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1 INTRODUÇÃO 

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

00060/2019 – CPL, essa Consultoria Técnica Especializada teve 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, realizado por meio de observações, avaliações estruturais, análises 

documentais, constatações e troca de informações com colaboradores. Esse 

diagnóstico foi fundamental para compreender a rotina de trabalho do órgão, 

suas principais ações no que tange ao gerenciamento dos seus recursos 

financeiros, a gestão dos seus recursos humanos e a gestão administrativa 

institucional. 

Na segunda etapa, a partir da matriz de estruturação de processos e 

atividades, foram apresentadas soluções técnicas e recomendações, 

identificada a necessidade de reestruturação organizacional, de reorganização 

de procedimentos de atendimento, de implantação de processos, bem como foi 

possível verificar fragilidades internas, consideradas como desafios voltados 

ao aprimoramento das ações, alinhadas aos interesses da sociedade. 

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

foram formatados métodos e projetos delineados para promover um processo 

de avanço institucional, onde foi sugerido a alta administração os principais 

aspectos para criação de um arranjo institucional de patamares mínimos e 

necessários para o alcance da boa governança. 

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

capacidade de atingir a sua missão institucional. 

Por sua vez, a quinta etapa consistiu na realização do devido 

acompanhamento da implantação do modelo das “Boas Práticas de 

Governança no Setor Público”, conforme proposto na quarta etapa, onde pode- 

se observar a realização das tarefas necessárias a serem implementadas em 

consonância com os objetivos propostos em cada um dos mecanismos e seus 

componentes. 

Agora, nesta sexta e última etapa realizou-se a avaliação das ações 

implantadas, comparando-se as propostas apresentadas e executadas para 

identificar o nível de segurança obtido com o modelo de “Boas Práticas de 

Governança Pública”. 

Cada uma dessas etapas teve seu papel fundamental na construção 

desse processo, sendo elas partes estruturantes para alcançar o objetivo de 

promover, orientar e auxiliar a gestão no processo de implantação e aplicação 

das boas práticas de governança no setor público. 

Cabe ressaltar, que assim como ocorreu na quinta etapa, nesta sexta 

fase o funcionamento da Câmara Municipal de Cabedelo (PB), ainda, estava 

restrito e comprometido, devido a pandemia mundial de COVID-19. 

Em atenção aos atos da mesa desta Casa Legislativa, relacionados as 

medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, esta sexta etapa 

só foi retomada quando o regime de plantão foi liberado de forma controlada 

e seguindo os protocolos de segurança. 

Como as boas práticas de governança no setor público tende a evitar ou 

mitigar deficiências na gestão de uma organização, onde o processo de 

planejamento inadequado, pode comprometer o alcance de seus objetivos, 

refletindo em perda de qualidade e de eficiência de serviços públicos prestados 

à sociedade. É nesse sentido, que dada à importância de cada uma das etapas 

anteriormente desenvolvidas, realiza-se nesta etapa final uma avaliação capaz 
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de identificar o nível de segurança obtido com o modelo proposto para Câmara 

Municipal de Cabedelo (PB). 

Ante o exposto, a importância da adoção das boas práticas de 

governança pública está em poder servir com um guia para a atuação da 

gestão, possibilitando o alinhamento dos objetivos da Casa aos interesses da 

população, a otimização na produção de resultados, a melhoria na eficiência 

da aplicação dos recursos públicos e na prestação dos serviços públicos à 

sociedade. 
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2 AVALIAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA PÚBLICA NO 
PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB) 

 

 
Esta sexta etapa consistiu em avaliar as ações implantadas, 

comparando-se as propostas apresentadas e executadas para identificar o 

nível de segurança obtido com o modelo de “Boas Práticas de Governança 

Pública” proposto para este Poder Legislativo, de responsabilidade da alta 

administração, representada no momento pela Presidente da Câmara do 

Biênio 2019/2020, a Vereadora Maria das Graças Carlos Rezende. 

