apresenta a figura 5. 

 
 

PASSOS DESCRIÇÃO 

Passo 1 Decida gerenciar riscos de forma proativa. 

Passo 2 Aprenda sobre gestão de riscos. 

Passo 3 Defina papéis e responsabilidades. 

Passo 4 Estabeleça a política de gestão de riscos. 

Passo 5 Defina o processo de gestão de riscos. 

Passo 6 Identifique os riscos-chave. 

Passo 7 Trate e monitore os riscos-chave. 

Passo 8 Mantenha canais de comunicação com as partes 

Interessadas. 

Passo 9 Incorpore a gestão de riscos aos processos 

Organizacionais. 

Passo 10 Avalie e aprimore a gestão de riscos. 

Figura 5 – 10 Passos para a Boa Gestão de Riscos. 

Fonte: Elaborado a partir do TCU (2018). 
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De posse dessa estrutura mínima, então será definida a política de 

gestão de riscos que melhor atende as características institucionais desta 

Casa. 

Cabe ressaltar, que de acordo com o TCU (2018a) o desafio dessa fase 

é o de garantir a integração dos processos estabelecidos, conciliados com as 

necessidades gerais e específicas da organização, assegurando a 

governabilidade, o controle e a gestão integrada dos riscos. 

 

 
3.3 Controle Interno 

 

 
A Constituição Federal de 1988, com vistas a criar as condições 

necessárias as boas práticas de governança no setor público, organizou 

política e administrativamente o Estado e os três poderes, definiu 

competências e atribuições, segregou papéis e responsabilidades e instituiu 

os sistemas de controle interno e externo. 

No seu artigo 70 estabeleceu que: 

 
“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). 

 

 
Nessa perspectiva, a Lei Orgânica do Município de Cabedelo no seu 

artigo 56 estabeleceu: 
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Art. 56. A fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária do Município será exercida pela 

Câmara Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Executivo, 

instituídos em lei. 

Parágrafo único. O controle externo da Câmara será 

exercido com auxílio do Tribunal de Contas do 

Estado, e compreenderá apreciação das contas do 

Prefeito e da Mesa da Câmara. 

 

 
E, no seu artigo 60: 

 
Art. 60. Os poderes Executivo e Legislativo 

manterão, de forma integrada, um sistema de 

controle interno, apoiado nas informações contábeis, 

com objetivos de: 

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no 

plano plurianual e a execução dos programas do 

Governo Municipal; 

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

quanto à eficácia e à eficiência da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades 

da Administração Municipal, bem como da aplicação 

de recursos públicos municipais por entidades de 

direito privado; 

III – exercer o controle dos empréstimos e dos 

financiamentos, avais e garantias, bem como dos 

direitos e haveres do Município. 
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Contudo, além dessa previsão legal, uma unidade ou setor de Controle 

Interno é de suma importância para a prevenção e mitigação de  riscos 

dentro de uma organização, aspecto essencial para o processo de 

implantação e alcance de boas práticas de governança. E, na etapa 2, 

realizada anteriormente a esta, foi constatado que ele inexiste na estrutura 

desta Casa Legislativa. 

Ressalta-se, que pode-se observar uma triangulação no funcionamento 

do dia a dia, entre os setores financeiro, tesouraria e contabilidade, 

mantendo estratégias, políticas, processos e procedimentos, estabelecidos e 

adotados a partir dessa gestão atual, com a implantação da contabilidade 

dentro da Casa Legislativa, desempenhando seu papel em conjunto com as 

demais unidade, como forma de promover o dever de prestação de contas 

das ações e a responsabilização pelos atos praticados (accountability). Tal 

constatação sinaliza os esforços que esses setores fazem para mitigar riscos. 

Mas, ainda, assim, se faz necessário a existência de uma unidade ou setor 

de Controle Interno. 

A orientação nesse aspecto, para ser avaliada e adotada pela gestão, 

como objeto de intervenção estratégica, é iniciar o quanto antes o processo 

de criação e implantação da unidade ou setor de Controle Interno no âmbito 

desta Casa Legislativa, com o objetivo de assegurar a conformidade e a 

efetividade da gestão. 

De acordo com as Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (ISSAI), desenvolvidas pela Organização Internacional das 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) 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 

seguintes objetivos gerais serão alcançados: 

1) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e 

eficaz das operações; 

2) cumprimento das obrigações de accountability; 
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Governança 

Gestão de 
Riscos 

Controle 
Interno 

3)  cumprimento das leis e dos regulamentos 

aplicáveis; 

4) salvaguarda dos recursos, para evitar perdas, 

mau uso e dano (INTOSAI, 2004, 2007). 

