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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 segunda etapa foram apresentadas soluções técnicas e 

recomendações, a partir da matriz de estruturação de processos e atividades, 

quando 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. 

Na terceira etapa, ocorreu a fase de identificação e formulação, onde 

foram formatados métodos e projetos delineados para promover um processo 

de avanço institucional. 

Por sua vez, na quarta etapa, foi proposto e estruturado um modelo de 

“Boas Práticas de Governança no Setor Público” em consonância com o grau 

de maturidade institucional desse poder, considerando seu perfil, seus 

processos, sua estrutura e suas necessidades, com o objetivo de promover 

melhorias no serviço público prestado por essa Casa Legislativa e na sua 

capacidade de atingir a sua missão 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. 
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Agora, na quinta etapa consiste a realização do devido 

acompanhamento da implantação do modelo das “Boas Práticas de 

Governança no Setor Público”, conforme proposto na etapa anterior (quarta), 

observando a realização das tarefas necessárias a serem implementadas em 

consonância com os objetivos propostos em cada uma das ações práticas de 

controle. 

Contudo, essa conjuntura exige do funcionamento da Câmara 

Municipal de Cabedelo e dos atores envolvidos uma participação interna 

comprometida com vistas 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. 

E, exatamente nesse período entre o término da quarta etapa e o início 

da quinta etapa, todo o planejamento precisou ser suspenso, diante da 

pandemia mundial de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) pela doença causada do novo coronavírus chamado de Sars-Cov- 

2. 

No Brasil, com o aumento do número de casos e mortes em todo o 

território nacional, o Governo Federal e os entes subnacionais decretaram 

estado de emergência para conter o novo coronavírus e iniciaram uma série 

de medidas de enfrentamento e combate a COVID-19. 

Assim, em atenção as publicações dos atos da mesa desta Casa 

Legislativa, relacionadas as medidas de enfrentamento da emergência de 

saúde pública, diante dos casos diagnosticados no município de Cabedelo 

(PB), esta etapa foi suspensa, sendo retomada apenas quando o regime de 

plantão foi liberado de forma controlada, limitada e seguindo os protocolos de 

segurança. 
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2 ACOMPANHAMENTO DO MODELO PROPOSTO DE GOVERNANÇA PARA 
O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB) 

 

 
A propositura na quarta etapa dessa consultoria, de um modelo de 

“Boas Práticas de Governança Pública” para este Poder Legislativo, veio 

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. 

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. 

Por sua vez, a alta administração nesse caso é representada pela 

Presidente da Câmara do Biênio 2019/2020, a Vereadora Maria das Graças 

Carlos Rezende, correspondendo a autoridade máxima da organização, ou 

seja, é a principal responsável pela gestão. 

No caso desta Casa, nas instâncias internas que são partes de apoio à 

governança, hoje ela possui em sua estrutura algumas comissões e a 

ouvidoria. Contudo, o controle interno e a auditoria interna que já foram 

tratadas nos relatórios anteriores, ainda, carecem de sua criação e 

implantação. 

Já na instância externa de apoio à governança está o Tribunal de Contas 

do Estado da Paraíba (TCEPB) como responsável pela fiscalização, pelo 

controle e pela regulação. 
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A respeito da gestão estratégica da Câmara Municipal de Cabedelo (PB), 

como foco nas funções constitucionais da Casa que compreendem legislar, 

representar e fiscalizar, claramente definida na missão, visão e valores que 

envolvem a gestão, conforme definidos na Figura 1, além da ampla divulgação 

entre o atores envolvidos diretamente na organização, essa informação deve 

ser disponibilizada no seu site oficial (https://cmcabedelo.pb.gov.br/) de 

modo a garantir que qualquer usuário também tenha conhecimento da 

mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Missão, visão e valores da gestão estratégica do Poder Legislativo de Cabedelo 

(PB). 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Cabe ressaltar, que o Modelo de Governança da Gestão Estratégica 

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

diretrizes pormenorizadas, conforme exposto na Figura 12 da etapa 4, 

anteriormente apresentada, quando oportuno, deve ser apreciado, discutido e 

aprovado em ato da mesa. 
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O fato da suspensão das atividades legislativa, ocasionadas pela COVID- 

19, acabou inviabilizando que esse processo fosse realizado até o presente. 

Mas, espera-se que passado essa fase de enfrentamento da emergência de 

saúde pública, a Casa retome esta fase. 

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

simplificada da governança no setor público, 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 2. 

 

 

Figura 2 – Sistema de Governança e Gestão do Poder Legislativo de Cabedelo (PB). 

Fonte: Elaboração própria. 
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E, para que as boas práticas de governança no setor público, sejam 

propagadas como uma cultura organizacional entre todos aqueles que 

trabalham na Casa, no sentido de tentar canalizar os esforços para alcançar 

seus objetivos fim, voltados para o interesse público, os princípios que guiam 

a aplicação da política de governança, ressaltam a necessidade da aplicação 

integrada e coordenada deles. 

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 3. 

 

 
 

Figura 3 – Princípios e Política de Governança do Poder Legislativo de Cabedelo (PB). 

Fonte: Elaboração própria. 
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Assim, da mesma forma que a gestão estratégica da Câmara Municipal 

de Cabedelo (PB), definida na Figura 1, deve ser disponibilizada no site oficial 

(https://cmcabedelo.pb.gov.br/), a Figura 2 que representa o modelo do 

sistema de governança, bem como a Figura 3 que representa o modelo de 

aplicabilidade dos princípios e da política de governança, também deve ser 

disponibilizados no referido meio, ressaltando que ambos devem estar em link 

específico que trate exclusivamente da governança. 

