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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. 

Na primeira etapa, através do Relatório de Diagnóstico Institucional, 

pode-se conhecer a realidade da estrutura organizacional desta Casa 

Legislativa. Na sequência, a segunda etapa foram apresentadas soluções 

técnicas e recomendações, 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 foi possível identificar fragilidades 

internas. Por sua vez, na terceira etapa, ocorreu a fase de identificação e 

formulação, onde foram formatados métodos e projetos delineados para 

promover um processo de avanço institucional. 

Todas essas etapas são partes estruturantes e fundamentais para 

alcançar 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. 

Agora, nesta quarta etapa, é proposto e estruturado um modelo de “Boas 

Práticas de Governança Pública” em consonância com o grau de maturidade 

institucional desse poder, considerando seu perfil, seus processos, sua 

estrutura e suas necessidades, para devida implementação, com o objetivo de 

melhorar o serviço público prestado por essa Casa Legislativa e sua 

capacidade de atingir a sua missão institucional. 

Logo, não há nenhuma pretensão aqui de esgotar a temática, ou propor 

algo que não possa ser futuramente reavaliado. Pelo contrário, buscar-se-á 

com muito critério, responsabilidade e fundamentação, delinear uma 

perspectiva de acordo com a realidade desta organização governamental. 
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No que diz respeito ao escopo da atividade legislativa nesse cenário, 

deve-se levar em consideração as mudanças prementes nas condições e nas 

regras de governar, onde cada vez mais, a sociedade cobra por serviços 

públicos, buscando resposta às suas necessidades e reivindicações. O que 

exige do Poder Legislativo esforços consideráveis no desempenho de seus 

encargos. 

Essa conjuntura, exige do funcionamento de uma Câmara Municipal, 

uma organização interna apropriada. Além do que está previsto na 

Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica Municipal e no Regimento 

Interno da Casa, que já dispõem sobre a formação, sobre as competências 

básicas de seus principais órgãos internos, como a Mesa Diretora e as 

Comissões. Ainda, se faz necessário que suas práticas no exercício das 

funções, incorporem os elementos de boa governança. 

A aplicação da governança pública no ambiente legislativo, requer 

estratégias flexíveis e aderentes às especificidades de cada Casa, com vistas à 

eficiência operacional, a adoção de melhores práticas de comunicação e gestão 

documental, ao monitoramento e avaliação do controle interno, da auditoria 

interna e da mitigação de riscos que possam melhorar o desempenho e a 

conformidade para alcance da missão institucional. 

A relação tríade a nível municipal entre o Poder Legislativo, o Poder 

Executivo e a sociedade, deve ser harmoniosa para superar os mais diversos 

obstáculos e desafios que surgem diariamente em uma gestão pública, 

convergindo em torno da agenda socioeconômica, maximizando a otimização 

dos recursos e corrigindo eventuais ruídos que surgirem. 

Assim, espera-se que as boas práticas de governança nessa área seja 

uma forma de favorecer essa relação, no sentido de promover através dos seus 

mecanismos, mais controle, conformidade, accountability, aumentando a 

legitimidade institucional e assegurando à sociedade seus objetivos fins. 
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2 REFERENCIAL LEGAL E NORMATIVO DA GOVERNANÇA NO SETOR 
PÚBLICO NO BRASIL 

 

 
O modelo de governança para o setor público que está sendo 

implantando nos entes federativos do Brasil, de modo geral segue em 

consonância com o referencial divulgado pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), que por sua vez tem direcionado significativos esforços, 

disponibilizando publicações relacionadas ao tema, informações sobre 

projetos realizados, levantamentos para conhecer a situação da governança 

no setor público federal e de outros entes jurisdicionados, servindo como 

referência e guia norteador, além de promover estímulos para que outras 

organizações governamentais passem a adotar boas práticas de governança, 

buscado contribuir com o aperfeiçoamento da administração pública em 

benefício da sociedade. 

Nesse sentido, cabe destacar os documentos apresentados na Figura 1 

a seguir, todos disponíveis no sítio eletrônico oficial do TCU, de livre acesso. 

Figura 1 – Referencial de Governança do TCU 

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

https://portal.tcu.gov.br/governanca/
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O TCU elaborou esse referencial apresentado na Figura 1, tomando por 

base a influência de outras instituições governamentais e de organismos 

multilaterais internacionais no modelo de governança pública, que não 

cessam de avançar nas discussões, pesquisas, normativos, em constante 

avanço para a melhoria da governança na gestão pública. 

Dessa forma, no “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, apresentados na Figura 2. 

 

DOCUMENTOS REFERÊNCIAS 

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 

Programa nacional de gestão pública e desburocratização. BRASIL, 2013b 

Public sector governance in Australia. ANU, 2012 

Figura 2 - Documentos que subsidiaram o Referencial de Governança do TCU. 

Fonte: Elaboração própria a partir do referencial básico de governança aplicável a órgãos e 

entidades da administração pública (TCU, 2014, p. 25). 

https://portal.tcu.gov.br/governanca/
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Assim, todos esses documentos que foram utilizados no referencial 

elaborado pelo TCU, compreendem um arcabouço robusto que sintetizam 

conceitos, fundamentos e princípios relevantes para a compreensão e a 

melhoria da governança no contexto do setor público, expondo dimensões com 

que a temática é tratada inclusive a nível internacional, abordando contextos 

como estruturas, mecanismos, processos, padrões de desempenho, controles 

e relatórios, voltados não somente para a máxima capacidade de gestão, mas 

com foco em gerar valores para a sociedade. 

Além disso, o TCU (2014) apresenta importantes instrumentos legais e 

normativos de apoio, que de certa forma institucionalizam direta ou 

indiretamente as estruturas de governança no setor público no Brasil, com 

destaque para os listados na Figura 3 a seguir. 

 

 

DOCUMENTOS REFERÊNCIAS 

A Carta Magna apresenta de modo geral, em termos de 

governança, como estão estruturados os aspectos 

institucionais, ao instituir o Estado Democrático de Direito, 

dispor sobre direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos; sobre a organização política e administrativa 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sobre os 

Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário); definição e 

segregação de papéis e responsabilidades; e estruturas de 

controle interno e externo. 

Constituição Federal de 

1988 

O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal trata de aspectos éticos e morais e 

o comportamento da liderança. 

Decreto 1.171/1994 

Lei de Responsabilidade Fiscal, trata de questões como 

transparência, controle e responsabilização. 

Lei Complementar 

101/2000 

GesPública - Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização. 

Decreto 5.378/ 2005 

Dispõe sobre conflito de interesse no exercício de cargo ou 

emprego do Poder Executivo Federal. 
Lei 12.813/2013 

Lei de Acesso à Informação, trata do acesso à informação e 

da sua divulgação. 

Lei 12.527/2011 

Figura 3 - Instrumentos legais e normativos do Brasil. 
 

Fonte: Elaboração própria a partir do referencial básico de governança aplicável a órgãos e 

entidades da administração pública (TCU, 2014, p. 14-15). 

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


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR II 

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

10 

 

 

Cabe ressaltar, que além desses instrumentos legais e normativos que 

foram mencionados no referencial elaborado pelo TCU (2014), outros 

importantes instrumentos legais e normativos foram posteriormente 

publicados, sinalizando direta ou indiretamente medidas a serem adotadas no 

setor público relacionadas as estruturas de governança no Brasil. 

Nesse sentido, pode-se destacar a Lei das Estatais (Lei nº 13.303/16) 

que propõe mudanças com o objetivo de estimular um novo modelo de 

governança nessas organizações, estabelecendo regras mais claras e rígidas 

para as empresas públicas e sociedades de economia mista brasileiras em 

relação a compras, licitações, nomeação de diretores, presidentes e membros 

do conselho de administração, com foco na relação mais rigorosa e 

transparente dessas empresas com seus fornecedores, a fim de se evitar 

qualquer corrupção ou interferência política. Assim, espera-se que as 

empresas estatais sigam um conjunto de métricas como melhores 

mecanismos de controle, accountability e melhor comunicação com a 

sociedade e os órgãos reguladores. 

Na sequência, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 

publicou as Portarias 66 e 67, de 31 de março de 2017, sendo a primeira 

relacionada aos critérios de excelência para a governança e gestão de 

transferências de recursos da União, operacionalizadas por meio do Sistema 

de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV). 

Por sua vez, a Portaria 67 dispõe sobre a gestão de integridade, riscos e 

controles internos no âmbito das transferências de recursos da União, 

operacionalizadas por meio de convênios, contratos de repasse, termos de 

parceria, de fomento e de colaboração, um novo marco regulatório voltado 

para a governança no setor público brasileiro foi instituído. 

A nível de Governo Federal, os esforços continuaram com equipe 

formada por técnicos da Casa Civil, do Ministério do Planejamento, do 

Ministério da Fazenda e do Ministério da Transparência e da Controladoria 
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Geral da União que elaboraram o Decreto nº 9.203/2017, e o Projeto de Lei nº 

9.163/2017. 

Assim, o Decreto n° 9.203, de 22 de novembro de 2017, dispõe uma lista 

de princípios e diretrizes de governança, definida a partir das recomendações 

de organizações internacionais especializadas no tema, em especial a OCDE e 

o Banco Mundial, bem como os referenciais de governança do TCU e uma 

revisão da literatura especializada, sendo uma fonte mínima de inspiração 

para atitudes concreta de boas práticas de governança no setor pública, com 

a indicação de um conjunto inicial de referências. 