As ações de controle interno são estabelecidas por meio de políticas e 

procedimentos que ajudam a garantir o cumprimento das diretrizes 

determinadas pela alta administração a fim de mitigar os riscos inerentes à 

realização dos objetivos a que se propõe a organização e assegurar a razoável 

segurança no alcance deles. Destaca-se que o processo de controle interno é 

parte integrante da gestão de riscos, que, por sua vez, é parte do processo 

geral de boas práticas de governança (COSO, 2013; TCU, 2018a). 

Para facilitar a visualização desse contexto, pode-se observar a figura 6 

a seguir, que apresenta claramente como o controle interno e a gestão de 

riscos são instâncias internas de apoio a governança. 

 

 

 

 
Figura 6 – Governança, gestão de riscos e controle interno. 

Fonte: Elaborado a partir do TCU (2018a, p.91). 
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Em relação a essa estrutura, cabe ressaltar que no item anterior que 

trata da gestão de riscos (3.2), que apontou a ausência deste na estrutura 

atual da organização, foi sugerido como orientação adotar a abordagem das 

Três Linhas de Defesa. E, o controle interno está na primeira linha de defesa 

das organizações públicas, tendo em vista que para alcançar os objetivos da 

entidade, os riscos decorrentes de eventos sejam internos ou externos, 

devem ser mitigados. 

Associada a essa abordagem da primeira linha de defesa exposta 

acima, sugere-se, também, a aplicabilidade das disposições trazidas pela 

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, que no artigo 8° 

apresenta quinze princípios que os controles internos da organização devem 

estar em consonância, quando forem desenhados para serem 

implementados: 

 

 
I – aderência à integridade e a valores éticos; 

 

II – competência da alta administração em exercer a 

supervisão do desenvolvimento e do desempenho 

dos controles internos da gestão; 

III – coerência e harmonização da estrutura de 

competências e reponsabilidades dos diversos 

níveis de gestão do órgão ou entidade; 

IV – compromisso da alta administração em atrair, 

desenvolver e reter pessoas com competências 

técnicas, em alinhamento com os objetivos da 

organização; 

V – clara definição dos responsáveis pelos diversos 

controles internos da gestão no âmbito da 

organização; 



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR II 

CNPJ: 27.580.036/0001-48 - Rua Padre Anchieta, 1691, Bigorrilho - Curitiba – PR 

27 

 

 

VI – clara definição de objetivos que possibilitem o 

eficaz gerenciamento de riscos; 

VII  – mapeamento das vulnerabilidades que 

impactam os objetivos, de forma que sejam 

adequadamente identificados os riscos a serem 

geridos; 

VIII – identificação e avaliação das mudanças 

internas e externas ao órgão ou entidade que 

possam afetar significativamente os controles 

internos da gestão; 

IX – desenvolvimento e implementação de atividades 

de controle que contribuam para a obtenção de 

níveis aceitáveis de riscos; 

X – adequado suporte de tecnologia da informação 

para apoiar a implementação dos controles 

internos da gestão; 

XI – definição de políticas e normas que suportem as 

atividades de controles internos da gestão; 

XII  – utilização de informações relevantes e de 

qualidade para apoiar o funcionamento dos 

controles internos da gestão; 

XIII – disseminação de informações necessárias ao 

fortalecimento da cultura e da valorização dos 

controles internos da gestão; 

XIV– realização de avaliações periódicas para 

verificar a eficácia do funcionamento dos 

controles internos da gestão; e 

XV – comunicação do resultado da avaliação dos 

controles internos da gestão aos responsáveis 
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pela adoção de ações corretivas, incluindo a alta 

administração. 

 

 
Combinados com esses princípios, a Instrução Normativa Conjunta 

MP/CGU nº 01/2016, no artigo 10° apresenta os cinco objetivos dos 

controles internos da organização pública: 

I – dar suporte à missão, à continuidade e à 

sustentabilidade institucional, pela garantia razoável 

de atingimento dos objetivos estratégicos do órgão 

ou entidade; 

II – proporcionar a eficiência, a eficácia e a 

efetividade operacional, mediante execução 

ordenada, ética e econômica das operações; 

III – assegurar que as informações produzidas sejam 

íntegras e confiáveis à tomada de decisões, ao 

cumprimento de obrigações de transparência e à 

prestação de contas; 

IV – assegurar a conformidade com as leis e 

regulamentos aplicáveis, incluindo normas, 

políticas, programas, planos e procedimentos de 

governo e da própria organização; e 

V – salvaguardar e proteger bens, ativos e recursos 

públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, 

utilização não autorizada ou apropriação indevida. 