Neste sentido, através de reuniões com a alta administração, 

colaboradores da Casa Legislativa, a assessoria contábil, a assessoria jurídica 

e essa especialidade técnica, foi possível observar um cenário de constatações 

relacionadas a estrutura organizacional, voltada para resultados na gestão 

pública que buscam refletir o alcance de princípios, legais e éticos, 

contribuindo assim para reestabelecer a confiança dos cidadãos Cabedelenses 

na legitimidade de seus representantes e neste Poder. 

A avaliação de informações de diversos setores permitiu que esta última 

etapa realizasse com segurança a avaliação baseada na compreensão da 

realidade das rotinas de trabalho desta Casa, acompanhando passo a passo 

as suas principais ações, desde o gerenciamento dos seus recursos financeiros 

com o auxílio direto da assessoria contábil, a gestão de pessoal com os 

servidores diretamente vinculados aos recursos humanos, a gestão 

administrativa institucional por meio da Secretária Administrativa que esteve 

sempre à disposição, até as atividades remotas da gestão legislativa. 

Dessa forma, pode-se observar os esforços que foram direcionados, 

pelos diversos setores, para avançar na melhoria dos objetivos definidos, na 

busca de garantir seu atingimento, bem como assegurar a responsabilização 

(accountability) de todos os envolvidos. 
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Em razão disso, em diversas circunstâncias, essa estrutura 

sistematicamente buscou monitorar e avaliar suas ações, focados na 

prestação dos serviços, observando na prática, um processo mais sinérgico 

entre os setores, que de forma profissional e independente, promoveram o 

desempenho de suas funções em conformidade com o objetivo fim da Casa. 

Pode-se observar, também, melhorias na comunicação das partes 

interessadas, de modo a assegurar que os resultados esperados sejam 

adequadamente alcançados. 

Assim, como as boas práticas de governança no setor público possuem 

relação direta com os mecanismos de estratégia, de liderança e de controle, 

no caso do modelo proposto para a Câmara Municipal de Cabedelo (PB), 

destaca-se um nível de segurança maior de aderência nos dois primeiros, ou 

seja, na estratégia e na liderança. 

Contudo, o mecanismo de controle ainda é insuficiente e compromete o 

nível de maturidade desejado para que o modelo proposto alcance êxito. É nele 

que os processos são estruturados de modo a mitigar os possíveis riscos que 

possam afetar o alcance dos objetivos institucionais deste Poder Legislativo. 

Desse modo, ressalta-se nesta Casa a ausência no mecanismo de 

controle do componente de Gestão de Riscos e Controle Interno, bem como do 

componente de Auditoria Interna. 

Cabe a Gestão de Riscos as atividades de identificar, avaliar e gerenciar 

potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer 

segurança razoável quanto à realização de seus objetivos (BRASIL, 2017). 

 
 

A gestão de riscos corretamente implementada, de forma 

sistemática, estruturada e oportuna, gera benefícios que 

impactam diretamente cidadãos e outras partes 

interessadas da organização ao viabilizar o adequado 

suporte às decisões de alocação e uso apropriado dos 

recursos públicos, o aumento do grau de eficiência e 
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eficácia no processo de criação, proteção e entrega de valor 

público, otimizando a conformidade e o desempenho, 

elevando os resultados entregues à sociedade (TCU, 2017, 

p. 10). 

 
 

Por sua vez, as ações de Controle Interno ajudam a garantir o 

cumprimento das diretrizes determinadas pela alta administração, bem como 

mitigar os riscos à realização dos objetivos e assegurar a razoável segurança 

no alcance de sua missão. 

A auditoria Interna governamental deve adicionar valor e melhorar as 

operações das organizações para o alcance de seus objetivos mediante a 

abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos 

processos de gerenciamento de riscos e dos controles (BRASIL, 2017). 

Esses componentes são diretamente relacionados à gestão de riscos e 

são itens de agregação de boas práticas de governança, onde o processo de 

controle interno é parte integrante da gestão de riscos, que, por sua vez, é 

parte do processo geral de governança da instituição. 

