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A Câmara Municipal de Cabedelo está na 15ª Legislatura (2021/2024) 

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

Biênio 2021/2022, tendo como Gestor Público responsável o Presidente deste 

Poder, o Vereador André Luís Almeida Coutinho. 

Através do Processo de Inexigibilidade 00005/2021, contrato n° 

00027/2021 – CPL, essa Consultoria Técnica Especializada tem por finalidade 

promover a execução de “Boas Práticas de Governança”, abrangendo a 

elaboração de manuais, guias práticos, cartilha de serviços e desenvolvimento 

de rotinas e processos padronizados, compreendendo um conjunto de 

elementos necessários, com nível de precisão adequado, tendo como base os 

estudos técnicos preliminarmente realizados, que culminaram no modelo 

proposto de “Boas Práticas de Governança” para a Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB, em conformidade com as necessidades desse Poder. 

Neste documento, encontra-se as execuções das etapas 19 e 20, 

realizadas por esta Consultoria Técnica Especializada, em conformidade com 

o termo de referência, detalhadas de acordo com o quadro a seguir. 

 

ETAPAS 

DE EXECUÇÃO 

ESCOPO E LIMITES 

19 MANUAL Limita-se a fase de elaboração do Manual 

de Boas Práticas de Governança no âmbito 

da Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 

20 GUIA PRÁTICO Limita-se a fase de elaboração do Guia 

Prático de Boas Práticas de Governança no 

âmbito da Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB. 
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Desde a primeira etapa até chegar a esse relatório final, diversos 

esforços foram empenhados, pensados e implementados para a melhoria 

contínua do ambiente organizacional desta Casa Legislativa. O que evidencia 

a responsabilidade da alta administração diante de temas como integridade, 

gestão de riscos, controle interno, auditoria, accountability, transparência, 

além da complexidade e multiplicidade de relacionamentos com os mais 

variados usuários.  

Nesse sentido, chega-se ao final de um longo trabalho que estimula, 

orienta e oferece subsídios para o uso consciente e efetivo dos instrumentos 

de governança pública, focando na essência das boas práticas de gestão, 

reforçando toda a fundamentação necessária para adotá-las e disponibilizá-

las por meio de planos, manuais, guias práticos e documentos que serão 

disponibilizados aos servidores e à sociedade desta Casa Legislativa. 

Este relatório apresenta o Manual de Boas Práticas de Governança no 

âmbito da Câmara Municipal de Cabedelo/PB e o Guia Prático de Boas 

Práticas de Governança no âmbito da Câmara Municipal de Cabedelo/PB, 

com a finalidade de que suas inovações cumpram o papel de tornar o ambiente 

organizacional da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) mais sólido, justo, 

responsável e transparente.  

Orienta-se que as recomendações apresentadas nos planos e 

documentos desta Consultoria Técnica Especializada sejam completamente 

implementadas para que contribuam para a execução de melhores práticas de 

governança, visando o bom desempenho e longevidade dos serviços prestados 

por esta Casa Legislativa à sociedade de Cabedelo/PB.  

É imprescindível salientar que cada tipo de organização tem suas 

peculiaridades em termos de governança. Logo, esses documentos não são um 

modelo rígido ou um produto acabado, nem mesmo uma simples reprodução 

ou um trabalho teórico/acadêmico. Por isso, é fundamental que eles sejam 

continuamente aprimorados, passando por revisões contínuas, bem como 

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

a permanente melhoria e o devido alinhamento com a realidade desta Casa.  
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Ademais, a presidência da Casa têm papel relevante no fortalecimento e 

na disseminação deste propósito, dos princípios fundamentais de governança 

e dos valores desta organização, assim como para a formação de um ambiente 

ético e responsável, sendo fundamental que ela estabeleça as estratégias de 

comunicação e de treinamento com a finalidade de disseminar, entre as 

diversas partes envolvidas, as práticas baseadas no manual de governança 

desta organização, a fim de viabilizar o monitoramento de condutas adotadas 

e possibilitar que eventuais desvios possam ser evitados, identificados, 

corrigidos e se necessário, punidos. 

Toda a estrutura apresentada no decorrer de cada etapa realizada por 

essa Consultoria Técnica Especializada forma o alicerce sobre o qual se 

desenvolverão as boas práticas de governança na Câmara Municipal de 

Cabedelo (PB). Dentro desse contexto, há que se destacar um dos elementos 

cruciais para a construção de uma boa governança, que são as pessoas 

diretamente envolvidas na prestação do serviço público. Afinal, a organização 

não consegue realizar nenhuma de suas tarefas por conta própria, são as 

pessoas que as desenvolvem, desde o mais alto dirigente político, até o 

funcionário público do serviço mais básico.  

E, por fim, o Manual de Boas Práticas de Governança no âmbito da 

Câmara Municipal de Cabedelo/PB e o Guia Prático de Boas Práticas de 

Governança no âmbito da Câmara Municipal de Cabedelo/PB compreendem 

mais um marco de suma importância para o ambiente organizacional, 

propostos como parte integrante dessas etapas que finalizam e consolidam o 

trabalho desenvolvido, que seguem em apêndice, como modelo, para que após 

a devida aprovação, seja disponibilizado no site oficial deste Poder Legislativo, 

dentro do link que trata da Governança. 

 

 

 
Associação Brasileira de Professores de Nível Superior II 

Dr. Orleans Silva Martins 
Responsável Técnico 
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1 APRESENTAÇÃO  

 

A partir  de todo o arcabouço referencial de boas práticas de 

governança para o setor público que estão sendo implantadas nos entes 

federativos do Brasil, publicado e divulgado pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), este Manual de Boas Práticas de Governança da Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB consolida os princípios e a aplicação prática dos mecanismos de 

liderança, de estratégia e de controle, que permitem uma melhor gestão dos 

recursos públicos, bem como as partes interessadas avaliar sua situação e 

demandas, direcionar a sua atuação e monitorar o seu funcionamento, de 

modo a aumentar as chances de entrega de bons resultados aos cidadãos 

cabedelenses. 

O presente manual busca contribuir para uniformizar os 

entendimentos e procedimentos técnicos, apresentar o modelo de sistema de 

governança e gestão pública delineado para a Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB. 

  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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2 A CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB 

 

2.1 MARCO LEGAL E REGULATÓRIO 

 

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

foi criado pela Lei Estadual n° 1.631, de 12 de dezembro de 1956, sancionada 

pelo Governador do Estado, Flávio Ribeiro Coutinho, conforme publicado no 

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

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

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

posse em 09 de fevereiro de 1957. Por sua vez, o primeiro Prefeito eleito foi o 

Senhor Enivaldo Figueiredo Miranda, tendo como Vice-Prefeito o Senhor 

Francisco Figueiredo de Lima, e a primeira composição da Câmara de 

Vereadores foi formada pelos Senhores Altimar de Alencar Pimentel, Francisco 

Pereira de Sousa, Francisco Xavier Borges de Sousa, Luiz Bezerra Cavalcanti, 

Luiz de Ferreira de Góes, Luiz de Morais Fragoso e Messias Pessoas da Silva. 

Nesse sentido, o primeiro marco legal e regulatório da Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB é a Lei Orgânica Municipal, que tem a 

característica de Constituição Municipal. O documento foi solicitado e 

recebido para compor esse processo, tendo como análise a versão publicada 

no Diário Oficial do Estado, de 15 de maio de 1990, alterada pelas Emendas 

a Lei Orgânica Municipal. 

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

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

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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cumprirem uma legislatura de quatro (4) anos, compreendendo atribuições de 

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

órgão ocorre em períodos legislativos ordinários e extraordinários.  

O segundo marco regulatório é o Regimento Interno da Câmara 

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

2006, e alterações. Assim, esta Casa Legislativa possui esses dois 

instrumentos legais vigentes, como seu marco regulatório. 

Em relação às boas práticas de governança pública, até a elaboração 

deste manual os seus instrumentos normativos estão em tramitação na Casa, 

devendo constar no futuro esses novos marcos na segunda edição deste 

documento. 

 

2.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A Câmara Municipal de Cabedelo/PB funciona na “Casa Luiz de 

Oliveira Lima”, localizada na Rua Dr. João Machado n° 29, Centro, 

Cabedelo/PB, exerce as competências que lhe são conferidas 

constitucionalmente, bem como pela Lei Orgânica do Município (LOM), 

exercendo as funções legislativas, fiscalizadoras e de julgamento, praticando 

atos de administração interna no que lhe competir, podendo, ainda, sugerir 

medidas de interesse público ao Chefe do Poder Executivo Municipal. 