Já o Projeto de Lei nº 9.163/2017, apresentado pela Presidência da 

República, que trata do assunto semelhante ao decreto mencionado acima, 

encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados. E, no Senado Federal, 

encontra-se em tramitação o Projeto de Lei nº 5.898/2019 que dispõe sobre a 

política de governança da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

Logo, muito em breve o Brasil poderá ter, por força de lei, uma política 

de governança abrangendo o planejamento do desenvolvimento nacional, a 

comunicação à sociedade das ações governamentais, a gestão de riscos e os 

processos internos de integridade. 

A lei é necessária para inicialmente exigir um cumprimento institucional 

mínimo de governança. Contudo, ressalta-se que a implementação desse 

contexto é um constante e gradual processo de melhoria institucional. 
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3 VISÃO GERAL DA GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO NO BRASIL 

 
A literatura sobre governança no setor público tem o framework 

compreendendo um conjunto de conceitos que são usados para incentivar a 

melhor prestação dos serviços públicos e a melhoria na prestação de contas, 

podendo ser aplicado a todas as entidades desse setor. 

Nesse sentido, cabe destacar a Federação Internacional de Contadores 

(International Federation of Accountants - IFAC - www.ifac.org) e o Instituto 

Revisor de Finanças e Contabilidade Pública (The Chartered Institute of Public 

Finance & Accounntancy - CIPFA - www.cipfa.org) que publicaram em julho de 

2014 “O Framework Internacional: Boa Governança no Setor Público" (This 

International Framework: Good Governance in the Public Sector) para incentivar 

as boas práticas de governança nas entidades do setor público, melhorando o 

estabelecimento e alcance dos resultados pretendidos. 

Assim de acordo como referido framework a Governança no Setor 

Público compreende os arranjos (políticos, econômicos, sociais, ambientais, 

administrativos, jurídicos e outros) colocados em prática para garantir que os 

resultados pretendidos para as partes interessadas sejam definidos e 

alcançados (IFAC, 2014). 

Por sua vez, em consonância também com o framework da IFAC, no 

Brasil o TCU no referencial básico de governança aplicável a órgãos e 

entidades da administração pública, apresentou a seguinte definição: 

 

 
“Governança no setor público compreende 

essencialmente os mecanismos de liderança, 

estratégia e controle postos em prática para 

avaliar, direcionar e monitorar a atuação da 

gestão, com vistas à condução de políticas 

públicas e à prestação de serviços de interesse da 

sociedade” (TCU, 2014, p. 26). 
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Na sequência, para melhor ilustrar de forma simplificada a governança 

no setor público através da Figura 4, o TCU (2014) apresentou como pode ser 

visualizado um sistema de governança e gestão, refletindo a maneira como 

diversos atores se organizam, interagem e procedem para obter boa 

governança. 

 
 

Figura 4 - Sistema de Governança e gestão em órgãos e entidades da administração pública. 
 

Fonte: Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração 

pública (TCU, 2014, p. 28). 
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A Figura 4 que representa o sistema de governança no setor público, 

compreende as estruturas administrativas (instâncias), os processos de 

trabalho, os instrumentos (ferramentas, documentos, entre outros), o fluxo de 

informações e o comportamento de pessoas envolvidas direta, ou 

indiretamente, na avaliação, no direcionamento e no monitoramento da 

organização. 

 

 
3.1 Princípios Básicos 

 
A administração pública brasileira se orienta pelos Princípios 

Constitucionais dispostos no artigo 37. 

 

 
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência” (Brasil, 1988). 

 

Como essa é a estrutura legal vigente no Brasil, o framework da 

governança no setor público não se destina a substituir códigos de governança 

nacionais e setoriais. Dentro de um quadro legislativo comum, que têm 

estruturas organizacionais próprias, deve-se reconhecer sua diversidade, bem 

como os diferentes modelos de governança para aplicar em diferentes 

jurisdições e em diferentes setores, cada um dos quais tem características 

únicas que requerem atenção especial. 

Nesse sentido, a IFAC (2014) fez um quadro estabelecendo princípios 

para a boa governança em entidades do setor público, conforme apresenta a 

Figura 5. 
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Figura 5 - Princípios fundamentais para a boa governança no setor público. 

Fonte: Traduzido da IFAC (2014, p. 12). 

 
A Figura 5 ilustra de forma clara e objetiva, como os princípios para boa 

governança no setor público se relacionam, onde os Princípios A e B permeiam 

a implementação dos princípios C a G. Ressalta-se que eles estão 

apresentados em alto nível e que reúnem uma série de conceitos que devem 

ser observados. 

O framework da IFAC fornece material explicativo e detalhado para cada 

um desses princípios apresentados na Figura 5, bem como um guia para a 

implementação deles. 
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3.2 Diretrizes 

 
A boa governança no setor público pressupõe a observância de um 

conjunto de diretrizes, entre as quais o TCU (2014) destaca as apresentadas 

na Figura 6 a seguir. 

 

 
 

DIRETRIZES 

(1) Definir claramente as 

funções das organizações. 
• Ter clareza acerca do propósito da organização, 

bem como dos resultados esperados para cidadãos 

e usuários dos serviços. 

• Focar o propósito da organização em resultados 

para cidadãos e usuários dos serviços. 

• Certificar-se de que os contribuintes recebem algo 

de valor em troca dos aportes financeiros providos. 

• Certificar-se de que os usuários recebem um 

serviço de alta qualidade. 

(2) Definir claramente as 

competências e as 

responsabilidades dos 

membros das instâncias 
superiores de governança. 

• Equilibrar, na composição do corpo diretivo, 

continuidade e renovação. 

• Certificar-se de que os membros das instâncias 

superiores de governança tenham as habilidades, 

o conhecimento e a experiência necessários para 
um bom desempenho. 

• Avaliar o seu desempenho, como indivíduos e como 

grupo, dos membros das instâncias superiores de 

governança; 

• Garantir que a alta administração se comporte de 

maneira exemplar, promovendo, sustentando e 
garantindo a efetividade da governança. 

• Colocar em prática os valores organizacionais. 

• Desenvolver as competências dos membros das 

instâncias superiores de governança. 

(3) Ter, e usar, estruturas de 

aconselhamento, apoio e 

informação de boa qualidade. 

• Tomar decisões embasadas em informações de 

qualidade. 

• Ser rigoroso e transparente sobre a forma como as 

decisões são tomadas. 
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• Ser claro sobre as relações entre os membros da 

alta administração e a sociedade. 

(4) Garantir a accountability. • Compreender as relações formais e informais de 

prestação de contas. 

• Envolver efetivamente as partes interessadas. 

• Prestar contas às partes interessadas. 

• Tomar ações ativas e planejadas para dialogar com 

e prestar contas à sociedade, bem como engajar, 

efetivamente, organizações parceiras e partes 

interessadas; tomar ações ativas e planejadas de 

responsabilização dos agentes. 

(5) Certificar-se de que um sistema eficaz de gestão de risco esteja em operação. 

Figura 6 - Diretrizes para a boa governança no setor público. 

Fonte: Elaboração própria a partir do referencial básico de governança aplicável a órgãos e 

entidades da administração pública (TCU, 2014). 

 
 

Assim, a Figura 6 relacionou as diretrizes que devem ser observadas 

para alcançar as boas práticas de governança no setor público. 

 

 
3.3 Funções 

 
De forma geral, são três as funções básicas de governança propostas no 

referencial básico aplicável a órgãos e entidades da administração pública do 

TCU (2014, p.30): 

 

 
a) avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho e os 

resultados atuais e futuros; 

b) direcionar e orientar a preparação, a articulação e 

a coordenação de políticas e planos, alinhando as 

funções organizacionais às necessidades das partes 

interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e 

https://portal.tcu.gov.br/governanca/
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sociedade em geral) e assegurando o alcance dos 

objetivos estabelecidos; e 

c) monitorar os resultados, o desempenho e o 

cumprimento de políticas e planos, confrontando-os 

com as metas estabelecidas e as expectativas das 

partes interessadas. 

 
 

Assim, a governança precisa ser focada nas funções básicas, que devem 

ser realizadas, para que se governe considerando o conjunto de atores 

envolvidos e a atuação da gestão, com vistas ao atendimento das necessidades 

e expectativas dos cidadãos e demais partes interessadas. 

 

 
3.4 Mecanismos 

 

 
Como o Referencial Básico de Governança do TCU (2014) alcança todos 

os órgãos e entidades governamentais, em todas as esferas de governo, nele 

são estabelecidos os mecanismos que devem ser adotados para que as funções 

de governança no setor público (avaliar, direcionar e monitorar) sejam bem 

executadas. 

Dessa forma, os mecanismos destacados pelo TCU (2014) são: 
 

 

MECANISMOS DESCRIÇÃO 

Liderança Refere-se ao conjunto de práticas, de natureza humana ou com- 

portamental, que assegura a existência das condições mínimas 

para o exercício da boa governança, como pessoas íntegras, 

capacitadas, competentes, responsáveis e motivadas ocupando os 

principais cargos das organizações e liderando os processos de 

trabalho. 