Contudo, do mecanismo de controle deste Poder Legislativo, cabe 

destacar, o componente Accountability e Transparência, onde a alta 

administração mantém um nível elevado de atendimento. Pode-se observar 

que as informações de responsabilidade da contabilidade são tempestivas e 

em conformidade com a legislação vigente (compliance). Todas as obrigações 

acessórias estão mantidas em dia e enviadas nos devidos prazos, 

principalmente aquelas prestadas diretamente a instância externa (Tribunal 

de Contas do Estado da Paraíba), além de também serem disponibilizadas no 

portal de transparência oficial deste ente. 

Nesse aspecto, a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) tem 

desempenhado um relevante papel, mantendo seus usuários devidamente 

atualizados, a partir da disponibilização da informação, fomentando a 

promoção do controle social, além de gerar, preservar e entregar valor público 

informacional em benefício da sociedade cabedelense. 
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Ademais, a alta administração desta Casa, durante todas as etapas 

desenvolvidas nesse processo, esteve diretamente envolvida e preocupada em 

atender as orientações e sugestões dessa consultoria, conduzindo seu próprio 

comportamento de acordo com elevados padrões de conduta, servindo de 

modelo para os demais atores envolvidos. 

Esse perfil promove um envolvimento e desenvolvimento contínuo do 

mecanismo de liderança, mantendo relação direta com os colaboradores da 

Casa, reconhecendo nas competências individuais o conhecimento, as 

habilidades, as atitudes, a proatividade, gerando envolvimento e sinergia para 

o alcance dos resultados esperados. Assim, engloba a integridade, a 

competência, a responsabilidade e a motivação, elementos fundamentais das 

práticas dos componentes desse mecanismo. 

A capacidade de liderança, também é observada nesse contexto de 

governo democrático como uma via de mão dupla, onde de um lado os 

cidadãos confiam nos agentes públicos, na expectativa de que eles 

desempenhem suas ações de forma responsável, sem abusar do poder 

discricionário, nem dos recursos que lhes são confiados. E, do outro lado o 

espírito de liderança pública, baseado na integridade, na confiança, orientado 

por princípios éticos que almejam o bem-estar da sociedade, fazem do agente 

público um exemplo que influencia toda a organização. 

A promoção desse tipo de cultura de liderança é elemento essencial para 

garantir a confiança e a legitimidade por aqueles que lhe conferiram de forma 

honesta e transparente, a discricionaridade por suas decisões e ações. 

Não obstante, os códigos de conduta estabelecem os padrões de 

comportamento desejado dos agentes públicos, contribuindo para orientar a 

conduta responsável e íntegra. 

Nesse sentido, este Poder Legislativo mantém devidamente atualizado o 

seu Código de Ética e Decoro Parlamentar, instituído pela Resolução nº 159, 

de 15 de março de 2006, alterada pelas Resoluções nºs 180/2009; 185/2009; 

212/2015; 220/2018 e 234/2019. 
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Por fim, o mecanismo da estratégia contempla os componentes: 

Relacionamento com partes interessadas; Estratégia organizacional; e, 

Alinhamento transorganizacional. 

A estratégia compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e 

ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e 

partes interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade da 

organização alcancem o resultado pretendido (BRASIL, 2017). 

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. 

Todos os objetivos de curto, médio e longo prazo, envolve a escuta ativa 

das demandas, as necessidades das partes interessadas, a avaliação do 

ambiente interno e externo da Casa, a análise de cenários e o alinhamento 

das operações planejadas. 

Dessa forma, a estratégia organizacional desta Casa Legislativa, gera 

um ambiente propício a otimização dos resultados esperados, levando em 

consideração o propósito institucional, o seu ambiente interno e externo, a 

promoção do alinhamento entre os entes com quem se relaciona, e a 

capacidade de atuar em diversas redes de atores. 