O seu Regimento Interno (Resolução nº 158, de 15 de março de 2006 

e alterações) constitui normas e princípios que fundamentam as suas funções 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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legislativas, administrativas e fiscalizadoras, previstas na Constituição 

Federal de 1988, definidas da seguinte forma: 

 

1) Nas funções legislativas, definidas como as suas 

competências, estão a elaboração de Leis, em conformidade 

com os preceitos constitucionais, onde os vereadores que 

compõem a Casa podem apresentar Projetos de Leis, moções, 

emendas aos Projetos de Lei, dentre outras proposições. 

 

2) Nas funções administrativas estão os serviços internos e 

funcionamento da estrutura organizacional, regulamentação de 

funcionalismo, estruturação e organização de seus serviços 

auxiliares, que permitem proporcionar a manutenção de um 

ambiente e estrutura que permita a execução das funções 

legislativas. 

 

 

3) Nas funções fiscalizadoras, uma das principais atribuições 

do Legislativo, junto com a elaboração de Leis, realiza-se a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial de outro poder, nesse caso, do Poder Executivo. 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Na Câmara Municipal de Cabedelo/PB, as funções fiscalizadoras são 

desempenhadas por meio de diferentes instrumentos, como as Comissões 

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

Permanentes.  De modo geral, as suas funções oficiais de modo claro e objetivo 

estão distribuídas da seguinte forma:  

 

Figura 1 - Funções Legislativas 

 

A Câmara Municipal de Cabedelo/PB desempenha seu papel na 

função legislativa em matéria de sua propositura, de interesse do município, 

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

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

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

orçamento, patrimônio e recursos humanos. 

Administrativas

Fiscalizadoras

Legislativas

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Sua estrutura organizacional é dividida em Secretaria Legislativa e 

Secretaria Administrativa que integra os seguintes setores:  

(i) recursos humanos;  

(ii) jurídico;  

(iii) licitação;  

(iv) financeiro; 

(v) almoxarifado; e  

(vi) arquivo.   

 

 A Secretaria Legislativa ocorre a atuação na elaboração de 

proposituras e pareceres técnico-legislativos, assessoramento nas 

deliberações do plenário e da Mesa Diretora e orientação dos trabalhos do 

legislativo colaborando no aprimoramento formal e técnico da estrutura 

vigente, cabendo destacar as principais atribuições: 

✓ Organizar a agenda da Presidente e dos Vereadores; 

✓ Arquivar documentos; 

✓ Redigir documentos de forma oficial; 

✓ Controlar e arquivar publicações e documentos sob sua 

responsabilidade; 

✓ Selecionar, organizar e manter atualizados os arquivos, pastas 

de projetos de leis, pastas de requerimentos, atos da mesa, atos 

da presidência; 

✓ Assessorar os Vereadores em suas atividades; 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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✓ Desempenhar outras atividades correlatas quando solicitado; 

✓ Manter o portal atualizado do SAPL que é integrado ao portal da 

Câmara Municipal. 

 

Por sua vez, na Secretaria Administrativa ocorre a organização 

interna da Casas, ou seja, o seu funcionamento e a estruturação e direção de 

seus serviços auxiliares, onde são praticados atos meramente administrativos, 

sujeitos ao controle judicial e ao exame do Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba (TCE-PB), cabendo destacar dentre as principais atribuições: 

✓ Enviar, receber, protocolar e distribuir correspondências; 

✓ Receber e orientar o público aos respectivos gabinetes dos 

vereadores; 

✓ Manter, monitorar e controlar o almoxarifado e o patrimônio 

existente; 

✓ Abrir e fechar as dependências da Câmara de Vereadores; 

✓ Realizar os processos licitatórios; 

✓ Gerir os recursos humanos; 

✓ Assistir o Presidente e vereadores em assuntos jurídicos; e, 

✓ Executar os trabalhos contábeis e financeiros da Casa. 

 

A Câmara Municipal de Cabedelo/PB vem mantendo esforços no 

sentido de oferecer a sociedade diferentes mecanismos de interação com esta 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Casa, bem como de integrar as ferramentas ofertadas, com os setores internos 

responsáveis por esses canais. Como resultado desse trabalho, esta Casa 

mantém como mecanismo de transparência pública em atendimento a 

legislação vigente, seu site oficial disponível no link: 

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

O portal tem como finalidade, além da atender a transparência 

pública das informações, evidenciar a estrutura organizacional da Casa 

Legislativa, disponibilizar acesso às legislações e as ações dos parlamentares 

por meio do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), manter as 

informações e ações realizadas, tempestivamente, além de possibilitar aos 

servidores acesso ao contracheque, ficha financeira e comprovante de 

rendimentos para o imposto de renda.   

No referido site também está disponível o acesso para o E-SIC, 

sistema online que centraliza todos os pedidos de informação amparados pela 

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

que regulamenta o direito de acesso às informações públicas, criando 

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

necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos 

órgãos e entidades dos Poderes por meio virtual. 

Da mesma forma, no mesmo site se encontra disponível o acesso ao 

canal da ouvidoria da Câmara Municipal de Cabedelo/PB que foi criada pela 

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

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

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

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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críticas e elogios e quaisquer outros encaminhamentos relacionados às suas 

atribuições e competências (Artigo 1º da Lei nº 2.028/2019). 

Por sua vez, o portal da transparência está disponível no link: 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/transparencia/. A fim de atender de forma 

mais eficiente a crescente demanda e as obrigações de transparência, ele 

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

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

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

Dentro desse universo, são disponibilizados dados sobre: 

✓ Despesas Públicas; 

✓ Receitas Públicas; 

✓ Relatórios de Responsabilidade Fiscal; 

✓ Transferências de Recursos; 

✓ Gastos com Diárias e Passagens; 

✓ Convênios; 

✓ Licitações; e, 

✓ Servidores Públicos. 

 

Ademais, a Câmara Municipal de Cabedelo/PB mantém suas 

informações atualizadas seu site oficial disponível no link: 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/ e nas suas redes sociais como Facebook© e 

Instagram©, bem como no seu Canal no Youtube©. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
https://cmcabedelo.pb.gov.br/transparencia/
https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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3 FUNDAMENTAÇÃO 

 

De modo geral, as boas práticas de governança para o setor público 

que estão sendo implantadas nos entes federativos do Brasil, seguem como 

fundamentação o referencial publicado e divulgado pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU), no seu site oficial 

(https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/governanca-no-

setor-publico/publicacoes.htm). 

Dessa forma, o TCU vem realizando significativos esforços no sentido 

de   promover estímulos para que outras organizações governamentais no país 

passem a adotar boas práticas de governança, buscando contribuir com o 

aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade. 

Cabe destacar que o TCU tem entre seus objetivos estratégicos o 

aprimoramento da governança e da gestão no setor público e, desse modo, 

disponibiliza orientações dessa temática e reforça o incentivo na adoção das 

suas melhores práticas, contribuindo para aperfeiçoar o desempenho dessas 

organizações públicas no Brasil. 

No documento “Referencial para Governança Organizacional” de 

2020 e no “Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades 

da Administração Pública” de 2014, o TCU apresenta um rol de documentos 

que foram consultados para subsidiar a organização de seus referenciais, 

cabendo destacar os a seguir listados e apresentados na Figura 2. 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/governanca-no-setor-publico/publicacoes.htm
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/governanca-no-setor-publico/publicacoes.htm
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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 

 

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

Programa nacional de gestão pública e 

desburocratização. 

BRASIL, 2013b 

Public sector governance in Australia. ANU, 2012 

Constituição Federal de 1988 CF, 1988 

O Código de Ética Profissional do Servidor Público 

Civil do Poder Executivo Federal  

Decreto 1.171/1994 

Lei de Responsabilidade Fiscal LC 101/2000 

GesPública - Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização. 

Decreto 5.378/ 2005 

Decreto de Vedação ao Nepotismo Decreto 7.203/2010 

Lei de Acesso à Informação Lei 12.527/2011 

Lei de Conflito de Interesses Lei 12.813/2013 

Lei Anticorrupção Lei 12.846/2013 

Lei das Estatais Lei nº 13.303/2016 

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016 INC MP/CGU 1/2016 

Política de governança da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional. 

Decreto nº 9.203/2017 

Figura 2 - Rol de documentos 

Além de todos esses documentos, no corpo de conhecimentos e nas 

normas criadas para auxiliar na construção de boa governança pública no 

Brasil, os avanços continuam. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Está em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 

9.163/2017, apresentado pela Presidência da República, que trata do assunto 

semelhante ao Decreto nº 9.203/2017.  

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.  

Nesse cenário, 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. 