Estratégia O processo de estabelecimento da estratégia necessária à boa 

governança, envolve aspectos como: escuta ativa de demandas, 
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 necessidades e expectativas das partes interessadas, avaliação do 

ambiente interno e externo da organização, avaliação e prospecção 

de cenários, definição e alcance da estratégia, definição e 

monitoramento de objetivos de curto, médio e longo prazo, 

alinhamento de estratégias e operações das unidades de negócio e 

organizações envolvidas ou afetadas. E, deve ser conduzido pelos 

líderes responsáveis. 

Controle É conveniente o estabelecimento de controles, a avaliação, a 

transparência e a accountability, entre outras coisas, para a devida 

prestação de contas das ações e a responsabilização pelos atos 

praticados. 

Figura 7 - Mecanismos para a boa governança no setor público. 

Fonte: Elaboração própria a partir do referencial básico de governança aplicável a órgãos e 

entidades da administração pública (TCU, 2014). 

 
 

Por sua vez, cada um dos mecanismos de governança apresentados foi 

associado a um conjunto de componentes que contribuem, de forma direta ou 

indireta, para o alcance dos objetivos. Assim, a Figura 8 a seguir demonstra 

de forma esquematizada como estão distribuídos. 

https://portal.tcu.gov.br/governanca/
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Figura 8 – Mecanismos e componentes para a boa governança no setor público. 
 

Fonte: Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração 

pública (TCU, 2014, p. 39). 

 

Para cada componente apresentado na Figura 8 foram relacionadas 

algumas práticas de governança, apresentadas na Figura 9 a seguir. Elas que 

têm a finalidade de contribuir para que os resultados pretendidos pelas partes 

interessadas sejam alcançados. Contudo, não sendo consideradas exaustivas, 

cada organização deverá colocar em execução aquelas que lhe forem 

pertinentes. 
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MECANISMOS COMPONENTES PRÁTICAS 

 

 
 

MECANISMO 

LIDERANÇA (L) 

 

 
 

L1 - Pessoas e 

competências 

L1.1 ‐ Estabelecer e dar transparência ao 

processo de seleção de membros de conselho 

de administração ou equivalente e da alta 

administração. 

L1.2 ‐ Assegurar a adequada capacitação dos 

membros da alta administração. 

L1.3 ‐ Estabelecer sistema de avaliação de 

desempenho de membros da alta 

administração. 

L1.4 ‐ Garantir que o conjunto de benefícios, 

caso exista, de membros de conselho de 
administração ou equivalente e da alta 

administração seja transparente e adequado 

para atrair bons profissionais e estimulá‐los a 

se manterem focados nos resultados 

organizacionais. 

 

 

 

 

 

 

 
L2 - Princípios e 

comportamentos 

L2.1 ‐ Adotar código de ética e conduta que 

defina padrões de comportamento dos 
membros do conselho de administração ou 

equivalente e da alta administração. 

L2.2 ‐ Estabelecer mecanismos de controle 

para evitar que preconceitos, vieses ou 
conflitos de interesse influenciem as decisões e 

as ações de membros do conselho de 

administração ou equivalente e da alta 

administração. 

L2.3 ‐ Estabelecer mecanismos para garantir 

que a alta administração atue de acordo com 

padrões de comportamento baseados nos 

valores e princípios constitucionais, legais e 

organizacionais e no código de ética e conduta 

adotado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
L3 - Liderança 

organizacional 

L3.1 ‐ Avaliar, direcionar e monitorar a gestão 

da organização, especialmente quanto ao 

alcance de metas organizacionais. 

L3.2 ‐ Responsabilizar‐se pelo estabelecimento 

de políticas e diretrizes para a gestão da 

organização e pelo alcance dos resultados 
previstos. 

L3.3 ‐ Assegurar, por meio de política de 

delegação e reserva de poderes, a capacidade 

das instâncias internas de governança de 
avaliar, direcionar e monitorar a organização. 
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  L3.4 ‐ Responsabilizar‐se pela gestão de riscos 

e controle interno. 

L3.5 ‐ Avaliar os resultados das atividades de 

controle e dos trabalhos de auditoria e, se 

necessário, determinar que sejam adotadas 

providências. 

 

 
 

L4 - Sistema de 

governança 

L4.1 ‐ Estabelecer as instâncias internas de 

governança da organização. 

L4.2 ‐ Garantir o balanceamento de poder e a 

segregação de funções críticas. 

L4.3 ‐ Estabelecer o sistema de governança da 

organização e divulgá‐lo para as partes 
interessadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECANISMO 

ESTRATÉGIA 

(E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E1 - Relacionamento 

com partes 

interessadas 

E1.1 ‐ Estabelecer e divulgar canais de 

comunicação com as diferentes partes 

interessadas e assegurar sua efetividade, 

consideradas as características e 
possibilidades de acesso de cada público‐alvo. 

E1.2 ‐ Promover a participação social, com 

envolvimento dos usuários, da sociedade e das 

demais partes interessadas na governança da 

organização. 

E1.3 ‐ Estabelecer relação objetiva e 

profissional com a mídia, com outras 

organizações e com auditores. 

E1.4 ‐ Assegurar que decisões, estratégias, 

políticas, programas, planos, ações, serviços e 

produtos de responsabilidade da organização 

atendam ao maior número possível de partes 
interessadas, de modo balanceado, sem 

permitir a predominância dos interesses de 

pessoas ou grupos. 

 

 

 

E2 - Estratégia 
organizacional 

E2.1 ‐ Estabelecer modelo de gestão da 

estratégia que considere aspectos como 
transparência e envolvimento das partes 

interessadas. 

E2.2 ‐ Estabelecer a estratégia da organização. 

E2.3 ‐ Monitorar e avaliar a execução da 

estratégia, os principais indicadores e o 

desempenho da organização. 

 

E3 - Alinhamento 

transorganizacional 

E3.1 ‐ Estabelecer mecanismos de atuação 

conjunta com vistas a formulação, 

implementação, monitoramento e avaliação de 

políticas transversais e descentralizadas. 
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MECANISMO 

CONTROLE (C) 

 
 

C1 - Gestão de 

riscos e controle 

interno 

C1.1 ‐ Estabelecer sistema de gestão de riscos 

e controle interno. 

C1.2 ‐ Monitorar e avaliar o sistema de gestão 

de riscos e controle interno, a fim de assegurar 

que seja eficaz e contribua para a melhoria do 

desempenho organizacional. 

 

 

 

C2 - Auditoria 
interna 

C2.1 ‐ Estabelecer a função de auditoria 

interna. 

C2.2 ‐ Prover condições para que a auditoria 

interna seja independente e proficiente. 

C2.3 ‐ Assegurar que a auditoria interna 

adicione valor à organização 

 

 

 

 

 

 

C3 - Accountability e 
transparência 

C3.1 ‐ Dar transparência da organização às 

partes interessadas, admitindo‐se o sigilo, 

como exceção, nos termos da lei. 

C3.2 ‐ Prestar contas da implementação e dos 

resultados dos sistemas de governança e de 

gestão, de acordo com a legislação vigente e 

com o princípio de accountability. 

C3.3 ‐ Avaliar a imagem da organização e a 

satisfação das partes interessadas com seus 

serviços e produtos. 

C3.4 ‐ Garantir que sejam apurados, de ofício, 

indícios de irregularidades, promovendo a 

responsabilização em caso de comprovação. 

Figura 9 – Mecanismos, componentes e práticas de governança no setor público. 

Fonte: Elaboração própria a partir do referencial básico de governança aplicável a órgãos e 

entidades da administração pública (TCU, 2014). 

 
 
 

Assim, de acordo como o Referencial Básico de Governança do TCU 

(2014), pode-se observar como os mecanismos e seus componentes devem ser 

colocados em prática para que as funções de governança no setor público 

(avaliar, direcionar e monitorar) sejam bem executadas. 

https://portal.tcu.gov.br/governanca/
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4 MODELO DE GOVERNANÇA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO 
DE CABEDELO 

 

 
A propositura de um modelo de “Boas Práticas de Governança Pública” 

nesta quarta etapa, permite alinhar as prioridades deste Poder Legislativo, 

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. 

Como estratégia, vislumbra-se oferecer meios ou caminhos para que as 

mudanças que precisam ser realizadas, ocorram visando o aprimoramento e 

o desenvolvimento da capacidade de prestar serviços públicos sob sua 

responsabilidade, implantar uma nova cultura de gestão, com foco nas 

entregas para os cidadãos e na geração de valor. 

Para tanto, este trabalho tomou como base todo o referencial aqui 

apresentado nos capítulos 2 e 3 deste documento, sendo adequado ao Poder 

Legislativo do Município de Cabedelo (PB), a partir da visão geral da sua atual 

estrutura organizacional, com base nas necessidades organizacionais desta 

Casa. A partir disso, busca-se alcançar uma gestão qualificada, capaz de 

promover o diálogo que o Poder Executivo necessita, identificando entraves e 

apontando soluções, deixando como legado a cultura da utilização das boas 

práticas de governança nesse processo. 

Com a disseminação dessa perspectiva, tem-se um potencial 

transformador da realidade organizacional deste Poder Legislativo, por 

consequência, a construção de uma inovadora gestão preocupada no combate 

ao desajuste estrutural, reestabelecendo a capacidade de cumprir melhor sua 

missão para o cidadão, com um liderança governamental focada no 

comportamento mais ético, profissional e no alcance de resultados alinhados 

com as expectativas da sociedade. 