 

 
Na sequência, a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, 

no artigo 11° os componentes da estrutura de controles internos, que na 

implementação dos controles internos da gestão, a alta administração, bem 
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como os servidores da organização, deverão observar. Para facilitar a 

compreensão desse contexto, elaborou-se a figura 7 a seguir. 

 

 
 

COMPONENTES DESCRIÇÃO 

Ambiente de 

Controle 

Corresponde à base de todos os controles internos da gestão, 

formado pelo conjunto de regras e estrutura que determinam 

a qualidade dos controles internos da gestão. Deve 

influenciar a forma pela qual se estabelecem as estratégias e 

os objetivos e na maneira como os procedimentos de controle 

interno são estruturados. 

Avaliação de Risco Corresponde ao processo permanente de identificação e 

análise dos riscos relevantes que impactam o alcance dos 

objetivos da organização e determina a resposta apropriada 

ao risco. Envolve identificação, avaliação e resposta aos 

riscos, devendo ser um processo permanente. 

Atividades de 

Controles Internos 

São atividades materiais e formais, como políticas, 

procedimentos, técnicas e ferramentas, implementadas pela 

gestão para diminuir os riscos e assegurar o alcance de 

objetivos organizacionais e de políticas públicas. Devem ser 

apropriadas, funcionar consistentemente de acordo com um 

plano de longo prazo, ter custo adequado, ser abrangentes, 

razoáveis e diretamente relacionadas aos objetivos de 

controle. 

Informação e 

Comunicação 

As informações produzidas pelo órgão ou entidade devem ser 

apropriadas, tempestivas, atuais, precisas e acessíveis, 

devendo ser identificadas, armazenadas e comunicadas de 



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR II 

CNPJ: 27.580.036/0001-48 - Rua Padre Anchieta, 1691, Bigorrilho - Curitiba – PR 

30 

 

 

 

 forma que permitam que os funcionários e servidores 

cumpram suas responsabilidades, inclusive a de execução 

dos procedimentos de controle interno. A comunicação eficaz 

deve fluir por todos seus componentes e pela estrutura 

inteira. Todos os servidores/funcionários devem receber 

mensagem clara da alta administração sobre as 

responsabilidades de cada agente no que concerne aos 

controles internos da gestão. A organização deve comunicar 

as informações necessárias ao alcance dos seus objetivos 

para todas as partes interessadas, independentemente no 

nível hierárquico em que se encontram. 

Monitoramento Obtido por meio de revisões específicas ou monitoramento 

contínuo, independente ou não, realizados sobre todos os 

demais componentes de controles internos, com o fim de 

aferir sua eficácia, eficiência, efetividade, economicidade, 

excelência ou execução na implementação dos seus 

componentes e corrigir tempestivamente as deficiências dos 

controles internos. 

Figura 7 – Componentes da estrutura de controles internos. 
 

Fonte: Elaborado a partir do artigo 11° da IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016. 

 
 

 

Ainda, de acordo com a referida Instrução Normativa as atividades dos 

controles internos podem ser preventivas (reduzem a ocorrência de eventos 

de risco) ou detectivas (possibilitam a identificação da ocorrência dos eventos 

de risco), implementadas de forma manual ou automatizada. 

Toda essa estruturação da unidade ou setor de Controle Interno que se 

sugere a gestão para análise e adoção é de suma importância para alcançar 

as boas práticas de governança. Visto que de acordo como referencial básico 

de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública do 

TCU (2014) para que as funções de governança (avaliar, direcionar e 
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monitorar) sejam executadas de forma satisfatória, alguns mecanismos 

devem ser adotados: a liderança, a estratégia e o controle (grifo nosso). 

Nesse contexto, o controle como mecanismo da governança é composto 

por três componentes (TCU, 2014, p.38): 

✓ gestão de riscos e controle interno; 

✓ auditoria interna; e 

✓ accountability e transparência. 

 

 
Dessa forma, visto a destacada importância que o controle interno tem 

para a organização e para a gestão, perpassando pelos aspectos relevantes 

para a eficiência na prestação de serviços públicos, um grande desafio está 

lançado para implantá-lo, voltado para assegurar que as boas práticas de 

governança sejam implementadas de forma gradual e contínua. 