Dessa forma, no que diz respeito à 1ª edição deste Guia Prático de 

Boas Práticas de Governança da Câmara Municipal de Cabedelo/PB, tomou 

por base todo esse conjunto de documentos como fundamentação, que 

também foram devidamente tratados no Manual de Boas Práticas de 

Governança no âmbito da Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 

Ressalta-se que não há nenhuma pretensão de esgotar essa temática 

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

buscar-se, com muito critério, responsabilidade e fundamentação, delinear 

uma perspectiva de guia prático, de acordo com a realidade desta organização 

governamental, que deverá ser atualizado sempre que se fizer necessário. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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4 A GOVERNANÇA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB 

 

As boas práticas de governança apresentadas neste manual alinham 

os interesses da Câmara Municipal de Cabedelo/PB com a otimização de sua 

missão, visão, e de seus valores, garantindo o cumprimento de seu objetivo.  

Ressalta-se que este manual não pretende esgotar todas as 

situações e casos que venham ocorrer, considerando que devam existir 

instrumentos de regulamentação interna que complementam os princípios 

aqui expressos. É cabível, nesse momento, demonstrar sua estrutura 

organizacional contemplando as suas atribuições e as competências, 

considerando os níveis de autoridade e alçada, bem como explicitar e 

formalizar os principais componentes para as boas práticas de governança 

desta Casa Legislativa, buscando sempre melhorias na gestão. 

Assim, nesse capítulo do manual encontra-se o que é considerado 

essencial para consulta, implantação e aplicação prática, para que de fato esta 

organização evolua no que se refere as boas práticas de governança. 

 

4.1 VISÃO ORGANIZACIONAL DAS ATIVIDADES CONTÍNUAS  

 

Para alcançar as boas práticas de governança no setor público ter 

uma visão organizacional das atividades contínuas é uma importante 

ferramenta que pode ser aplicada, auxiliando na determinação de papéis e de 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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responsabilidades dos envolvidos nas atividades, nos processos e nos setores 

das organizações. 

A Matriz de Atribuição de Responsabilidade ou “Matriz RACI” da 

Câmara Municipal de Cabedelo/PB foi utilizada para os principais processos 

estratégicos, aqueles que têm alto valor e são críticos para seu bom 

funcionamento organizacional. Assim, a alta administração possui uma visão 

clara e macro que lhe orienta a saber diretamente a quem procurar, 

economizando tempo e recursos. 

A utilização da Matriz RACI é base necessária para promover uma 

visão organizacional desta Casa, até o presente momento de elaboração deste 

manual, ampliando o compromisso das partes interessadas com o seu papel 

nesse serviço público, conforme apresenta a Figura 3.  

 

Setores\Atividades Responsável Autoridade Consultado Informado 

Secretaria 

Legislativa 

Pessoa 

Responsável 

pela execução 

Presidente Presidente Presidente 

Diretoria Legislativa Pessoa 

Responsável 

pela execução 

Presidente Presidente Presidente 

Escola Legislativa Pessoa 
Responsável 

pela execução 

Presidente Presidente Presidente 

Secretaria 

Administrativa 

Pessoa 

Responsável 

pela execução 

Presidente Presidente • Presidente 

• Financeiro  

• Tesouraria 

• Contabilidade 

• Jurídico 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Setor de Licitação Pessoa 

Responsável 

pela execução 

Presidente • Presidente 

• Secretaria 
Administrativa 

• Contabilidade 

• Jurídico 

 

• Presidente 

• Financeiro  

• Tesouraria 

• Contabilidade 

Setor Financeiro  Pessoa 

Responsável 

pela execução 

Presidente • Secretaria 

Administrativa 

• Licitação 

• Tesouraria 

• Contabilidade 

• Jurídico 

 

• Presidente 

• Contabilidade 

Tesouraria Pessoa 

Responsável 

pela execução 

Presidente • Presidente 

• Financeiro 

• Contabilidade 

• Presidente 

• Financeiro 

• Contabilidade 

Setor de 

Contabilidade 

Pessoa 

Responsável 

pela execução 

Presidente • Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

• Licitação 

• Tesouraria 

• Jurídico 

 

• Presidente 

• Financeiro 

• Tesouraria 

Setor de 

Almoxarifado 

Pessoa 

Responsável 

pela execução 

Presidente • Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

• Licitação 

• Financeiro 

• Contabilidade 

• Presidente 

• Financeiro  

• Tesouraria 

• Contabilidade 

Setor de Recursos 

Humanos 

Pessoa 

Responsável 

pela execução 

Presidente • Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

• Contabilidade 

• Jurídico 

• Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

• Contabilidade 
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Setor de Patrimônio Pessoa 

Responsável 

pela execução 

Presidente • Secretaria 
Administrativa 

• Licitação 

• Financeiro 

• Contabilidade 

• Financeiro  

• Tesouraria 

• Contabilidade 

Assessoria Jurídica Pessoa 

Responsável 

pela execução 

Presidente • Presidente 

• Secretaria 
Administrativa 

• Licitação 

• Financeiro 

• Contabilidade 
 

• Presidente 

• Secretaria 
Administrativa 

• Licitação 

• Financeiro 

Contabilidade 

Pessoa 

Responsável 

pela execução 

Presidente • Presidente 

• Secretaria 
Administrativa 

• Licitação 

• Financeiro 

• Contabilidade 

 

• Presidente 

• Secretaria 
Administrativa 

• Licitação 

• Financeiro 

• Contabilidade 

Arquivo Geral Pessoa 

Responsável 

pela execução 

Presidente • Presidente 

• Secretaria 
Administrativa 

 

• Presidente 

• Secretaria 

Administrativa 

Ouvidoria Pessoa 

Responsável 

pela execução 

Presidente Presidente Presidente 

Figura 3 - Matriz RACI da Câmara Municipal de Cabedelo. 

 

A Matriz RACI da Figura 3 promove uma visão organizacional dos 

envolvidos nas atividades contínuas desta Casa, que quando da aplicação das boas 

práticas de governança, poderá será revisitada se fizer necessário, podendo sofrer 

alterações que envolvam a melhor compreensão dos papéis e responsabilidades 

associadas a esta organização. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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4.2 MATRIZ DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS E ATIVIDADES 

 

As boas práticas de governança no setor público auxiliam no alcance 

de melhores resultados através do aperfeiçoamento dos processos de trabalho, 

desempenhado por todos os servidores e de forma contínua. Para tanto, é 

necessário conhecer, analisar e monitorar as rotinas ligadas aos processos e 

as atividades desenvolvidas por esta Casa.  

Para facilitar esse contexto, a matriz de estruturação de processos e 

atividades, apresentada na Figura 4, tomou como base as necessidades 

organizacionais, relacionada a configuração da estrutura desta Casa por 

setores, a definição de responsáveis pela tarefa de administrar os processos, 

e ao conjunto ordenado de atividades de trabalho existentes até o momento 

de elaboração deste manual, com o objetivo de gerar resultados em diferentes 

níveis de detalhamento, tornando-as perceptíveis as áreas gerenciais, 

finalísticas e de apoio. 

 

PROCESSOS 

 

 
FUNÇÕES 

 

 

SETORES 

 

ATIVIDADES 

 

Função  

Legislativa e 

Fiscalizadora 

(Processos 

Finalísticos) 

1 Secretaria 

Legislativa 

Desenvolver todas as ações e serviços 

necessários para planejar, supervisionar e 

controlar as atividades legislativas 

pertinentes às proposições, matérias e 

expedientes legislativos com tramitação no 
Plenário, zelar pela correção e presteza na 

disponibilização das informações legislativas, 

prestar assistência à Mesa Diretoria referente 

à atividade legislativa e executar atividades 

correlatas. 

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

Legislativa 

Desenvolver todas as ações necessárias para 

garantir o exercício das atribuições 

estabelecidas na Lei Orgânica Municipal e no 

Regimento Interno. 

3 Escola 

Legislativa 

Executar as ações e serviços referentes a sua 

atuação na busca da capacitação dos 
servidores da Casa e no desenvolvimento de 

projetos que visem levar conhecimento das 

ações do parlamento aos cidadãos. 

 

Função 

Administrativa 

 

(Processos de 

apoio) 

4 Secretaria 

Administrativa 

Desenvolver todas as ações necessárias para 

garantir o funcionamento dos setores que 

compõem a máquina administrativa.  

5 Setor de 

Licitação 

Executar as ações e serviços referentes às 
aquisições e contratações dentro dos limites 

de competência e em observância às normas 

licitatórias, assegurando a correta tramitação 

dos procedimentos relativos ao cumprimento 

da Lei de Licitações, da legislação do pregão e 

demais legislações concernentes. 

6 Setor  

Financeiro  

Executar as ações e serviços referentes a 
supervisão dos assuntos fiscais, financeiros, 

contratuais, controle e supervisão dos 

processos de pagamentos, verificação da 

regularidade das certidões dos fornecedores, 

arquivar e organizar documentos. 