No sistema de governança tudo isso está refletido na maneira como 

diversos atores se organizam, interagem e procedem nas estruturas 
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administrativas. Nesse caso, para a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) 

apresenta a estrutura exposta na Figura 10. 
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Social 

Figura 10 - Estrutura administrativa para a governança. 

Fonte: Elaboração própria a partir do referencial básico de governança aplicável a órgãos e 

entidades da administração pública (TCU, 2014, p. 71). 

 
 

Por tratar-se do Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB), o 

plenário da Câmara corresponde ao Conselho de Administração, sendo 

responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como 

monitorar a conformidade e o desempenho destas que atendam ao interesse 

público, servindo de elo entre principal e agente. A alta administração, nesse 

caso representada pelo Presidente da Câmara, é a autoridade máxima da 

organização, é a principal responsável pela gestão. 

Na instância interna de apoio à governança o ente pode ter em sua 

estrutura o controle interno, a auditoria interna, comissões, a ouvidoria, 

responsáveis por realizar a comunicação entre partes interessadas internas e 

externas à administração, bem como avaliar e monitorar riscos, comunicando 

quaisquer disfunções identificadas à alta administração. No caso desta Casa, 

o controle interno e a auditoria interna já foram tratadas nos relatórios 

anteriores e quando da sua criação e implantação elas irão compor esta 

instância. 

https://portal.tcu.gov.br/governanca/
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E, na instância externa de governança está o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba como responsável pela fiscalização, pelo controle e pela 

regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança 

das organizações públicas. 

 
 

4.1 Modelo de Governança da Gestão Estratégica Institucional 

 

 
O Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB) tem o perfil clássico 

de uma organização do setor público, com uma burocracia mecanizada, que 

culmina em uma estrutura de gestão estratégica restrita à área de apoio 

técnico-administrativo e legislativo. 

Como a administração governamental tem o interesse público como seu 

elemento finalístico, buscar iniciativas relevantes que promovam o 

aperfeiçoamento da gestão, deve ser fator motivador da construção do 

planejamento estratégico, onde os anseios da sociedade e as forças políticas 

interagem constantemente para o alcance dos melhores resultados. 

A gestão estratégica da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) deve ter com 

foco as funções constitucionais da Casa que compreendem legislar, 

representar e fiscalizar, porém, sem abandonar as mudanças necessárias na 

área administrativa. 

Logo, o modelo de governança na gestão estratégica institucional é 

essencial para garantir que esses objetivos sejam suficientemente específicos 

e alcançáveis, a fim de garantir que as prioridades estratégicas sejam definidas 

a partir da avaliação da situação econômica, política e social do Município de 

Cabedelo (PB). Bem como, sejam harmonizadas com outros documentos 

estratégicos, com os demonstrativos fiscais, o orçamento público e que a alta 

administração da Casa seja regularmente informada sobre acontecimentos 

que afetem as prioridades estratégicas e o planejamento anual. 

Portanto, a integração das funções deste poder está claramente definida 

na missão, visão e valores que envolvem a gestão, definidos na Figura 11. 
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Figura 11 - Missão, visão e valores da gestão estratégica do Poder Legislativo de Cabedelo 

(PB). 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Nessa perspectiva, Câmara Municipal de Cabedelo (PB) exerce seu 

papel, devendo garantir que o orçamento público esteja sincronizado e 

alinhado com o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, observando as 

metas e as prioridades governamentais estabelecidas, de modo a se encontrar 

com os objetivos estratégicos previamente definidos. 

Um bom planejamento estratégico ajuda a garantir o foco da 

administração e a guiar o processo de política da visão estratégica, de forma 

mais coerente e unificada, com vistas a promover mudanças profundas em 

termos de eficácia e efetividades. 

Todo esse processo, deve envolver seus atores relevantes de dentro e 

fora da gestão, de modo a garantir que os objetivos sejam coerentes e com 

base nos valores a missão institucional é atingida, em benefício da sociedade 

cabedelense. 
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Assim, o modelo de governança para a gestão estratégica desta Casa, 

alinha interesses e contribui para a modernização e o sucesso de sua missão, 

delineado por meio de diretrizes e linhas de atuação, conforme apresenta a 

Figura 12. 

 

 

 

DIRETRIZES LINHAS DE ATUAÇÃO 

 
 

1 

Transparência 

 

Promover a transparência das 

atividades e das informações da 

Câmara. 

1.1 Promover o acesso da sociedade às 

informações. 

 

1.2 Estimular o controle social. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
Interação 

 

Fortalecer a participação da 

sociedade cabedelense nos 

processos legislativo e de 

fiscalização e controle. 

 
2.1 Aperfeiçoar os meios para que os cidadãos 

cabedelenses possam interagir com a Câmara. 

2.2 Aprimorar o processo legislativo de forma a 

garantir a participação da sociedade 

cabedelense, respeitada a autonomia de 

decisão parlamentar. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 

 
Qualidade das Leis 

 

Melhorar a qualidade das leis de 

propositura desta Casa. 

3.1 Aprimorar os mecanismos para 

consolidação e revisão no processo de 

elaboração de leis. 

3.2 Avaliar a necessidade, a viabilidade e os 

potenciais impactos associados à 

implementação das leis e, de forma 

sistemática, o resultado da sua aplicação após 

a sua vigência. 

 
 

4 

 
Fiscalização 

 

Aprimorar a avaliação e a 

fiscalização das políticas 

4.1 Desenvolver e instituir mecanismos de 

avaliação e fiscalização de forma a contribuir 

para o alcance da eficiência e da efetividade das 

ações do Governo Municipal. 
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 públicas e das ações do Governo 

Municipal. 
4.2 Melhorar a integração da Câmara com a 

unidade de controle. 

4.3 Promover ações para coibir o mau uso de 

recursos públicos. 

4.4 Intensificar o relacionamento e a troca de 

informações com o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba para aperfeiçoar a 

atribuição constitucional de fiscalização. 

 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 

 
Gestão 

 

Aperfeiçoar a gestão da Câmara. 

5.1 Melhorar a gestão e a disseminação de 

informações internas. 

5.2 Assegurar a infraestrutura adequada e 

continuidade dos serviços. 

5.3 Promover uma adequada gestão de 

pessoas, com ênfase na produtividade, 

meritocracia e qualidade de vida. 

5.4 Melhorar a eficiência administrativa e a 

utilização dos recursos. 

Figura 12 - Diretrizes e linhas de atuação da gestão estratégica do Poder Legislativo de 

Cabedelo (PB). 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Cabe ressaltar, que o Modelo de Governança da Gestão Estratégica aqui 

proposto para a Câmara Municipal de Cabedelo (PB), com suas linhas e 

diretrizes conforme exposto na Figura 12, deve ser aprovado em ato da mesa 

e disponibilizado para todos os interessados por meio do portal de 

transparência desta Casa, em link específico da governança. 
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4.2 Modelo do Sistema de Governança e Gestão 

 

A partir do entendimento de que a governança envolve relacionamentos, 

o modo de interação entre as partes envolvidas pode ser descrito como 

“sistema de governança e gestão”, que corresponde à maneira como as 

estruturas se organizam, interagem e procedem para dar suporte à tomada de 

decisão. 

Nesse sistema estão envolvidas as estruturas administrativas 

denominadas de instâncias, que podem ser internas ou externas da 

organização, os processos de trabalho, os instrumentos (ferramentas, 

documentos e outros que se fizerem necessários), bem como o fluxo de 

informação e o comportamento dos atores envolvidas na avaliação e no 

direcionamento e monitoramento organizacional. 

Dessa forma, a partir do modelo ilustrativo do TCU (2014) da forma 

simplificada da governança no setor público, anteriormente apresentado 

através da Figura 4, pode ser visualizado como deve ser estruturado um 

sistema de governança e gestão na organização pública, refletindo a maneira 

como diversos atores se organizam, interagem e procedem para obter boa 

governança. 

Assim, a partir dele foi delineado o modelo do sistema de governança e 

gestão para a Câmara Municipal de Cabedelo (PB), que pode ser representado 

e visualizado pela Figura 13. 
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Figura 13 – Sistema de Governança e Gestão do Poder Legislativo de Cabedelo (PB). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
A partir da Figura 13, pode-se observar em destaque: as instâncias 

externas de governança; as instâncias externas de apoio à governança; as 

instâncias internas de governança; e, as instâncias internas de apoio à 

governança. 
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Na instância externa de governança está o Tribunal de Contas do Estado 

da Paraíba (TCEPB) responsável pela fiscalização, pelo controle e pela 

regulação da Câmara Municipal de Cabedelo (PB), desempenhando 

importante papel para promoção da governança das organizações públicas. 

Nas instâncias externas de apoio à governança estão as auditorias 

independentes e o controle social organizado, como responsáveis pela 

avaliação, auditoria e monitoramento independente. Nos casos em que 

disfunções são identificadas, estes devem comunicar os fatos às instâncias 

superiores de governança. 

Por sua vez, nas instâncias internas de governança encontram-se a alta 

administração representada pela Presidência da Casa e o conselho de 

administração representado pelo Plenário do Poder Legislativo, como 

responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como 

monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em 

que desvios forem identificados, a fim de garantir que estas atendam ao 

interesse público. 