Esses modelos fazem parte da fase inicial desse processo e demonstram 

na prática a adesão e o comprometimento com uma nova perspectiva de gestão 

pública voltada para as boas práticas de governança na Câmara Municipal de 

Cabedelo (PB). 

 

 
3 OS MECANISMOS, COMPONENTES E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

 

 
Cada mecanismo da governança no setor público possui componentes 

que produzem resultados potencialmente esperados. O 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. 

 

 
3.1 Liderança 

 

 
O mecanismo de liderança tem papel fundamental para alcançar as 

boas práticas de governança em uma organização, que deve ser comprometida 

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

estruturados e estratégias claramente definidas. 

Ao longo de todo esse processo a alta administração desta Casa esteve 

diretamente envolvida e preocupada em atender aos componentes que, por 

questões de implementação e didática são apresentados de forma dissociada, 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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sendo eles: L1 - Pessoas e competências; L2 - Princípios e comportamentos; 

L3 - Liderança organizacional; e, L4 - Sistema de governança. 

Contudo, a suspensão das atividades legislativa, a necessidade de 

isolamento social, o afastamento dos servidores do grupo de risco, 

ocasionados pela COVID-19, impossibilitou de certa forma o alcance máximo 

do que se esperava pôr em prática desses componentes apresentados. 

Mas, os atores que representam a alta administração e as instâncias 

internas, no exercício do cargo fizeram todos os esforços que foram possíveis 

para dar continuidade ao planejamento traçado, sem maiores prejuízos finais. 

 

 
3.2 Estratégia 

 

 
O mecanismo estratégia envolve o relacionamento com as 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, por meio de um conjunto de 

práticas que integram os recursos organizacionais disponíveis, 

compreendendo três componentes: E1 - Relacionamento com partes 

interessadas; E2 - Estratégia organizacional; e, E3 - Alinhamento 

transorganizacional. 

A partir do exposto, a alta administração desta Casa Legislativa vem se 

mantendo proativa nesse mecanismo, promovendo ações e evolvendo as 

instâncias internas no sentido de que a obtenção dos resultados esperados 

seja otimizada. Mesmo em meio a uma pandemia, recursos tecnológicos foram 

utilizados, no sentido de manter em funcionamento os componentes desse 

mecanismo. 
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3.4 Controle 

 
O mecanismo controle está diretamente relacionado com a alta 

administração da Câmara Municipal de Cabedelo (PB), assessorando-a e 

emitindo recomendações em conjunto as instâncias internas. Seus três 

componentes são: C1 - Gestão de riscos e controle interno; C2 - Auditoria 

interna; C3 - Accountability e transparência. 

No caso desta Casa Legislativa, apenas o componente três (C3 - 

Accountability e transparência) pode ser observado, mediante contribuição da 

assessoria contábil que participou diretamente de todas as etapas dessa 

consultoria, colocando-se à disposição para prestar quaisquer informações 

que fossem necessárias. 

Todavia, como já foi mencionado em outras etapas, reforça-se 

novamente a necessidade de instituir nesta Casa os componentes (C1 - Gestão 

de riscos e controle interno e C2 - Auditoria interna) que ainda não estão 

devidamente estruturados neste poder. 

 

 
4 CONSIDERAÇÕES 

 

Esta quinta etapa consistiu em realizar observações, constatações, 

análises, avaliações estruturais, nesta Casa Legislativa, inserida em uma 

perspectiva capaz de promover um processo de avanço institucional, 

sugerindo a alta administração meios necessários para o alcance das boas 

práticas de governança no setor público. 

Assim, resgata-se mais uma vez as principais fragilidades e/ou 

ausências de estruturação necessária para que a Câmara Municipal de 

Vereadores de Cabedelo (PB) avance no alcance das boas práticas de 

governança no setor público, e que devido a pandemia vivenciada não foi 

possível evoluir nesses aspectos nesse momento: 
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1) 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. 

2) 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. 

3) Controle Interno, para mitigação de riscos e 

adoção de medidas preventivas, evitando a 

reincidência, corroborando para minimizar os riscos 

de fraudes e desvios. 

4) Auditoria Interna, 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. 

 

 
Esses elementos mínimos necessários são fundamentais para o 

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

mesmo tempo que sem dúvida são também um grande desafio, exigindo 

esforços da alta administração e do demais atores envolvidos, e que foram 

impossibilitados de maiores avanços nesse momento, devido ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19. 
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Diante do exposto, a Câmara Municipal de Cabedelo (PB), representada 

pela alta administração, está devidamente documentada que precisará assim 

que for possível, efetivamente implantar esses elementos mínimos 

necessários, para posteriormente aplicar o modelo de boas práticas de 

governança proposto para este poder na quarta etapa dessa consultoria. 

Com efeito, após implementados os referidos elementos necessários, as 

melhorias geradas resultarão de fato em mudanças imprescindíveis, mediante 

o comprometimento de todos os atores envolvidos, que em conjunto 

promoveram o alcance dos resultados esperados. 

Ressalta-se, ainda, que o modelo de boas práticas de governança 

proposto para a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) pressupõe uma 

implementação gradativa e permanente, sem a pretensão de ser um modelo 

rígido ou algo que não possa ser futuramente reavaliado. Pelo contrário, 

buscar-se-á com critério, responsabilidade e fundamentação, manter um 

delineamento flexível com a realidade desta organização governamental, em 

busca permanente de melhorias e evolução. 

Por fim, vale ressaltar que mesmo diante das limitações atuais, a 

Câmara Municipal de Vereadores de Cabedelo (PB), envidou esforços para pôr 

em prática esta propositura, em prol do alcance dos objetivos comuns em 

benefício da sociedade. 

Cabedelo, 26 de Agosto de 2020. 

 
 
 
 

Associação Brasileira de Professores de Nível Superior II 

Dr. Orleans Silva Martins 
Responsável Técnico 
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