7 Tesouraria Executar as ações e serviços referentes aos 
recursos financeiros que compreende os 

recebimentos e pagamentos, ou seja, as 

receitas e despesas. Bem como, monitorar as 

contas bancárias, auxiliar nas conciliações 

bancárias, confirmando se as operações de 

pagamentos e recebimentos foram realizadas 

dentro do prazo previsto. 

8 Setor de 

Contabilidade 

Executar as ações e serviços referentes 

elaboração da proposta orçamentária anual, 

do Balancete Mensal e do Balanço Geral 

Anual, envio de informação diárias para o 

Sistema de Acompanhamento da Gestão dos 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Recursos da Sociedade (SAGRES Diário) do 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

(TCEPB), com dados da execução 

orçamentária, licitações, obras e folha de 

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

orçamentária, licitações, obras, folha de 

pessoal, extratos bancários e créditos 

adicionais,  assessoria na gestão de pessoal, 

elaboração da Folha de Pagamento (FOPAG) 

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

Captura do TCEPB, elaboração e geração da 

Guia de Recolhimento de FGTS e de 

Informações à Previdência Social (GFIP) 

que contém as informações de 
vínculos empregatícios e remunerações, 

geradas através do Sistema Empresa de 

Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social (SEFIP), elaboração e 

geração da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), da Declaração do Imposto 
sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), 

da Declaração de Débitos e Créditos 

Tributários Federais (DCTF), de informações 

contábeis, financeiras e de estatísticas fiscais 

para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 

através do Sistema de Informações Contábeis 
e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), 

e da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) para a 

STN através do Siconfi.  

9 Setor de 

Almoxarifado 

Executar as ações e serviços referentes ao 

recebimento, cadastramento, 

armazenamento, controle e movimentação 

dos materiais de consumo e permanente, 
solicitar reposição dos materiais, conforme 

necessário, e elaborar o inventário. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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10 Setor de 

Recursos 

Humanos 

Executar as ações e serviços referentes as 

rotinas que envolvem a gestão da folha de 

pagamento, a gestão de ponto, o 

planejamento salarial, o planejamento de 

férias, o planejamento do 13° salário, a 
comunicação interna com os servidores, a 

necessidade de treinamento de pessoal, as 

guarda dos documentos relacionados as 

nomeações e exonerações, controle de faltas, 

afastamentos, licenças e demais relações 

trabalhistas que envolvem os servidores 

efetivos e comissionados.  

11 Setor de 

Patrimônio 

Executar as ações e serviços referentes ao 

recebimento, incorporação, controle, 

manutenção e desfazimento dos bens 

permanentes. 

12 Assessoria 

Jurídica 

Executar as ações e serviços referentes a 

atuação e emissão de parecer em processos e 
procedimentos administrativos, novou ou em 

andamento submetidos a análise, atuação 

técnica no polo ativo ou passivo de demandas 

processuais no âmbito da Justiça, Estadual, 

Federal, Ministério Público, emissão de 

pareceres jurídicos nos processos licitatórios 
submetidos à análise, análise jurídica 

documental, confecção de memoriais caso 

necessário, ao bom desempenhos do serviços 

citado, e atuação técnica demandas 

processuais no âmbito do Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba, e nos sistemas de 

controle interno e externo de outras esferas. 

13 Arquivo Geral Executar as ações e serviços referentes a 

gestão documental, integridade do ciclo 

documental, implementar e controlar as 

políticas e normas arquivísticas, preservar o 

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

fonte de pesquisa histórica e científica. 

14 Ouvidoria Executar as ações e serviços referentes a 

promover a interlocução com a sociedade, 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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constituindo-se como um canal aberto para o 

recebimento de denúncias, solicitações, 

informações, reclamações, sugestões, críticas 

e elogios e quaisquer outros 

encaminhamentos relacionados às suas 

atribuições e competências. 

  Figura 4 - Matriz de estruturação de processos e atividades. 

 

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

é possível identificar de forma sistêmica, soluções técnicas e recomendações 

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

aplicação das boas práticas de governança no setor público na Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB. 

 

4.3 MODELO DE SISTEMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO 

 

O modelo do sistema de governança e gestão da Câmara Municipal 

de Cabedelo/PB compreende as estruturas administrativas (instâncias), o 

fluxo de informações e as pessoas envolvidas direta ou, indiretamente, a 

avaliação, o direcionamento e o monitoramento da Casa, e pode ser 

visualizado pela Figura 5. 

 

 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Figura 5 - Sistema de Governança e Gestão do Poder Legislativo de Cabedelo/PB. 

 

O modelo do sistema de governança e gestão deve ser publicizado no 

site oficial da Câmara Municipal de Cabedelo/PB, de modo que a sociedade 

cabedelense e os mais diversos usuários interessados tenham acesso às 

informações sobre a composição das instâncias de governança, valores 

organizacionais, fluxos de informação e processos de tomada de decisão. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Nesse modelo está refletido a maneira como os diversos atores se 

organizam, interagem e procedem nas estruturas administrativas. Na Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB sua estrutura exposta na Figura 5 compreende o 

detalhamento que se apresentar a seguir na Figura 6. 

 

 

Governo 
Municipal 

Instância Interna de Governança  
Instância 

Interna de 
apoio à 

Governança 

 

Instância 
Externa de 
Governança 

 
Instância 

Externa de 
apoio à 

Governança 

Conselho de 
Administração 
ou equivalente 

Alta  

Administração 

Poder 
Legislativo 

do 
Município 

de 
Cabedelo 

Plenário da 
Câmara de 

Vereadores 

Presidente da 
Câmara de 

Vereadores 

Controle 
Interno 

Auditoria 
Interna 

Comissões 

Ouvidoria 

Tribunal de 
Contas do 
Estado da 

Paraíba 
(TCEPB) 

Auditoria 
Independente 

Controle 

Social 

Figura 6 - Detalhamento do modelo do sistema de governança e gestão. 

 

Nas instâncias internas de governança encontram-se a alta 

administração representada pela Presidência da Casa e o Conselho de 

Administração representado pelo Plenário, 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.  

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 

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

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.  

 

4.4 MODELO DE APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS E DA POLÍTICA DE 

GOVERNANÇA 

 

O modelo de aplicabilidade dos princípios e da política de 

governança para a Câmara Municipal de Cabedelo/PB, pode ser visualizado 

pela Figura 7. 

 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Figura 7 - Princípios e Política de Governança. 

 

Na sequência, cada um desses pontos é especificado como um guia 

de orientação para a para a Câmara Municipal de Cabedelo/PB, detalhado 

conforme demonstra-se a seguir. 

 

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

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

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Assim, para que as boas práticas de governança sejam propagadas 

como uma cultura organizacional entre todos aqueles que fazem parte desta 

Casa, no sentido de tentar canalizar os esforços para alcançar seus objetivos 

fim, voltados para o interesse da sociedade cabedelense, tanto o modelo do 

sistema de governança e gestão, como o modelo de aplicabilidade dos 

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

prática integrada e coordenada deles, que serão executados a partir dos 

mecanismos de liderança, estratégia e controle. 

 

4.5 MODELO DE GOVERNANÇA DA GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

A Câmara Municipal 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 

como foco as funções constitucionais da Casa que compreendem legislar, 

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

área administrativa. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Logo, no modelo de governança na gestão estratégica desta Casa é 

essencial 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. Assim, a integração das funções desta Casa está claramente 

definida na missão, visão e valores que envolvem a gestão, conforme Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Missão, visão e valores da gestão estratégica. 

 

Nessa perspectiva, a 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 

MISSÃO

•Representar o povo

Cabedelense, elaborar

leis e fiscalizar os atos

da Administração

Pública, com o

propósito de promover

a democracia e o

desenvolvimento

municipal com justiça

social.

VISÃO

•Consolidar-se como o

centro de debates dos

grandes temas, com

ampla participação dos

cidadãos e com

transparência.

VALORES

•Ética.

•Busca pela excelência.

•Independência do 

Poder Legislativo.

•Legalidade.

•Pluralismo.

•Responsabilidade 

Social.

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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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. 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 9 a seguir. 

 

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  
2.1 Aperfeiçoar os meios para que os cidadãos 

cabedelenses possam interagir com a Câmara. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Fortalecer a participação da 

sociedade cabedelense nos 

processos legislativo e de 

fiscalização e controle. 

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 

públicas e das ações do Governo 

Municipal. 

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.  

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. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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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 9 - Diretrizes e linhas de atuação da gestão estratégica. 

 

4.6 MECANISMOS, COMPONENTES E PRÁTIVAS 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. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Assim, a Figura 10 apresenta os mecanismos de governança para a 

Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 

 

 

Figura 10 - Mecanismos de governança. 

•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).

LIDERANÇA

•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.