E, nas instâncias internas de apoio à governança estão o controle 

interno, a auditoria interna, as comissões e a ouvidoria, responsáveis por 

realizar a comunicação entre partes interessadas internas e externas à 

administração, avaliar e monitorar riscos, comunicando quaisquer disfunções 

identificadas à alta administração. Além dessas instâncias, existem outras 

estruturas que contribuem para a boa governança da organização como a 

gestão tática e a gestão operacional. 

De forma geral, a alta administração é a autoridade máxima, ou seja, é 

a principal responsável pela gestão da organização. No caso da Câmara 

Municipal de Cabedelo (PB), a Presidência também é a responsável pela gestão 

tática, coordenando a gestão operacional em áreas específicas. 

Já na gestão operacional a alta administração delega responsabilidades 

pela execução de processos produtivos finalísticos e de apoio a outros 

membros da Casa, ocupantes de cargos ou funções do nível operacional. 
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4.3 Modelo de Aplicabilidade dos Princípios e da Política de Governança 

 

 
Para proporcionar boas práticas de governança no setor público, todos 

aqueles que trabalham na entidade do setor público devem tentar canalizar 

os esforços no sentido de alcançar os objetivos fim da organização, voltados 

para o interesse público em todos os momentos. 

Mas, isso requer que a entidade assuma um firme compromisso com os 

princípios que sustentam a sua estrutura organizacional. Anteriormente, 

apresentado aqui neste relatório na Figura 5, de forma clara e objetiva, os 

princípios tratados pela IFAC (2014) exigem arranjos que tem como 

consideração primária o foco nos benefícios gerados para a sociedade, que por 

sua vez devem resultar em resultados positivos e geração de valor para os 

usuários do serviço público e outras partes interessadas. 

Assim, a IFAC (2014, p.12) define o interesse público como: 

 

 
“Interesse público: os benefícios líquidos derivados 

para, e o rigor processual empregado em nome de, 

toda a sociedade em relação a qualquer ação, decisão 

ou política”. 

 
A partir dessa perspectiva, os princípios guiam a aplicação da política 

de governança, sendo importante ressaltar a necessidade da aplicação 

integrada e coordenada deles, para garantir a atuação em prol da sociedade. 

Dessa forma, foi delineado o modelo de aplicabilidade dos princípios e 

da política de governança para a Câmara Municipal de Cabedelo (PB), que 

pode ser representado e visualizado pela Figura 14. 
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Figura 14 – Princípios e Política de Governança do Poder Legislativo de Cabedelo (PB). 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Na sequência, cada ponto é tratado como um guia de orientação para a 

para a Câmara Municipal de Cabedelo (PB), detalhado como demonstra a 

Figura 15. 
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Capacidade de Resposta representa a competência da 

Casa em atender de forma eficiente e eficaz às 

necessidades dos cidadãos cabedelenses, inclusive 

antevendo interesses e antecipando aspirações. 

 

 

 

 

 

 

 
Confiabilidade é o alinhamento consistente e a adesão 

de valores, princípios e normas éticas comuns, voltados 

para sustentar e priorizar o interesse púbico sobre os 

interesses privados desta Casa. 

 

 

 

 

 
Integridade é a capacidade da Casa de minimizar as 

incertezas para os cidadãos cabedelenses nos ambientes 

econômico, social e político, evitando preocupação ou 

perda de confiança, devendo garantir que as políticas 

adequadas estão em vigor, fazendo cumprir os valores 

éticos. 
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Figura 15 – Detalhamento dos Princípios e Política de Governança do Poder Legislativo de 

Cabedelo (PB). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Melhoria Regulatória compreende o desenvolvimento e 

avaliação de políticas e de atos normativos em um 

processo transparente, baseado em evidências e orientado 

pela visão dos cidadãos cabedelenses e partes 

diretamente interessadas. 

 

 

 

 

 

 

Accountability corresponde a vinculação entre as 

decisões, condutas e competências e seus respectivos 

responsáveis, mantendo uma linha clara e objetiva 

entre as justificativas e resultados da atuação 

administrativa, de um lado, e os agentes públicos que 

dela tomarem parte, de outro. Ou seja, é o dever de 

prestar contas e a responsabilização de tudo que é 

inerete a esta Casa. 

 

 

 

 

 
 

Transparência é o compromisso da administração pública 

da Casas com a divulgação das suas atividades, 

disponibilizando informações confiáveis, relevantes e 

tempestivas à sociedade cabedelense. 
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A partir do que foi delineado como modelo de aplicabilidade dos 

princípios e da política de governança para a Câmara Municipal de Cabedelo 

(PB), demonstrados pelas Figura 14 e 15, pode-se observar: 

 
a) A preocupação da Casa com a entrega dos serviços públicos 

essenciais, considerado um dos princípios mais relevantes dentre 

os estabelecidos pela política de governança. 

 
b)  A necessidade da Casa de desenvolver ações voltadas à promoção 

da confiabilidade, como a implantação da gestão de riscos, 

auxiliando a lidar com as incertezas de uma forma consistente e 

previsível. 

 
c) A busca da Casa pela garantia da criação de uma cultura de 

integridade, coerente e abrangente com os valores e a missão da 

organização, pautado na conduta ética. 

 
d) A busca da Casa por uma regulamentação bem direcionada, 

baseada em evidências, escrita de forma clara e objetiva, com 

maior probabilidade de ser adequadamente implementada e 

atingir seus objetivos, sejam econômicos, sociais ou ambientais, 

entre outros. 

 
e) A necessidade da Casa de cumprir com o dever de prestar contas 

e a responsabilização, gerando um mecanismo de 

retroalimentação do sistema de governança, a partir do controle 

do poder, voltado para promover o controle social da atividade 

administrativa, permitindo que a sociedade cabedelense exerça 

seu papel de forma proativa, fiscalizando e apontando eventuais 

desvios de conduta. 
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f) A obrigação da Casa de criar uma cultura de transparência, com 

a finalidade de reduzir assimetria informacional, fundamental 

para melhorar a visão externa e interna da organização, fazendo 

uso de diferentes canais para comunicar-se com suas partes 

interessadas, levando em consideração a utilidade da informação 

para atender às demandas de transparência. 

 
Assim, a partir desse modelo de aplicabilidade dos princípios e da 

política de governança, a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) como uma 

entidade do setor público, sujeita a padrões, regulamentos, códigos e 

legislação vigente, colocar em prática a boa governança com arranjos eficazes 

para demonstrar a adesão e seu comprometimento com uma nova perspectiva 

de gestão pública. 

 

 
4.4 Modelo dos Mecanismos, Componentes e Práticas de Governança 

 

 
Para a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) assegurar que os princípios 

e a política da governança sejam alcançados, faz-se necessário que os 

mecanismos que envolvem as questões relacionadas às estruturas de controle 

e poder, quanto as boas práticas da gestão dos recursos disponíveis, sejam 

alcançados. 

Como cada mecanismo possui componentes que produzem resultados 

potencialmente esperados, o presente modelo proposto tomou por base o 

Referencial Básico de Governança do TCU (2014) estabelecendo a adoção dos 

três tipos de mecanismos: liderança, estratégia e controle, para que a funções 

da governança possam ser cumpridas satisfatoriamente. 

Assim, a Figura 16 a seguir apresenta o modelo dos mecanismos para a 

Câmara Municipal de Cabedelo (PB). 
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LIDERANÇA 

 

a) Refere-se ao conjunto de práticas de natureza 

humana ou comportamental que asseguram a 

existência das condições mínimas para o exercício da 

boa governança na Câmara Municipal de Cabedelo 

(PB). 

 

 

 

 
 
 
 
 

ESTRATÉGIA 

 

b) Refere-se ao processo de tomada de decisão para 

definição dos rumos da Câmara Municipal de Cabedelo 

(PB), compreendendo o relacionamento com partes 

interessadas, a definição e monitoramento  de 

objetivos, indicadores e metas, bem como o 

alinhamento entre planos e operações de unidades e 

organizações envolvidas na sua execução. 

 
 

 
 

Figura 16 – Mecanismos de governança do Poder Legislativo de Cabedelo (PB). 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Na sequência, para cada um dos mecanismos apresentados na Figura 

16, foram associados um conjunto de componentes que, quando executados 

de forma adequada, contribuem para o alcance dos objetivos e, por 

conseguinte, para o estabelecimento das boas práticas de governança no setor 

público. 

 
• Abrange uma série de práticas que procuram grantir 

que a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) está 

CONTROLE 
alcançando as estratégias estabelecidas, avaliando e 

tratando os riscos inerentes de modo adequando, com 

foco nos aspectos como transparência, prestação de 

contas e responsabilização. 
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4.4.1 Mecanismo Liderança 

 

 
A liderança é um dos temas essenciais para a boa governança pública e 

envolve alguns aspectos formais como separação dos poderes, sistema de 

controle e avaliação, dentre outros (OCDE, 2002). 

De acordo com o TCU (2014) os resultados de qualquer organização 

dependem das pessoas que a compõem, que por sua vez devem ter um norte 

para atuação, formação adequada, habilidades necessárias, capazes de serem 

líderes que garantam a plena execução e implementação das políticas, através 

de mecanismos de delegação, avaliação, responsabilização e reconhecimento. 