De modo geral, esse cenário demonstra na prática o quanto a gestão 

está envolvida no comprometimento com uma nova perspectiva de gestão 

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

Cabedelo (PB), onde a estratégia adotada é claramente alinhada às 

perspectivas da governança pública, onde os esforços são canalizados para o 

aprimoramento das melhores práticas governamentais na busca por promover 

a integridade do poder público em prol da sociedade. 
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3 CONSIDERAÇÕES 

 

Esta sexta e última etapa consistiu em realizar a avaliação das ações 

implantadas, comparando-se as propostas apresentadas e executadas para 

identificar o nível de segurança obtido com o modelo de “Boas Práticas de 

Governança Pública”. 

Nesse sentido, através de observações, constatações, análises e 

avaliações estruturais nesta Casa Legislativa, foi possível verificar os esforços 

desta organização pública durante esse processo, de modo que as 

recomendações de caráter estruturante fossem vislumbradas como caminho 

para alcançar melhorias institucionais, contribuindo para a efetividade das 

políticas e dos serviços públicos por ela prestados e assegurando os elementos 

mínimos necessários e fundamentais para o processo de implantação de boas 

práticas de governança. 

Cabe destacar, que a quinta e a sexta etapas ocorreram em momentos 

difíceis, ocasionados pela COVID-19, diante da necessidade de isolamento 

social, com afastamento dos servidores do grupo de risco, o que de certa forma 

necessitou de adequações e reestruturação do planejamento previsto para 

essas fases. 

O cenário vivenciado pela pandemia se revelou desafiador em todos os 

sentidos. Diversos processos precisaram de readequações, rotinas foram 

modificadas, o trabalho à distância exigiu outras aptidões e conhecimentos. 

Nesse contexto, o uso de tecnologias se tornou um importante aliado para o 

enfrentamento desse novo normal. 

Porém, tudo isso trouxe também o surgimento de novas demandas, que 

necessitam de investimentos de infraestrutura mais adequados em 

equipamentos, em ferramentas digitais, em softwares de gerenciamento mais 

eficazes, em internet. 
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Ao mesmo tempo, a necessidade de acelerar um processo de 

transformação digital ficou muito mais evidente, aumentando a demanda de 

digitalização de documentos, a preocupação relacionada aos serviços de 

Tecnologia da Informação, a segurança dos dados, a utilização do acesso 

remoto, as reuniões virtuais, até mesmo as sessões ordinárias desta Casa 

Legislativa migraram para a modalidade de videoconferência. 

Em pouquíssimo espaço de tempo, diversas medidas em caráter 

emergencial tiveram que ser tomadas em busca por respostas ainda mais 

rápidas para a situação vivenciada. 

Além disso, a pandemia modificou o foco das ações de governo, que 

tiveram que ser redirecionadas para preparar o sistema de saúde, para assistir 

as pessoas contaminadas, adquirir e fornecer insumos, adotar medidas 

preventivas necessárias, evitar aglomerações, monitorar a evolução do 

número de casos, entre outras. 

Isto exigiu ainda mais do Poder Legislativo, no desempenho de suas 

funções perante a sociedade, em particular na representação dos grupos mais 

vulneráveis, com medidas imediatas na tentativa de reduzir riscos 

imprevisíveis desse cenário atual. 

Todo esse contexto, ressaltou a necessidade do fortalecimento das boas 

práticas de governança no setor público, exigindo liderança proativa, 

coordenação e cooperação vertical e horizontal entre os diferentes níveis de 

governo e setores envolvidos, na garantia da prestação dos serviços essenciais 

a sociedade. 

O complexo processo de enfrentamento dessa pandemia, exige uma 

gestão prospectiva dos riscos, envolvendo um conjunto de medidas que 

fortaleçam a redução das vulnerabilidades, melhorias nas capacidades de 

respostas e prevenção de novos riscos ou riscos futuros relacionadas as 

emergências. 
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Nesse aspecto, a sociedade almeja por congruência nas medidas e nas 

ações de governo e a estabilidade política dentro dos princípios de uma 

sociedade democrática, o que é característico de uma gestão preocupada e 

voltada para os compromissos, valores e princípios que estão relacionados na 

boa governança. 