 

 
3.4 Auditoria Interna 

 

 
Por sua vez, a auditoria interna possui um relevante papel na 

organização de avaliar a eficácia dos controles internos implantados pelos 

gestores, do processo de gestão de risco e da governança da organização. 

Trata-se de uma atividade independente e objetiva de avaliação e de 

consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 

organização. Ela auxilia na realização dos objetivos da organização 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 

(IIA, 2011). 

Todavia, como foi constatado na etapa 2, realizada anteriormente a 

esta, inexiste na estrutura desta Casa Legislativa a auditoria interna, de 

suma importância para avaliar tudo que já foi tratado aqui em relação a 

gestão de risos, controles internos e os mecanismos de alcance das boas 

práticas de governança. 
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A orientação nesse aspecto, para ser avaliada e adotada pela gestão, 

como objeto de intervenção estratégica, é iniciar o quanto antes o processo 

de criação e implantação da auditoria interna no âmbito desta Casa 

Legislativa, com condições que assegure que ela seja independente e 

proficiente e adicione valor à organização. 

Quanto aos aspectos inerentes a auditoria interna, ela deve se 

reportar, funcionalmente, nesse caso deste Poder Legislativo, à alta 

administração. 

Por sua vez, a gestão (alta administração) deve definir diretrizes para o 

tratamento de conflitos de interesse na função de auditoria interna e 

identificar competências necessárias ao desempenho de suas 

responsabilidades, provendo condições para que os auditores internos 

possuam, coletivamente, as competências identificadas (TCU, 2014). 

Quando este Poder Legislativo estabelecer a função de auditoria 

interna dentro da sua estrutura organizacional, deve-se elaborar um 

documento formal que define o propósito, a autoridade e a responsabilidade 

da atividade de auditoria interna, que é o estatuto de auditoria interna. De 

acordo com o IIA (2011) ele estabelece a posição da atividade de auditoria 

interna dentro da organização, bem como autoriza o acesso aos registros, ao 

pessoal e às propriedades físicas relevantes para o desempenho dos 

trabalhos de auditoria, e define o escopo das atividades a serem 

desempenhadas. 

Ademais, a atuação efetiva da auditoria interna auxilia na prevenção 

de desvios que poderiam ensejar apontamentos de irregularidades pelo 

Tribunal de Contas, com a consequente responsabilização dos agentes (TCU, 

2018, p. 24). 

Como foi visto no item anterior do Controle Interno (3.3), cabe 

ressaltar, que o controle como mecanismo da governança é composto por 

três componentes (TCU, 2014, p. 38): 
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✓ gestão de riscos e controle interno; 

✓ auditoria interna; e 

✓ accountability e transparência (grifo nosso). 

 

 
Dessa forma, a auditoria interna, também, possui papel relevante para 

a eficiência na prestação de serviços públicos, e a necessidade de implantá- 

la é mais um grande desafio a ser enfrentado pela gestão, voltado para 

assegurar que as boas práticas de governança sejam implementadas de 

forma gradual e contínua. 



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR II 

CNPJ: 27.580.036/0001-48 - Rua Padre Anchieta, 1691, Bigorrilho - Curitiba – PR 

34 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES 

 

O Diagnóstico Institucional ajudou a conhecer a estrutura existente do 

Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB), a partir da realização da 

segunda etapa, quando foi apresentado 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. 

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 desenvolveu esta terceira etapa, 

agregando, também, 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, pode-se observar 

avanços. 

Contudo, ao longo de sua história, reconhece-se que alguns aspectos 

pontuais e cruciais, para um processo de implantação e aplicação das boas 

práticas de governança no setor público, nunca foram criados ou 

implementados na estrutura organizacional deste Poder Legislativo. 

Nesse sentido, nesta terceira etapa, a partir da fase de identificação e 

formulação, foram formatados métodos e projetos delineados para a 

estrutura organizacional, inserida em uma perspectiva que seja capaz de 

promover um processo de avanço institucional, sugerindo a alta 

administração os principais aspectos para criação de um arranjo 

institucional de patamares mínimos e necessários para o alcance da boa 

governança. 
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Assim, foram propostos para implementação na Câmara Municipal de 

Vereadores de Cabedelo (PB): 

1) A estruturação do Setor de Protocolo, para 

efetivo controle e tramitação de documentos, de 

forma a permitir otimização do fluxo de documentos, 

nos vários âmbitos dessa administração pública, por 

meio de sistema informatizado “E-Protocolo”, 

software da empresa Elmar Tecnologia, que já está 

em estágio de implantação. 