ESTRATÉGIA

•Abrange uma série de práticas que procuram grantir

que a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) está

alcançando as estratégias estabelecidas, avaliando e

tratando os riscos inerentes de modo adequando, com

foco nos aspectos como transparência, prestação de

contas e responsabilização.

CONTROLE

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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  Na sequência, para cada um dos mecanismos apresentados na 

Figura 10, foram associados um conjunto de componentes que, quando 

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

por conseguinte, para as boas práticas de governança da Câmara Municipal 

de Cabedelo/PB. 

 

4.6.1 Mecanismo liderança 

 

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.  

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.   

O mecanismo de liderança tem papel fundamental nesse processo e 

compreende quatro componentes que podem ser mais bem visualizados na 

estrutura e composição, conforme apresenta a Figura 11. 

 

 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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L1 - Pessoas e competências;  

L2 - Princípios e comportamentos;  

L3 - Liderança organizacional;  

L4 - Sistema de governança. 

Figura 11 - Mecanismo Liderança e seus componentes. 

 

A partir da Figura 11, 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 12. 

LIDERANÇA

(L)

L1

L2

L3

L4

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

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 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 da 

alta administração.  

 

Definir para esta Casa legislativa 

diretrizes para a avaliação de 

desempenho da alta 

administração, bem como 

indicadores e metas de 

desempenho. 

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

 

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 

administração, considere tanto o 

resultado organizacional como o 

desempenho individual e coletivo, 

devendo ser divulgado, ao menos 

de forma agregada, às partes 

interessadas.  

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.  

Publicar código de ética e de 

conduta aplicável aos membros 

desta Casa, definindo sanções 

cabíveis em caso de seu 

descumprimento. 

 

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. 

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 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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 de governança, e possibilitar o 

acompanhamento de denúncias 

pelas partes interessadas. 

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. 

 

Implantar nesta Casa instância 

interna de governança, com 

atribuição de correição, 

responsável pela avaliação da 

aderência do comportamento da 

alta administração aos valores e 

princípios constitucionais, legais e 

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 

Definir para esta Casa os mandatos 

dos membros das instâncias 

internas de governança e os 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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instâncias internas de 

governança de avaliar, 

direcionar e monitorar a 

organização. 

 

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.  

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.  

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

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 12 - Componentes e Práticas do Mecanismo Liderança. 

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 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
https://portal.tcu.gov.br/governanca/
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otimização dos resultados organizacionais esperados. A prática desses 

componentes exige que a alta administração e as instâncias internas possuam 

competências necessárias para o exercício do cargo.  

 

4.6.2 Mecanismo estratégia 

 

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

estratégia envolve aspectos como: 

 escuta ativa de demandas;  

✓ 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, definir o contexto para decisões contínuas, 

a fim de garantir os resultados a ser alcançados, otimizando o uso de recursos, 

por meio de um conjunto de práticas que integram as iniciativas 

organizacionais e aos resultados previstos, formando-se um caminho coerente 

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


   
 
 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

CNPJ: 09.220.922/0001-89 
Rua Doutor João Machado, 29, Centro, Cabedelo (PB), CEP: 58.100-243 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/                                                            
  Página 52 de 142 

 

 

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

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 13 a seguir apresenta o modelo do mecanismo 

“Estratégia (E)” e seus três componentes para a Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB.  

 

 

E1 - Relacionamento com partes interessadas;  

E2 - Estratégia organizacional;  

E3 - Alinhamento transorganizacional. 
 

Figura 13 – Mecanismo Estratégia e seus componentes. 

 

A partir da Figura 13, foram delineadas as práticas de governança que 

podem ser realizadas para cada um dos três componentes do Mecanismo “Estratégia 

ESTRATÉGIA

(E)

E1

E2E3

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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(E)”, na Câmara Municipal de Cabedelo/PB, sendo apresentadas detalhadamente na 

Figura 14 a seguir. 

 

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 

Definir nesta Casa diretrizes e 

implantar mecanismos de 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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a mídia, com outras 

organizações e com 

auditores. 

 

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 

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. 

 

Definir nesta Casa os critérios de 

priorização e balanceamento no 

atendimento de necessidades das 

partes interessadas e implantar 

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 

Definir para esta Casa modelo de 

gestão da estratégia, considerando 

aspectos como transparência e 

envolvimento das partes 

interessadas, capaz de explicitar os 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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envolvimento das partes 

interessadas.  

 

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 

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 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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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 14 - Componentes e Práticas do Mecanismo Estratégia. 

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

entidades da administração pública (TCU, 2014). 

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 

14, em prol da otimização dos resultados esperados.  

As decisões tomadas pela alta administração desta Casa Legislativa, 

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

seja otimizada. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
https://portal.tcu.gov.br/governanca/
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4.6.3 Mecanismo controle 
 

O controle na Administração Pública está diretamente relacionado 

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

assessorando o 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. 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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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 15. 

 

 

C1 - Gestão de riscos e controle interno;  

C2 - Auditoria interna;  

C3 - Accountability e transparência. 

Figura 15 - Mecanismo Liderança e seus componentes. 

 

A partir da Figura 15, 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 16 a seguir. 

 

CONTROLE

(C)

C1

C2C3

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

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 alta 

administração, 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. 

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

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

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 

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

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, 

Apurar nesta Casa indícios de 

irregularidade e aplicar sanções 

nos casos comprovados, sempre em 

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

responsabilização em caso 

de comprovação. 

 

conformidade com diretrizes 

previamente definidas. Garantir 

que casos comprovados de 

irregularidade resultem em encami-

nhamento tempestivo para os 

órgãos de controle competentes. 

Figura 16 - Componentes e Práticas do Mecanismo Controle. 

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. 

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 16, devem ser mantidas sob revisão para que a obtenção 

dos resultados esperados seja otimizada. 

 

 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
https://portal.tcu.gov.br/governanca/
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5 PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO 

 

O sistema de controle interno do setor público está previsto desde a 

Constituição Federal (CF) de 1988, conforme seu artigo 70: 

 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União e das entidades da 

administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 

Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

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

 

A Lei Complementar nº 101/2000, conhecida por Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), reforçou a importância do Sistema de Controle 

Interno e acrescentou novas atribuições no seu artigo 59: 

 

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio 

dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno 

de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o 

cumprimento das normas desta Lei Complementar, com 

ênfase no que se refere a: I - atingimento das metas 

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; II - limites 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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e condições para realização de operações de crédito e 

inscrição em Restos a Pagar; III - medidas adotadas para 

o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 

nos termos dos arts. 22 e 23; IV - providências tomadas, 

conforme o disposto no art. 31, para recondução dos 

montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos 

respectivos limites; V - destinação de recursos obtidos com 

a alienação de ativos, tendo em vista as restrições 

constitucionais e as desta Lei Complementar; VI - 

cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos 

municipais, quando houver. 

 

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

integrado e dinâmico, estruturado para enfrentar riscos e fornecer razoável 

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

serão alcançados. 

Por sua vez, o Sistema de Controle Interno compreende o somatório 

das atividades de controle exercidas no dia a dia da organização, para 

salvaguardar os ativos, promover a eficiência operacional e o cumprimento 

das normas legais vigentes. Assim, o Controle Interno deve estar presente em 

todas as organizações que prestam serviços públicos, envolvendo desde o 

menor nível de chefia até a Presidência da Casa, posto que todas as atividades 

precisam ser devidamente controladas, e o Controle Interno como parte da 

entidade deve estar institucionalizado. 

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


   
 
 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

CNPJ: 09.220.922/0001-89 
Rua Doutor João Machado, 29, Centro, Cabedelo (PB), CEP: 58.100-243 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/                                                            
  Página 66 de 142 

 

 

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

Sua criação deve ocorrer mediante lei, envolvendo um conjunto de 

atividades de controle exercidas internamente em toda a estrutura 

organizacional, sob a coordenação de um órgão central que costumam 

denominar de Unidade Central de Controle Interno (UCCI), bem como para 

estruturas menores pode ser por meio de cargo devidamente formalizado.  

Seja uma UCCI ou um cargo, as responsabilidades básicas 

consistem em promover o funcionamento do sistema de controle interno, 

exercendo controles essenciais, avaliando a eficiência e eficácia dos demais 

controles, e apoiando o controle externo no exercício de sua missão 

institucional. 

O controle interno possui macro funções que tem por finalidade 

delimitar as áreas de atuação que devem estar integradas ao sistema de 

controle interno, sendo elas apresentadas no quadro a seguir:  

 

MACRO FUNÇÕES FINALIDADE 

Auditoria Governamental  Avaliar os controles internos, os resultados da gestão contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, bem como da 

aplicação de recursos públicos por pessoas físicas ou 

jurídicas, examinar a legalidade, legitimidade dos atos e fatos 

praticados pela alta administração. 