Dessa forma, para alcançar as boas práticas de governança em uma 

organização, é necessário ter uma liderança consolidada, comprometida com 

a ética e com os resultados a serem atingidos, através de controles 

estruturados e estratégias claramente definidas. 

Logo, o mecanismo de liderança tem papel fundamental nesse processo 

e compreende quatro componentes que, por questões de implementação e 

didática são apresentados de forma dissociada, entretanto, contextualmente 

suas existências são interdependentes. 

Assim, para melhor visualizar essa estrutura e composição, a Figura 17 

a seguir apresenta o modelo do mecanismo “Liderança (L)” e seus quatro 

componentes para a Câmara Municipal de Cabedelo (PB). 
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L1 - Pessoas e competências; L2 - Princípios e comportamentos; L3 - Liderança 

organizacional; L4 - Sistema de governança. 

Figura 17 – Mecanismo Liderança e seus componentes para o Poder Legislativo de Cabedelo 

(PB). 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

A partir da Figura 17, foram delineadas as práticas de governança que 

podem ser realizadas para cada um dos quatro componentes do Mecanismo 

“Liderança (L)”, aplicável a Câmara Municipal de Cabedelo (PB), sendo 

apresentadas detalhadamente na Figura 18 a seguir. 

L3 

L2 
LIDERANÇA 

(L) 
L4 

L1 
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Componentes 

do mecanismo 

Liderança (L) 

 
Práticas dos componentes 

do mecanismo 

Liderança (L) 

Práticas dos componentes 

 

do mecanismo Liderança (L) 

 

Poder Legislativo de Cabedelo 

(PB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L1 - Pessoas e 

competências 

 
L1.1 ‐ Estabelecer e dar 

transparência ao processo de 

seleção de membros de 

conselho de administração ou 

equivalente e da alta 

administração. 

Eleição da Presidência, Eleição da 

Mesa Diretora, Composição das 

Comissões, pressupõem que o 

processo seja executado de forma 

transparente, pautando-se pelos 

critérios e competências 

previamente definidos. 

 

 

L1.2 ‐ Assegurar a adequada 

capacitação dos membros da 

alta administração. 

A alta administração desta Casa 

legislativa deve manter 

alinhamento e comprometimento 

com os princípios, valores da 

organização e seu código de 

conduta. 

 
 

L1.3 ‐ Estabelecer sistema de 

avaliação de desempenho de 

membros da alta 

administração. 

Definir para esta Casa legislativa 

diretrizes para a avaliação de 

desempenho de membros da alta 

administração, bem como 

indicadores e metas de 

desempenho. 

L1.4 ‐ Garantir que o 

conjunto de benefícios, caso 

exista, de membros de 

conselho de administração ou 

equivalente e da alta 

administração seja 

transparente e adequado para 

Definir para esta Casa legislativa 

diretrizes e um conjunto de 

benefícios que seja coerente e 

adequado à complexidade e 

responsabilidade dos papéis e 

funções desempenhados e que sua 

concessão,    no    caso    da    alta 
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 atrair bons profissionais e 

estimulá‐los a se manterem 

focados nos resultados 

organizacionais. 

administração, considere tanto o 

resultado organizacional como o 

desempenho individual e coletivo, 

devendo ser divulgado, ao menos 

de forma agregada, às partes 

interessadas. 

 
L2.1 ‐ Adotar código de ética e 

 

 conduta que defina padrões de Publicar código de ética e de 

 comportamento dos membros conduta aplicável aos membros 

 do conselho de administração desta Casa, definindo sanções 

 ou equivalente e da alta cabíveis em caso de seu 

 administração. descumprimento. 

  

 

L2.2 ‐ Estabelecer 

Implantar nesta Casa mecanismos 

de controle com o objetivo de evitar 

que pessoas envolvidas em 

possíveis conflitos de interesse 

participem de decisões e ações 

relevantes, além de outros 

mecanismos para receber e tratar 

denúncias, submetendo-as 

diretamente às instâncias internas 

de governança, e possibilitar o 

acompanhamento de denúncias 

pelas partes interessadas. 

 mecanismos de controle para 

 evitar que preconceitos, vieses 

 ou conflitos de interesse 

L2 - Princípios e influenciem as decisões e as 

comportamentos ações de membros do 

 conselho de administração ou 

 equivalente e da alta 

 administração. 

 
L2.3 ‐ Estabelecer Implantar nesta Casa instância 

 mecanismos para garantir que interna de governança, com 

 a alta administração atue de atribuição de correição, 

 acordo com padrões de responsável pela avaliação da 

 comportamento baseados nos aderência do comportamento da 

 valores e princípios alta administração aos valores e 

 constitucionais, legais e princípios constitucionais, legais e 
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 organizacionais e no código de 

ética e conduta adotado. 

organizacionais e ao código de ética 

e conduta adotado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L3 - Liderança 

organizacional 

L3.1 ‐ Avaliar, direcionar e 

monitorar a gestão da 

organização, especialmente 

quanto ao alcance de metas 

organizacionais. 

 

 
Definir para esta Casa diretrizes 

para avaliação, direcionamento e 

monitoramento da gestão da 

organização. 

 

 
L3.2 ‐ Responsabilizar‐se pelo 

estabelecimento de políticas e 

diretrizes para a gestão da 

organização e pelo alcance dos 

resultados previstos. 

Implantar nesta Casa sistema de 

controle interno para mitigar riscos 

decorrentes de atos praticados 

pelos agentes delegados e definir 

metas de resultado para a 

organização. 

 
 

L3.3 ‐ Assegurar, por meio de 

política de delegação e reserva 

de poderes, a capacidade das 

instâncias internas de 

governança de avaliar, 

direcionar e monitorar a 

organização. 

Definir para esta Casa os mandatos 

dos membros das instâncias 

internas de governança e os 

requisitos para permanência no 

cargo ou função. Estabelecer 

diretrizes de transição dos 

membros da alta administração e 

das demais instâncias internas de 

governança. 

 

 

L3.4 ‐ Responsabilizar‐se pela 

gestão de riscos e controle 

interno. 

A alta administração desta Casa 

deve avaliar os riscos-chave que 

podem comprometer o alcance dos 

objetivos organizacionais e fornecer 

direção clara para que eles sejam 

gerenciados. 
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L3.5 ‐ Avaliar os resultados 

das atividades de controle e 

dos trabalhos de auditoria e, 

se necessário, determinar que 

sejam adotadas providências. 

 

 

 
Definir para esta Casa diretrizes 

para o planejamento, implantação 

e avaliação das atividades de 

controle e de auditoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L4 - Sistema de 

governança 

 

 

 

 

L4.1 ‐ Estabelecer as 

instâncias internas de 

governança da organização. 

Definir nesta Casa os papéis e 

responsabilidades da alta 

administração e das instâncias 

internas de apoio à governança, 

contemplando atividades 

relacionadas à tomada de decisão, 

à elaboração, implementação e 

revisão de diretrizes, ao 

monitoramento e ao controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
L4.2 ‐ Garantir o 

balanceamento de poder e a 

segregação de funções 

críticas. 

Definir nesta Casa um limite de 

tempo para que o mesmo indivíduo 

exerça uma função ou papel 

associado a decisões críticas, e a 

implantação de controles 

destinados a reduzir o risco de que 

decisões críticas sejam tomadas 

sem garantia do princípio da 

segregação de funções. Como regra 

básica, decisões e atividades 

críticas devem ser tomadas ou 

executadas por colegiado 

constituído por membros 

competentes e mutuamente 

independentes. 
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L4.3 ‐ Estabelecer o sistema 

de governança da organização 

e divulgá‐lo para as partes 

interessadas. 

Espera-se que o sistema de 

governança desta Casa seja 

executado em conformidade com as 

definições e que as partes 

interessadas conheçam e 

interajam, dentro dos limites 

estabelecidos, com este sistema. 

Figura 18 - Componentes e Práticas do Mecanismo Liderança do Poder Legislativo de 

Cabedelo (PB). 

Fonte: Elaboração própria a partir do referencial básico de governança aplicável a órgãos e 

entidades da administração pública (TCU, 2014). 

 
 

Assim, diante desse contexto, é fundamental mobilizar conhecimentos, 

habilidades e atitudes de todos os envolvidos, em prol da otimização dos 

resultados organizacionais esperados. O que se espera que para pôr em 

prática esses componentes apresentados, os atores que representam a alta 

administração e as instâncias internas devem ter as competências necessárias 

para o exercício do cargo. 

 

 
4.4.2 Mecanismo Estratégia 

 

 
O mecanismo estratégia envolve o relacionamento com partes 

interessadas, a definição e o monitoramento dos objetivos, indicadores e 

metas, bem como o alinhamento entre planos e operações de unidades e 

organizações envolvidas na sua execução. Nesse caso, são os líderes 

(mecanismo liderança) responsáveis por conduzir o processo de 

estabelecimento da estratégia necessária à boa governança. 

De acordo com o TCU (2014), o processo de estabelecimento da 

estratégia envolve aspectos como: 

✓ escuta ativa de demandas; 

https://portal.tcu.gov.br/governanca/
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✓ necessidades e expectativas das partes interessadas; 

 
✓ avaliação do ambiente interno e externo da organização; 

 
✓ avaliação e prospecção de cenários; 

 
✓ definição e alcance da estratégia; 

 
✓ definição e monitoramento de objetivos de curto, médio e longo 

prazo; 

✓ alinhamento de estratégias e operações das unidades de negócio 

e organizações envolvidas ou afetadas. 