Assim, resgata-se mais uma a preocupação da Câmara Municipal de 

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

setor público, que mesmo em meio a pandemia vivenciada, buscou evoluir 

nesses aspectos. 

Ao mesmo tempo, em alguns dos componentes fundamentais do 

mecanismo de controle, do processo de implantação de boas práticas de 

governança no setor público, como a gestão de riscos, o controle interno e a 

auditoria interna, não foram observados maiores avanços por parte da 

Câmara Municipal de Cabedelo (PB) nesse momento, devido ao enfrentamento 

da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19. 

Todavia, a alta administração desta Casa tem conhecimento da 

necessidade de implantar os referidos elementos, para que o modelo de boas 

práticas de governança proposto para este poder possa corresponder com 

efeito as melhorias esperadas, mediante o comprometimento dos atores 

envolvidos em conjunto. 

Ressalta-se, ainda, a necessidade de otimização institucional de 

procedimentos internos para atendimento aos diversos usuários. Fator esse 

que ficou mais evidente mediante as alterações na rotina da organização por 

conta da COVID-19, a exemplo de setor de protocolo automatizado, com 

comunicação com as instâncias internas desta Casa Legislativa, que quando 

implantado promoverá melhorias significativas na prestação do serviço 

público, no controle de processos e na capacidade de resposta de forma mais 

eficiente. 



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR II 

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

14 

 

 

As necessidades expostas fazem parte de um processo de mudanças 

necessárias, capaz de promover o fortalecimento da estrutura organizacional 

atual, levando-se em conta diversos fatores como tempo, envolvimento dos 

múltiplos atores, inovação, recursos tecnológicos, financeiros e incorporação 

de outros elementos que se fizerem necessário, para alcance dos objetivos fins. 

O modelo de boas práticas de governança no setor público proposto para 

a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) compreende mecanismos e processos 

que quando adotados devem passar por revisões contínuas, avaliações, bem 

como reformulações, quantas vezes forem necessárias, com o propósito de 

garantir a permanente melhoria e o devido alinhamento com a realidade deste 

ente governamental. Logo, não se trata de um modelo rígido ou um produto 

acabado. Pelo contrário, é fundamental que ele permaneça em 

aprimoramento. 

Uma governança pública efetiva estabelece um quadro de referência 

institucional que incentiva os indivíduos a cooperar com as iniciativas de 

resolução dos problemas públicos do Estado por meio da produção e gestão 

eficiente dos recursos comuns e dos serviços de interesse público (HOLAHAN; 

LUBELL, 2016). 

Por fim, chega-se ao término desta última etapa, com uma avaliação 

positiva do nível de segurança obtido com o modelo de “Boas Práticas de 

Governança Pública” para a estrutura atual da Câmara Municipal de 

Vereadores de Cabedelo (PB), revelando ser possível e exequível, porém é 

desafiador. 

Apesar, de algumas limitações aqui expostas, há no ambiente desta 

Casa uma cultura voltada para a troca de informações, para a solução de 

conflitos e há por parte da alta administração o interesse em pôr em prática 

esta propositura, em prol do alcance dos objetivos comuns que culminarão na 

melhoria da qualidade da entrega de seus serviços para a sociedade. 
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Ademais, na expectativa de que este Poder Legislativo possa lograr 

resultados sustentáveis a longo prazo, haverá frequentemente a necessidade 

de um fator importante na sua capacidade de aplicar boas práticas de 

governança, que é o nível de resiliência necessário se eventos adversos 

significativos ocorrerem. 

Assim, uma combinação certa de intervenções e escolhas deve garantir 

que sejam alcançados os resultados pretendidos, de forma que forneça o 

melhor trade-off entre governo e sociedade. 

 

 
Cabedelo, 10 de Setembro de 2020. 