Controladoria  Orientar e acompanhar a gestão governamental, para 

subsidiar as tomadas de decisões a partir da geração de 

informações, de maneira a garantir a melhoria contínua da 

prestação do serviço público. 

Corregedoria Apurar os indícios de ilícitos praticados no âmbito da 

Administração Pública, promover a responsabilização dos 

envolvidos por meio da instauração de processos e adoção de 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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procedimentos, visando, inclusive, ao ressarcimento nos 

casos em que houver danos ao erário público. 

Ouvidoria Fomentar o controle social e a participação da sociedade, por 

meio do recebimento, registro e tratamento de denúncias e 

manifestações sobre os serviços públicos prestados, bem 

como a adequada aplicação de recursos públicos, visando à 
melhoria da sua qualidade, eficiência, resolubilidade, 

tempestividade e equidade. 

Combate à corrupção Construir mecanismos de combate à malversação de recursos 

públicos e garantir a impessoalidade e o interesse público na 

aplicação dos recursos. 

Transparência Fomentar o controle social, definindo mecanismos que 

contribuam para a acessibilidade, clareza e integridade das 

informações e dados disponibilizados à sociedade. 

Figura 17 - Macro funções do controle interno. 

 

Essas macros funções chamam à atenção para a estrutura de 

pessoal que será necessária para a criação do Controle Interno na 

organização, que dependerá, também, do porte da estrutura administrativa e 

do volume de atividades a serem controladas. Dessa forma, na Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB a estrutura do controle interno deve considerar a 

disponibilidade de servidores efetivos e contratados, de maneira que seja 

possível garantir a realizar de tais atividades com eficiência.  

É mister destacar que não se pode deixar de levar em consideração 

em qualquer um dos casos a complexidade e amplitude das tarefas a serem 

desenvolvidas, o que requer qualificação técnica adequada, conduta ética e 

integra compatível com a natureza da função das pessoas que irão 

desempenhar essas funções. Essas pessoas passarão a ter acesso a toda e 

qualquer informação dentro da organização, inclusive àquelas de caráter 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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absolutamente sigiloso. Logo, deve-se atentar para o Plano de Trabalho da 

Governança da Informação (PTGI). 

Desta forma, a Presidência desta Casa precisa oferecer garantias 

básicas para o pleno funcionamento do Controle Interno, entre elas: 

a) Apoio irrestrito da autoridade máxima;  

b) Procedimentos e as rotinas a serem seguidas;  

c) Acesso irrestrito às unidades ou setores da organização, bem 

como a todas as informações;  

d) Capacidade para programar e executar as funções de fiscalização 

e auditoria;  

e) Autonomia para relatar resultados sem restrições ou 

interferências políticas, para julgar imparcialmente as ocorrências e 

inconsistências e para sugerir soluções. 

 

Na sequência, de acordo com a estrutura definida no organograma 

desta Casa, são estabelecidos pontos a serem controlados, que podem sofrer 

mudanças sempre que se fizer necessário, contemplando no mínimo:  

1) O planejamento orçamentário; 

2) O Jurídico; 

3) A Contabilidade; 

4) A Tesouraria; 

5) As Licitações e os Contratos; 
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6) O Almoxarifado; 

7) O Patrimônio; 

8) A gestão de pessoas; 

9) Frota de veículos; 

10) As Obras. 

 

Assim, apresenta-se a seguir quadros contendo sugestões práticas 

de rotinas e processos mínimos a serem observados pelo controle interno, 

quando for instituído, para os pontos que foram elencados acima, podendo 

ser atualizados sempre que se fizer necessário. 

 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Instrumentos de 

Planejamento 
Verificar a correlação e o cumprimento do planejamento 

estabelecido entre o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA).  

Duodécimo Verificar o cumprimento das regras de repasse do 

duodécimo, em conformidade com a Constituição Federal 

de 1988, no art. 29-A. 

Verificar se o repasse do duodécimo está sendo realizado 

mensalmente e de forma regular. 
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Créditos adicionais Verificar o limite para a abertura de créditos adicionais. 

Verificar se os decretos lançados no sistema contábil, 

estão condizentes com os decretos publicados. 

Verificar no caso de abertura de crédito adicional especial 

se está de acordo com a Lei. 

Limite de despesa com 

pessoal 

Atenção especial no que se refere ao disposto na legislação 

de gastos com vencimentos e subsídio até o limite de 70% 

do valor do repasse efetuado para a Câmara. 

Figura 18 - Práticas de controle interno no planejamento orçamentário. 

 

JURÍDICO 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Licitação Verificar se consta nos processos licitatórios parecer do 

Jurídico. 

Contratos Todos os contratos, antes de serem firmados pela 

Administração e pelo contratado, são ser examinados e 

aprovados pelo jurídico. 

Recursos Humanos Há parecer jurídico em documentos pertinentes ao setor 

de Recursos Humanos quando solicitado. 

Normativos O jurídico presta apoio técnico nas atualizações dos 

normativos. 

Ação judicial O jurídico realiza o acompanhamento tempestivo das 

demandas judiciais da Casa. 

Consultas O jurídico atende as consultas realizadas pelos setores 

integrantes da estrutura organizacional da Câmara 

Municipal. 

Figura 19 - Práticas de controle interno no jurídico. 
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CONTABILIDADE 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Obrigações acessórias A Gfip tem sido enviada no prazo legal e com todas as 

informações obrigatórias. 

A Rais está sendo preenchida e encaminhada no prazo 

legal. 

A DIRF está sendo preenchida e encaminhada no prazo 

legal. 

A DCTF está sendo preenchida e encaminhada no prazo 

legal. 

Gestão Fiscal O Relatório de Gestão Fiscal composto dos demonstrativos 

previstos, foi elaborado, publicado nos prazos legais e 

enviado para a Secretaria do Tesouro Nacional. 

Limite de Gastos com 

Pessoal 

Os gastos com pessoal do legislativo estão dentro do limite 

prudencial.  

Execução orçamentária A execução orçamentária está sendo controlada de forma 

regular através dos procedimentos administrativos: 

a) Empenho;  

b) Liquidação;  

c) Pagamento;  

d) Abertura de créditos adicionais. 

Execução Financeira A execução financeira está sendo controlada de forma 

regular através dos procedimentos administrativos:  

a) Repasse duodecimal; 

b) Aplicações financeiras;  

c) Pagamentos;  

d) Consignações; 
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CONTABILIDADE 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Retenções As retenções efetuadas sobre pagamentos são recolhidas 

dentro dos prazos estabelecido em lei. 

Incorporação de bens no 

ativo permanente 

Os bens móveis e imóveis adquiridos foram registrados 

contabilmente no Ativo Permanente. 

Empenhos O arquivamento das notas de empenhos se encontra em 

boa ordem. 

As notas de empenho estão assinadas pela autoridade 

competente e responsáveis pela emissão. 

Os documentos de suporte da despesa pública estão 

anexados à nota de empenho. 

Arrecadação O repasse do duodécimo está sendo contabilizado 

mensalmente de forma regular. 

Balancetes Mensais Os Balancetes Mensais estão sendo elaborados no prazo 

legal e enviados para a Prefeitura Municipal de Cabedelo e 

para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 

Demonstrações Contábeis A Prestação de Contas Anual (PCA) está sendo elaborada 

no prazo legal e enviada para a Prefeitura Municipal de 

Cabedelo e para o Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba. 

Figura 20 - Práticas de controle interno na contabilidade. 
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TESOURARIA 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Saldos Verificar a veracidade dos valores informados como saldos 

bancários de extrato. 

Controlar os saldos bancários a fim de se evitar saldos 

negativos. 

Manter saldos financeiros em conta de aplicação. 

Conciliação bancária Verificar se as conciliações bancárias evidenciadas no 

fechamento de cada mês e no encerramento do exercício 

tem como ser comprovadas por meio de extrato bancários. 

Pagamentos Executar os pagamentos de forma individualizada e com 

identificação. 

Nenhum pagamento poderá ser realizado sem a efetiva 

liquidação da despesa. 

Não efetuar pagamento de despesas sem documento 

comprobatório. 

Manter arquivados todos os comprovantes das operações 

realizadas de pagamentos, transferências etc. 

Ingressos de recursos Acompanhar os ingressos de recursos oriundos de 

duodécimos. 

Acompanhar os rendimentos de aplicação financeira. 

Figura 21 - Práticas de controle interno na tesouraria. 
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LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Demandas Verificar se as licitações estão sendo realizadas com base 

em requisições e autorizadas pela autoridade competente. 

Comissão de Licitação Verificar a composição da comissão de licitação e a 

renovação dela quando necessário. 

Etapas da Licitação Verificar se as licitações foram realizadas através de 

abertura de processos numerados, autorizadas pela 

autoridade competente e publicadas de forma regular. 