 

 
A estratégia deve, então, continuar a definir o contexto para decisões 

contínuas, a fim de garantir que os resultados continuem a ser alcançados, 

otimizando o uso de recursos, por meio de um conjunto de práticas que 

integram os recursos organizacionais às iniciativas e aos resultados previstos, 

formando-se um caminho coerente a ser percorrido pelas estruturas internas, 

pelo gestor responsável e pelos servidores da Câmara Municipal de Cabedelo 

(PB). Cabe ressaltar, que todos os envolvidos no mecanismo estratégia, devem 

possuir os mesmos objetivos e trabalhar em conjunto para alcançar os 

melhores resultados (TCU, 2014). 

Para melhor visualizar essa estrutura e composição, a Figura 19 a seguir 

apresenta o modelo do mecanismo “Estratégia (E)” e seus três componentes 

para a Câmara Municipal de Cabedelo (PB). 
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E1 - Relacionamento com partes interessadas; E2 - Estratégia organizacional; E3 - 

Alinhamento transorganizacional. 

Figura 19 – Mecanismo Estratégia e seus componentes para o Poder Legislativo de Cabedelo 
(PB). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

A partir da Figura 19, foram delineadas as práticas de governança que 

podem ser realizadas para cada um dos três componentes do Mecanismo 

“Estratégia (E)”, aplicável a Câmara Municipal de Cabedelo (PB), sendo 

apresentadas detalhadamente na Figura 20. 

E2 E3 

ESTRATÉGIA 

(E) 

E1 
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Componentes 

do mecanismo 

Estratégia (E) 

Práticas dos 

componentes 

do mecanismo 

 

Estratégia (E) 

Práticas dos componentes 

 

do mecanismo Estratégia (E) 

 

Poder Legislativo de Cabedelo 

(PB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E1 - Relacionamento 

com partes 

interessadas 

E1.1 ‐ Estabelecer   e 

divulgar canais de 

comunicação com as 

diferentes  partes 

interessadas e assegurar 

sua efetividade, 

consideradas   as 

características e 

possibilidades de acesso de 

cada público‐alvo. 

Implantar nesta Casa canais de 

comunicação para acesso, 

solicitação e encaminhamento de 

dados e informações, bem como 

mecanismos para tratar dados e 

informações recebidos pelos canais 

de comunicação. E, espera-se que o 

público-alvo os utilize de fato ou 

reconheça a sua disponibilidade e 

adequação. 

E1.2 ‐ Promover  a 

participação social, com 

envolvimento dos usuários, 

da sociedade e das demais 

partes interessadas na 

governança da 

organização. 

 
Definir nesta Casa diretrizes para 

participação social na governança 

da organização e identificar as 

partes interessadas, além de 

implantar mecanismos que 

viabilizem a participação social na 

governança da organização. 

 

E1.3 ‐ Estabelecer relação 

objetiva e profissional com 

a mídia, com outras 

organizações e com 

auditores. 

Definir nesta Casa diretrizes e 

implantar mecanismos de 

relacionamento com a mídia, 

auditores e outras organizações. E, 

espera-se que estes reconheçam 

que o relacionamento com a 

organização é satisfatório. 

E1.4 ‐ Assegurar que 

decisões, estratégias, 

políticas, programas, 

planos,   ações,   serviços e 

Definir nesta Casa os critérios de 

priorização e balanceamento no 

atendimento  de  necessidades  das 

partes   interessadas   e   implantar 
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 produtos de 

responsabilidade da 

organização atendam ao 

maior número possível de 

partes interessadas, de 

modo balanceado, sem 

permitir a predominância 

dos interesses de pessoas 

ou grupos. 

processos de priorização e 

balanceamento de decisões, 

estratégias, políticas, programas, 

planos, ações, serviços e produtos 

de responsabilidade da organização 

que as atendam. E, espera-se que os 

critérios de priorização e 

balanceamento aplicados sejam 

transparentes e rastreáveis e as 

diferentes partes interessadas 

reconheçam que suas necessidades 

e expectativas estão sendo 

consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E2 - Estratégia 

organizacional 

 

 

 

 

 

 

E2.1 ‐ Estabelecer modelo 

de gestão da estratégia que 

considere aspectos como 

transparência e 

envolvimento das partes 

interessadas. 

Definir para esta Casa modelo de 

gestão da estratégia, considerando 

aspectos como transparência e 

envolvimento das partes 

interessadas, capaz de explicitar os 

processos necessários, incluindo as 

etapas de formulação, 

desdobramento e monitoramento da 

estratégia. Além disso, explicita 

como as instâncias internas de 

governança participam da 

avaliação, direcionamento e 

monitoramento da estratégia e como 

as partes interessadas são 

envolvidas nessas atividades. 

 
E2.2 ‐ Estabelecer a 

estratégia da organização. 

Definir para esta Casa a sua 

missão, a visão e a estratégia da 

organização, compreendendo 

objetivos, iniciativas, indicadores  e 

metas    de    desempenho,    com o 
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  envolvimento das partes 

interessadas na formulação da 

estratégia e a sua execução. 

 

 

 

 

E2.3 ‐ Monitorar e avaliar 

a execução da estratégia, 

os principais indicadores e 

o desempenho da 

organização. 

Definir para esta Casa tanto a 

estratégia da organização como as 

diretrizes para monitoramento e 

avaliação da execução delas, 

acompanhando as iniciativas 

estratégicas e avaliando o desempe- 

nho da organização, adotando ações 

de melhoria sempre que necessário. 

E, espera-se que a estratégia da 

organização seja executada de 

acordo com seus objetivos e metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3 - Alinhamento 

transorganizacional 

 

 

 

 

E3.1 ‐ Estabelecer 

mecanismos de  atuação 

conjunta com vistas a 

formulação, 

implementação, 

monitoramento e avaliação 

de políticas transversais e 

descentralizadas. 

Definir para esta Casa instâncias de 

governança de políticas transversais 

e descentralizadas, bem como as 

normas e regulamentos necessários 

à execução dessas políticas, sendo 

as informações relevantes 

compartilhadas e comunicadas às 

instâncias de governança e demais 

partes interessadas. E, espera-se 

que as demais organizações 

envolvidas em políticas transversais 

e descentralizadas reconheçam que 

a organização atua de forma 

alinhada. 

Figura 20 - Componentes e Práticas do Mecanismo Estratégia do Poder Legislativo de 

Cabedelo (PB). 

Fonte: Elaboração própria a partir do referencial básico de governança aplicável a órgãos e 

entidades da administração pública (TCU, 2014). 

https://portal.tcu.gov.br/governanca/
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A partir do exposto, mais uma vez destaca-se a importância e a 

necessidade de ter os conhecimentos, as habilidades e as atitudes de todos os 

envolvidos, para pôr em prática esses componentes apresentados na Figura 

20, em prol da otimização dos resultados esperados. 

O setor público atinge os resultados pretendidos fornecendo uma 

mistura de aspectos jurídicos, regulatórios e intervenções práticas. Logo, 

determinar a combinação certa de intervenções é uma estratégia 

extremamente importante, a fim de garantir que os resultados definidos 

possam ser alcançados, de uma forma que garanta o melhor trade-off entre os 

vários tipos de entradas de recursos (IFAC, 2013). 

As decisões tomadas pela alta administração desta Casa Legislativa, 

devem ser mantidas sob revisão para que a obtenção dos resultados esperados 

seja otimizada. 

 
 

4.4.3 Mecanismo Controle 

 
Com a grande missão de prover valor para a sociedade e demais partes 

interessadas, em detrimento do quanto de riscos é possível aceitar para poder 

prestar o serviço público da melhor forma possível e, ainda, otimizar recursos, 

é que a governança no setor público através do mecanismo controle, consegue 

fornecer feedback a todos os atores envolvidos, bem como criar organismos de 

intervenção e correção, quando necessário. 

Para a IFAC (2013) antes de projetar, implementar, aplicar ou avaliar 

um controle, as entidades do setor público devem primeiro considerar o risco 

ou combinação de riscos aos quais o controle se destina, assim como a 

necessidade de permanecerem ágeis, evitando o excesso de controle para não 

se tornarem demasiadamente burocráticas. 
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O controle na Administração Pública está diretamente relacionado com 

o nível máximo de direção da organização, ou seja, a alta administração, 

assessorando o gestor (tomador de decisão) e emitindo recomendações aos 

demais escalões da estrutura governamental. 

De acordo com o TCU (2014b, p.6) as modalidades de controle são 

definidas quanto às seguintes espécies: 

a) quanto ao órgão; 
 

b) quanto ao momento em que se efetua; 

 

c) quanto ao ambiente (posição: interno ou externo); 
 

d) de legalidade ou de mérito. 

 
Nesse caso para a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) entende-se que: 

 

a) Quanto ao órgão o controle no legislativo, basicamente 

compreende o controle político e o financeiro. 

b) Quanto ao momento em que se efetua pode ser concomitante, 

prévio e posterior. 

c) Quanto ao ambiente pode ser interno ou externo. 

 
d) De legalidade e/ou de mérito. 