2) A adoção da Gestão de Riscos, com a criação 

da estrutura ou do sistema formal, utilizando a 

abordagem das Três Linhas de Defesa, por ser uma 

opção que melhor se adequa, inicialmente, para 

organizações com menor grau de complexidade na 

gestão pública. Além disso, há, também a orientação 

nesse aspecto para ser avaliada e adotada pela 

gestão, que seja formado um grupo de trabalho, 

composto por pessoas que possuam conhecimento 

mínimo específico na área e/ou tenham interesse em 

aplicar processos, técnicas e ferramentas de gestão 

de risco, e serem capazes de propor mudanças em 

processos e normativos, planejar e coordenar o 

processo de implantação. 

3) A criação do 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. Ressalta-se que ele está na 

primeira linha de defesa das organizações públicas, 

abordagem proposta para implantação da gestão de 
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riscos, logo um necessita do outro para que possam 

desempenhar suas funções. 

4) A implementação da 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. A orientação 

nesse aspecto, para ser avaliada e adotada pela 

gestão, como objeto de intervenção estratégica, é 

iniciar o quanto antes o processo de criação e 

implantação da auditoria interna no âmbito desta 

Casa Legislativa, com condições que assegure que 

ela seja independente e proficiente e adicione valor à 

organização. 

Dessa forma, fica claramente exposto que existe a necessidade 

prioritária de que esses aspectos sejam implementados, a fim de realizarem 

medidas voltadas ao aprimoramento das ações e melhorias contínuas na 

gestão, com o foco na manutenção deste Poder Legislativo alinhado aos 

interesses da sociedade cabedelense. 

É de bom alvitre destacar, que todos esses elementos não são produtos 

acabados, trata-se de mecanismos e processos que devem ser adotados de 

forma gradual e passar por revisões contínuas, avaliações, reformulações, 

quantas vezes forem necessárias, com o propósito de garantir a permanente 

melhoria dessa organização pública. 

A preocupação com esses elementos mínimos necessários para o 

processo de implantação de boas práticas de governança, é sem dúvida um 

grande desafio para as organizações públicas, onde esforços precisam ser 

canalizados, não só pela alta administração, mas, também, pelos demais 

atores envolvidos. 
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Assim, a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cabedelo 

(PB) precisará efetivamente avaliar as orientações que o resultado desta 

terceira etapa apresenta, de modo a ser utilizado para se chegar às ideias 

estratégicas necessárias que conduzirão ao processo de implantação e 

aplicação das boas práticas de governança nesse poder. 

A necessidade de reestruturação organizacional, desde a reorganização 

de procedimentos de atendimento que se inicia pelo setor de protocolo, até a 

criação e a inclusão de outras instâncias internas inexistentes até o presente 

nesta Casa Legislativa, são fundamentais. 

Nesse caso, a gestão de riscos, o controle interno e a auditoria interna, 

quando implantadas, juntas promoverão mudanças em prol de melhorar a 

prestação do seu serviço público e a capacidade desta Casa de atingir a sua 

missão institucional, alinhadas aos interesses da sociedade. 

Com efeito, deve-se entender esse processo macro como a união dos 

esforços da soma das partes. As melhorias a serem implementadas só 

resultarão de fato em mudanças necessárias, se ao fortalecer a estrutura 

atual pautada em perspectivas de tempo, envolvimento da parte de pessoal e 

incorporação de outros elementos, perpassem pelo comprometimento de 

todos os envolvidos. 

Nesse contexto, todos os atores envolvidos devem estar voltados com 

vistas a superar diferenças significativas de cultura e formas estabelecidas 

de realizar seus trabalhos. 

Os esforços nesse processo requerem que os servidores desta Casa 

atuem de forma proativa e articulados com o resultado ou propósito geral, 

interagindo com as demais partes interessadas. 

Por fim, vale ressaltar e é necessário deixar muito claro, que o foco das 

orientações propostas nesta etapa, consistem em viabilizar a entrega de 

resultados, com os meios materiais e recursos disponíveis que a estrutura 

atual da Câmara Municipal de Vereadores de Cabedelo (PB) possui, para 
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alcançar os objetivos comuns em benefício da sociedade, com espaço para 

troca de informações, solução de conflitos de interesse e sinergia de ações. 

Cabedelo, 27 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

Associação Brasileira de Professores de Nível Superior II 
Dr. Orleans Silva Martins 

Responsável Técnico 
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