Verificar se os documentos da habilitação e proposta em 

cada processo foram rubricados pelos membros da 

comissão e pelos licitantes. 

Verificar se o resultado de cada processo de licitação foi 

homologado e adjudicado pela autoridade competente. 

Verificar se o resumo dos contratos e seus aditivos foram 

publicados tempestivamente. 

Verificar se as informações exigidas pelo Tribunal de 

Contas do Estado da Paraíba estão tempestivamente 

informadas no portal. 

Parecer do Jurídico Verificar se consta no processo licitatório parecer do 

Jurídico. 

Figura 22 - Práticas de controle interno nas Licitações e Contratos. 
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ALMOXARIFADO 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Entradas e saídas Verificar se há controle físico da entrada e saída dos 

materiais do Almoxarifado. 

Verificar se as saídas do Almoxarifado são registradas com 

base em requisições expedidas pelas unidades ou setores 

requisitantes. 

Independência Verificar se o Almoxarifado tem independência dos setores 

de Compras e Contas a Pagar. 

Documentação Verificar se os documentos referentes à movimentação do 

Almoxarifado são arquivados satisfatoriamente, a fim de 

possibilitar o seu fácil exame e manuseio, quando 

necessário. 

Figura 23 - Práticas de controle interno no almoxarifado. 

 

PATRIMÔNIO 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Cadastro dos bens móveis No controle cadastral dos bens móveis há informações 

como:  

a) Número do registro cadastral;  

b) Requisitante do bem;  

c) Nomenclatura e descrição do bem;  

d) Dados do fornecedor;  

e) Número da nota de empenho e valor;  

f) Documento fiscal;  

g) Responsável que autorizou a baixa. 
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Registro no inventário de 

bens móveis 
No controle dos móveis há registro de:  

a) Distribuição dos bens móveis;  

b) Afixação de chapas de identificação com número de 

registro; 

c) Emissão do termo de responsabilidade e guarda dos bens;  

d) Recolhimento por inservibilidade, perda ou extravio, furto 

ou roubo, obsoleto etc.  

e) Redistribuição;  

f) Empréstimo, troca ou transferência;  

g) Baixa. 

Ocorrências As ocorrências com os bens são comunicadas formalmente 

pelos responsáveis ao Setor de Controle do Patrimônio. 

Figura 24 - Práticas de controle interno no patrimônio. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Registro funcional Os documentos relacionados às ocorrências funcionais 

estão arquivados em boa ordem e em pastas individuais. 

Frequência A frequência dos servidores efetivos e comissionados é 

controlada através de registro de ponto. 

Férias Há controle de férias devidas ou concedidas aos servidores 

e comissionados com registro na ficha funcional. 

Licenças As licenças concedidas a servidores estão em conformidade 

com as normas estabelecidas no estatuto e preservam o 

interesse público. 

Vantagens As vantagens em pecúnia, originais de mérito funcional, 

atendem ao princípio da impessoalidade e são concedidas 
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através de Portaria da autoridade competente. 

Estagiários A contratação de estudantes estagiários se realizou através 

de processo seletivo. 

Figura 25 - Práticas de controle interno na gestão de pessoas. 

 

FROTA DE VEÍCULOS 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Registro Os documentos relacionados às aquisições e baixas 

dos veículos estão arquivados em boa ordem e em 

pastas individuais? 

Documentação Verificar se no controle cadastral dos bens móveis há 

informações como:  

a) Número do registro cadastral;  

b) Requisitante do veículo;  

c) Dados do fornecedor;  

d) Número da nota de empenho e valor;  

e) Documento fiscal;  

f) Responsável que autorizou a baixa. 

Utilização Verificar se as condições de uso e manutenção dos 
veículos estão sendo realizadas, de maneira a 

garantirem a melhor condição de uso dos veículos. 

Ocorrências As ocorrências com os veículos são comunicadas 

formalmente pelos responsáveis ao Setor de Controle 

do Patrimônio? 

Figura 26 - Práticas de controle interno na frota de veículos. 
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OBRAS 

ROTINAS E PROCESSOS DETALHAMENTO 

Documentação Manter armazenadas cópias dos seguintes 

documentos:  

a) edital;  

b) termo de referência/projeto básico; 

c) contrato e anexos;  

d) proposta de preço; 

e) extrato de publicação da contratação na 

imprensa oficial;  

f) nota de empenho;  

g) planilhas de custos e alterações contratuais 

(apostilamentos e aditivos). 

Acompanhamento Inserir no processo os documentos necessários à boa 

fiscalização do contrato. 

Em caso de obras e prestação de serviços de 

engenharia, verificar se existem todos os registros no 

sistema de obras do Tribunal de Contas. 

Execução Conferir as notas fiscais e planilhas apresentadas 

pelos contratados, verificando e comparando os 

valores, os cálculos, o quantitativo e a descrição dos 

objetos, inclusive marca/fabricante, com as 

informações do contrato, ordem de fornecimento ou 

ordem de serviço. 

Figura 27 - Práticas de controle interno nas obras. 
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6 PRÁTICAS DE AUDITORIA INTERNA 

 

Segundo o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de 

Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (2017, p. 14), a 

Auditoria Interna Governamental apresenta especificidades, podendo-se 

destacar:  

 

a) a obtenção e a análise de evidências relativas à 

utilização dos recursos públicos, a qual contribui 

diretamente para a garantia da accountability nas suas 

três dimensões, quais sejam: transparência, 

responsabilização e prestação de contas;  

b) a contribuição para a melhoria dos serviços públicos, 

por meio da avaliação da execução dos programas de 

governo e da aferição do desempenho dos órgãos e das 

entidades no seu papel precípuo de atender à sociedade;  

c) a atuação com vistas à proteção do patrimônio público. 

 

Por sua vez, cabe destacar que a INTOSAI (2013, p. 4) declara que a 

auditoria contribui para a boa governança:  

 

a) fornecendo aos usuários previstos, com 

independência, informações objetivas e confiáveis, 
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conclusões ou opiniões baseadas em evidência 

suficientes e apropriada, relativas às entidades 

públicas;  

b) aperfeiçoando a accountability e a transparência, 

promovendo melhorias contínuas e permanente 

confiança no uso apropriado de recursos e bens 

públicos e no desempenho da administração pública 

(grifo nosso); 

c) o mecanismo “controle” não se refere à atuação da 

unidade de controle interno ou de correição, remete às 

práticas que têm o potencial de promover o controle 

das organizações públicas pelas partes interessadas. 

d) fortalecendo a efetividade dos órgãos que, dentro do 

ordenamento constitucional, exercem funções gerais 

de controle e correição sobre o governo, bem como dos 

responsáveis pela gestão de atividades financiadas 

com recursos públicos;  

e) criando incentivos para mudança ao proporcionar 

conhecimento, análises abrangentes e recomendações 

bem fundamentadas para aprimoramentos. 

 

A criação da Auditoria Interna ocorre mediante lei, em cada esfera 

de governo, por se tratar de uma macro função do Controle Interno, podendo 

ser executada em estruturas menores através de cargo devidamente 

formalizado.  
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A Auditoria Interna leva em consideração aspectos de materialidade, 

relevância, vulnerabilidade, riscos, ocorrências pretéritas que podem ser 

falhas e/ou erros, bem como outras deficiências anteriores, alertas, 

recomendações e manifestações do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 

que devem ser observadas tempestivamente. 

Nesse sentido, o Sistema de Controle Interno através da macro 

função de Auditoria Interna poderá executar uma ou mais modalidades de 

auditoria de acordo com a necessidade, profundidade exigida, tipo de 

organização e tamanho da sua estrutura administrativa, podendo aplicar os 

principais tipos de auditoria:  

 

TIPOS DE AUDITORIA DETALHAMENTO 

Avaliação de Gestão Emiti opinião com vistas a certificar a regularidade das 

contas, a execução dos contratos, a probidade na 

aplicação dos recursos públicos e a guarda ou 

administração de valores e outros bens confiados. 

Acompanhamento de Gestão Atua em tempo real sobre os atos e fatos efetivos, sobre 

os efeitos potenciais positivos e negativos de uma 

unidade ou setor da entidade pública, evidenciando 

melhorias e economias existentes no processo ao 

desempenho da sua missão institucional. 

Contábil Examina os registros e documentos contábeis, mediante 

procedimentos específicos, pertinentes ao controle do 

patrimônio da organização. 
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Operacional Avalia as ações gerenciais e os procedimentos 

relacionados ao processo operacional da administração, 

com a finalidade de emitir opinião sobre a gestão quanto 

aos aspectos da eficiência, eficácia, economicidade, 

procurando auxiliar a administração na gerência e nos 

resultados. 