 
 
 

Para melhor visualizar o modelo do mecanismo “Controle (C)” e seus três 

componentes para a Câmara Municipal de Cabedelo (PB), estrutura e 

composição, apresenta-se a Figura 21. 
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C1 - Gestão de riscos e controle interno; C2 - Auditoria interna; C3 - Accountability e 

transparência. 

Figura 21 – Mecanismo Liderança e seus componentes para o Poder Legislativo de Cabedelo 

(PB). 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

A partir da Figura 21, foram delineadas as práticas de governança que 

podem ser realizadas para cada um dos três componentes do Mecanismo 

“Controle (C)”, aplicável a Câmara Municipal de Cabedelo (PB), sendo 

apresentadas detalhadamente na Figura 22 a seguir. 

C2 C3 

CONTROLE 

(C) 

C1 
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Componentes 

do mecanismo 

Controle (C) 

Práticas dos 

componentes 

do mecanismo 

 

Controle (C) 

Práticas dos componentes 

do mecanismo Controle (C) 

Poder Legislativo de Cabedelo 

(PB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C1 - Gestão de riscos 

e controle interno 

 

 

 

 

 

 

 
C1.1 ‐ Estabelecer sistema 

de gestão de riscos e 

controle interno. 

Definir nesta Casa as diretrizes 

para o sistema de gestão de riscos e 

controle interno e implantá-los. 

Requer, ainda, um plano de 

continuidade relacionado aos ele- 

mentos críticos de negócio e a 

atribuição da responsabilidade por 

coordenar o sistema de gestão de 

riscos. As informações resultantes 

do sistema são utilizadas pelas 

instâncias internas de governança 

para apoiar seus processos 

decisórios. 

 

 

 

 

 

 
C1.2 ‐ Monitorar e avaliar o 

sistema de gestão de riscos 

e controle interno, a fim de 

assegurar que seja eficaz e 

contribua para a melhoria 

do desempenho 

organizacional. 

Requer desta Casa que o sistema de 

gestão de riscos e controle interno 

seja monitorado e avaliado pela 

mais alta instância interna de 

governança da organização, 

considerando aspectos como 

conformidade legal e regulamentar, 

aderência a boas práticas, 

alinhamento a estratégias da 

organização e desempenho global. 

Como resultado do monitoramento 

e avaliação, medidas visando o 

aprimoramento do sistema são 

implementadas sempre que 

necessário. 
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C2 - Auditoria 

interna 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C2.1 ‐ Estabelecer a função 

de auditoria interna. 

Definir nesta Casa o propósito, 

autoridade e responsabilidade da 

auditoria interna, estabelecendo a 

sua posição dentro da organização, 

autorizando acesso aos recursos 

organizacionais necessários ao 

desempenho dos seus trabalhos e 

definindo o escopo de suas 

atividades. Implica, ainda, a 

implantação da função de 

auditoria, resultando na produção 

de relatórios relevantes destinados 

às instâncias internas de 

governança. 

 

 

 

 

 

 

 

 
C2.2 ‐ Prover condições 

para que a auditoria 

interna seja independente e 

proficiente. 

Requer para esta Casa que a 

auditoria interna se reporte 

funcionalmente à mais alta 

instância interna de governança e, 

administrativamente à alta 

administração. Envolve 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. 

 

C2.3 ‐ Assegurar que a 

auditoria interna adicione 

valor à organização 

Definir para esta Casa as diretrizes 

para que a função de auditoria 

interna contribua para a  melhoria 

dos  processos  de  governança,  de 
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  gestão e de gerenciamento de riscos 

e controles, assim como diretrizes 

para o planejamento dos trabalhos, 

aprovando plano de auditoria 

interna, com base nos objetivos e 

metas vigentes, implementando 

medidas visando seu 

aprimoramento sempre que 

necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C3 - Accountability 

e transparência 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C3.1 ‐ Dar transparência 

da organização às partes 

interessadas, admitindo‐se 

o sigilo, como exceção, nos 

termos da lei. 

Identificar nesta Casa as exigências 

normativas e jurisprudenciais de 

publicidade e as demandas por 

informação pelas partes 

interessadas. Definir diretrizes para 

abertura de dados, divulgação de 

informações relacionadas à área de 

atuação da organização e 

comunicação com as diferentes 

partes interessadas. Comprometer- 

se a dar transparência de acordo 

com as exigências normativas e 

jurisprudenciais. Como resultado, 

espera-se que as partes 

interessadas reconheçam que suas 

necessidades de informações foram 

atendidas. 

C3.2 ‐ Prestar contas da 

implementação e dos 

resultados dos sistemas de 

governança e de gestão, de 

acordo com a legislação 

vigente e com o princípio de 

accountability. 

Publicar nesta Casa de acordo com 

exigências normativas e 

jurisprudenciais, relatórios 

organizacionais e informações 

produzidas por instâncias externas 

de governança acerca da 

implementação e resultados dos 
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  sistemas de governança e de gestão, 

de modo que as partes interessadas 

reconhecem a prestação de contas 

como satisfatória. 

 

 

C3.3 ‐ Avaliar a imagem da 

organização e a satisfação 

das partes interessadas 

com seus serviços e 

produtos. 

Monitorar e avaliar nesta Casa a 

imagem da organização perante as 

partes interessadas, bem como a 

satisfação destas com serviços e 

produtos sob responsabilidade da 

organização, cuidando que ações de 

melhoria sejam implementadas 

sempre que necessário. 

 

 

C3.4 ‐ Garantir que sejam 

apurados, de ofício, indícios 

de irregularidades, 

promovendo a 

responsabilização em caso 

de comprovação. 

Apurar nesta Casa indícios de 

irregularidade e aplicar sanções nos 

casos comprovados, sempre em 

conformidade com diretrizes 

previamente definidas. Garantir 

que casos comprovados de 

irregularidade resultem em encami- 

nhamento tempestivo para os 

órgãos de controle competentes. 

Figura 22 – Componentes e Práticas do Mecanismo Controle do Poder Legislativo de Cabedelo 

(PB). 

Fonte: Elaboração própria a partir do referencial básico de governança aplicável a órgãos e 

entidades da administração pública (TCU, 2014). 

 
 

De acordo com o TCU (2014a) é preciso que a administração pública 

estabeleça mecanismos de controle para evitar que preconceitos, vieses ou 

conflitos de interesse influenciem as decisões e as ações de membros da Alta 

Administração e de colegiado superior ou conselhos. 

https://portal.tcu.gov.br/governanca/
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O mecanismo controle compreende um conjunto de práticas pelas quais 

os gestores assumem responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e 

programática, e delas prestam contas espontaneamente (TCU, 2014). 

As decisões tomadas pela alta administração desta Casa Legislativa, no 

que se refere aos componentes e práticas do mecanismo controle, conforme 

disposto na Figura 22, devem ser mantidas sob revisão para que a obtenção 

dos resultados esperados seja otimizada. 
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5 CONSIDERAÇÕES 

 

A partir da terceira etapa, agregando observações, constatações, 

análises, avaliações estruturais, documentais e de pessoas, na estrutura atual 

desta Casa Legislativa, foram formatados métodos e projetos delineados de 

acordo com a sua estrutura organizacional, inserida em uma perspectiva 

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 das boas práticas de 

governança no setor público. 

Assim, resgatamos mais uma vez o que foi proposto para implementação 

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 
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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 

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. 

A preocupação com esses elementos mínimos necessários, para o 

processo de implantação de boas práticas de governança no setor público, é 

sem dúvida um grande desafio, que exige esforços da alta administração e do 

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

(PB) precisará efetivamente implantar esses elementos mínimos necessários 

para posteriormente aplicação do modelo de boas práticas de governança 

proposto para este poder nesta quarta etapa. 

Com efeito, as melhorias a serem implementadas só resultarão de fato 

em mudanças necessárias, com o comprometimento de todos os envolvidos, 

com atuação de forma proativa e focados com o resultado a ser alcançado. 

Assim, o modelo de boas práticas de governança proposto para a 

Câmara Municipal de Cabedelo (PB) nesta quarta etapa pressupõe uma 

implementação gradativa de melhoria institucional, com foco na: 

✓ capacidade de minimizar a assimetria de poder, permitindo ao 

cidadão maior capacidade de colaborar no processo decisório; 

✓ aumento da legitimidade da atuação pública, reconstruindo a 

relação de confiança entre o cidadão cabedelense e a Casa 

Legislativa; 

✓ minimização da complexidade institucional, otimizando 

processos; 

✓ abertura e acessibilidade às suas várias partes interessadas, 

incluindo os cidadãos cabedelenses, usuários dos serviços e sua 

equipe. 

É de bom alvitre destacar, que esse modelo proposto não é um produto 

acabado, quando das etapas de implementação deve passar por revisões 

contínuas, avaliações, reformulações, quantas vezes forem necessárias, com 

o propósito de garantir sua permanente melhoria e evolução. 
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Por fim, vale ressaltar que o foco das orientações propostas nesta etapa, 

consistem em viabilizar a entrega de resultados, com os meios materiais e 

recursos disponíveis na estrutura atual da Câmara Municipal de Vereadores 

de Cabedelo (PB), para 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 Março de 2020. 

 
 
 
 
 
 

 
Associação Brasileira de Professores de Nível Superior II 

Dr. Orleans Silva Martins 
Responsável Técnico 
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