 
 
 
 

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

Responsável Técnico 



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR II 

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

16 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 
5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas 
Constitucionais. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 
Técnicas.  Disponível   em:   < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
Acesso em: 12 jan. 2020. 

BRASIL. Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Dispõe sobre a 

Lei de Responsabilidade Fiscal, 2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ leis/lcp/lcp101.htm>. Acesso em: 1 

fev. 2020. 

BRASIL. Ministério do Planejamento e Gestão e Controladoria-Geral da União. 
Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 10 de maio de 2016. Dispõe sobre 
controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Execu- 

tivo Federal. Brasília, 2016. Disponível em 
https://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/  instrucoes- 
normativas/in_cgu_mpog_01_2016.pdf . Acesso em: 02 fev. 2020. 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Portaria 66, 
de 31 de março de 2017. Dispõe sobre 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). Disponível em: <https://www.in.gov.br/materia/- 

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20140796/do1-2017-04-03- 
portaria-n-66-de-31-de-marco-de-2017-20140689>. Acesso em: 1 fev. 2020. 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Portaria 67, 
de 31 de março de 2017. 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. Disponível em: 

<http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/portarias/portaria-n-67-de- 
31-de-marco-de-2017>. Acesso em: 1 fev. 2020. 

BRASIL. Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a 
política de governança da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 
2018/2017/decreto/D9203.htm>. Acesso em: 1 fev. 2020. 

CABEDELO. Lei Orgânica do Município de Cabedelo Estado da Paraíba. 

Disponível em: <https://cabedelo.pb.gov.br/>. Acesso em: 05 jan. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/
http://www.in.gov.br/materia/-
http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/portarias/portaria-n-67-de-
http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/portarias/portaria-n-67-de-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
https://cabedelo.pb.gov.br/


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR II 

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

17 

 

 

CABEDELO. Regimento Interno da Câmara Municipal de Cabedelo Estado 
da Paraíba. Disponível em: <https://cmcabedelo.pb.gov.br/>. Acesso em: 05 
jan. 2020. 

CABEDELO. Resolução nº 159, de 15 de março de 2006 e alterações. Código 
de Ética e Decoro Parlamentar. Disponível em: 

<https://cmcabedelo.pb.gov.br/>. Acesso em: 05 fev. 2020. 

HOLAHAN, Robert; LUBELL, Mark. Collective action theory. In: ANSELL, 
Christopher; TORFING, Jacob (Ed.). Handbook on theories of governance. 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016. 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Referencial básico de governança 
aplicável a órgãos e entidades da administração pública / Tribunal de 
Contas da União. Versão 2 - Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, 

Governança e Gestão, 2014. 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Dez passos para a boa governança 
/ Tribunal de Contas da União. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, 
Governança e Gestão, 2014a. 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Controles na Administração 

Pública / Tribunal de Contas da União. Brasília: TCU, Instituto Serzedello 
Corrêa (ISC), 2014b. Disponível em: < https://portal.tcu.gov.br/biblioteca- 

digital/controles-na-administracao-publica- 
8A81881E747486F301749AAE2C105199.htm>. Acesso em: 2 fev. 2020. 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Referencial para avaliação da 
governança do Centro de Governo / Tribunal de Contas da União. – Brasília: 

TCU, Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 
(SecexAdmin), 2016. 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Portaria-Segecex no 9, de 18 de 
maio de 2017. Aprova o documento “Roteiro de Auditoria de Gestão de 

Riscos”. Ano 36, n. 18. Brasília: Boletim Administrativo Especial do TCU, 
2017. 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). 10 passos para a boa gestão de 
riscos /Tribunal de Contas da União. – Brasília: TCU, Secretaria de Métodos 

e Suporte ao Controle Externo (Semec), 2018. 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Manual de gestão de riscos do 
TCU / Tribunal de Contas da União. – Brasília: TCU, Secretaria de 

Planejamento, Governança e Gestão (Seplan), 2018a. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
https://cmcabedelo.pb.gov.br/