Especial Examina fatos ou situações consideradas relevantes, de 

natureza incomum ou extraordinária, para atender 

determinação expressa de autoridade competente.  

Figura 28 - Principais tipos de auditoria 

 

Além desses exemplos de tipos de Auditoria, pode-se fazer uso de 

vários outros que necessitarem, a depender do caso em questão. E, a partir 

da execução dessas fases, parte-se para a apuração que consiste na execução 

de procedimentos, a fim de averiguar atos e fatos inquinados de ilegalidade ou 

de irregularidade praticados na utilização de recursos públicos.  

A Constituição Federal de 1988 que em seu art. 71, IV, prevê que a 

atuação governamental deve ser executada em cinco tipos de auditoria:  

1) contábil;  

2) financeira;  

3) orçamentária;  

4) operacional; e,  

5) patrimonial.  
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 Já a auditoria governamental na classificação da Intosai pode ser 

dividida em três grandes modalidades: financeira (ISSAI 1000), operacional 

(ISSAI 3000) e de conformidade (ISSAI 4000), conforme disponíveis em 

(http://www.issai.org/composite-344.htm), definidas da seguinte forma:  

 

CLASSIFICAÇÃO DEFINIÇÃO 

Auditoria financeira Tem como finalidade determinar se a informação financeira 

de uma entidade é apresentada em conformidade com a 

estrutura de relatório financeiro e o marco regulatório 

aplicável. 

Auditoria operacional Foca em determinar se intervenções, programas e 

instituições estão operando em conformidade com os 

princípios da economicidade, eficiência e efetividade, bem 

como se há espaço para aperfeiçoamento. 

Auditoria de conformidade É realizada para avaliar se atividades, transações financeiras 

e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as 

normas que regem a entidade auditada.  

Figura 29 - auditoria governamental na classificação da Intosai. 

 

Assim, a atividade de Auditoria Interna deve ser desenvolvida de 

forma que adicione valor às unidades auditadas, fomentando a melhoria dos 

processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos 

da gestão.  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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De acordo com o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de 

Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (2017, p. 36 e 

37) são atribuições típicas dos auditores internos governamentais:  

 

a) executar o trabalho de acordo com as normas e práticas 

de auditoria aplicáveis;  

b) observar as orientações do supervisor e do coordenador 

de equipe;  

c) em conjunto com o coordenador e o supervisor, elaborar 

cronograma para o trabalho de auditoria;  

d) participar da elaboração do programa de trabalho;  

e) executar as atividades de acordo com o planejamento 

realizado;  

f) coletar e analisar informações relevantes e precisas por 

meio de procedimentos e técnicas de auditoria 

apropriados;  

g) elaborar os documentos de comunicação com a Unidade 

Auditada e submetê-los à avaliação do coordenador de 

equipe;  

h) assegurar a suficiência e a adequação das evidências de 

auditoria para apoiar achados, recomendações e 

conclusões da auditoria;  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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i) registrar as atividades realizadas em papéis de trabalho, 

conforme políticas e orientações estabelecidas; 

j) manter a confidencialidade e a segurança de 

informações, dados, documentos e registros;  

k) comunicar quaisquer achados críticos ou 

potencialmente significativos ao coordenador ou ao 

supervisor do trabalho em tempo hábil;  

l) quando houver limitação do trabalho, comunicar o fato, 

de imediato, ao coordenador ou ao supervisor do 

trabalho. 

 

Dessa forma, através da atividade de auditoria interna 

desempenhada pelo auditor interno, é possível avaliar a eficácia dos 

procedimentos de controle inerentes existentes no administrativo, podendo 

rever rotinas e processo e propor alterações nas Instruções Normativas para 

aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 

Normativas. 

Ao final, o que se espera é que a auditoria interna possa auxiliar a 

organização a alcançar seus objetivos, por meio de uma abordagem 

sistemática e disciplinada, capaz de avaliar e promover melhorias na eficácia 

dos processos de gerenciamento de riscos e controle. Logo, a Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB deve criar o controle interno e seus 

macroprocessos, dos quais está contido a Auditoria Interna, a fim de atender 

as boas práticas de governança nessa organização. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Os trabalhos a serem desenvolvidos pela auditoria interna 

objetivam a adequação da gestão de riscos operacionais, dos controles 

internos administrativos e do processo de governança, proporcionando uma 

razoável garantia de que a organização funcione de acordo com o planejado, 

recomendado sempre que for preciso melhorias nas operações em termos de 

economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e equidade do desempenho da 

gestão. 

Cabe ressaltar que a auditoria interna também realiza um trabalho 

organizado de revisão e apreciação dos controles internos, de avaliação 

independente e de assessoramento a administração, procurando garantir o 

cumprimento das metas previstas nos instrumentos de planejamento e 

avaliando os resultados previstos. 

É a política de atuação de auditoria interna busca agir 

preventivamente, fortalecendo cada vez mais o controle interno, evitando e 

minimizando a ocorrência de erros e/ou falhas, antes que elas produzam 

efeitos danosos ao erário público. 

No Brasil, o Instituto Rui Barbosa (IRB), do qual são membros o 

Tribunal de Contas da União e os demais Tribunais de Contas brasileiros, é 

responsável por emitir as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público 

(NBASP), que têm como objetivo promover uma auditoria independente e 

eficaz e apoiar os tribunais de contas no desempenho de suas atribuições 

constitucionais e legais, em benefício da sociedade. 

O marco referencial compreende: 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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1) As NBASP de nível 1 quem definem os princípios basilares e os 

pré-requisitos para o adequado funcionamento dos tribunais de 

contas brasileiros e para a realização de suas atividades de 

auditoria e, sempre que aplicável, demais atividades de 

fiscalização.  

2) As NBASP de nível 2 que estabelecem os princípios 

fundamentais que são aplicáveis a todos os trabalhos de 

auditoria do setor público, independentemente de sua forma ou 

do seu contexto. 

3) As NBASP de nível 3 que transformam os princípios que estão 

nas normas do nível anterior em requisitos que devem ser 

obrigatoriamente seguidos nos diferentes trabalhos de 

fiscalização. 

 

Essas NBASP foram desenvolvidas com base nas Normas 

Internacionais de Auditoria das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), 

emitidas pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI). Bem como, também foram utilizadas como referência 

as Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União, as Normas de 

Auditoria Governamental e as resoluções da Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). 

Dessa forma, a auditoria interna no setor público, se revela como 

essencial, por fornecer ao sistema de controle, bem como aos responsáveis 

pela governança e a alta administração, informações e avaliações 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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independentes e objetivas acerca da gestão e do desempenho de políticas, 

programas e operações governamentais. 

O processo de auditoria interna na prática, inicia-se com a 

elaboração da proposta de Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) para o 

ano seguinte, que deverá ser submetida à aprovação da Presidência do Poder 

Legislativo Municipal. 

No PAAI deve constar os setores que serão auditados, a finalidade, 

o tipo de auditoria, o período estimado, a quantidade de auditores e as 

demais informações que se fizerem necessárias, podendo sofrer alterações, 

por conveniência administrativa. Com base no PAAI o auditor responsável 

pelo trabalho inicia seu planejamento através de consulta de trabalhos 

anteriores, de manuais de procedimentos legislação, sistemas, entrevistas, 

análise dos processos e controles existentes. 

Quanto à programação de execução, a auditoria interna no setor 

público pode ser: 

1) Regular – quando se referem aos trabalhos contidos no Plano 

Anual de Auditoria Interna (PAAI), destinada a acompanhar e 

avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de gestão e 

controle interno, adotados pelas unidades responsáveis e 

executoras dos sistemas administrativos. 

2) Especial – quando abrange a realização de trabalhos especiais 

de auditoria, não compreendidos no PAAI, destinada ao exame 

de fatos ou situações consideradas relevantes, seja de natureza 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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incomum e extraordinária, ou para atender solicitação dos 

ordenadores de despesa. 

Por sua vez, os trabalhos realizados pela auditoria no setor público 

podem ser classificados em dois tipos diferentes:  

1) Trabalhos de certificação onde a parte responsável mensura o 

objeto de acordo com os critérios e apresenta a informação do 

objeto, sobre a qual o auditor então obtém evidência de auditoria 

suficiente e apropriada para proporcionar uma base razoável para 

expressar uma conclusão.  

2) Trabalhos de relatório direto onde o auditor é quem mensura 

ou avalia o objeto de acordo com os critérios, seleciona-os, levando 

em consideração risco e materialidade. O resultado é apresentado 

no relatório de auditoria na forma de achados, conclusões, 

recomendações ou de uma opinião, podendo também 

proporcionar novas informações, análises ou novas perspectivas. 

 

Por sua vez, os resultados dos trabalhos de auditoria deverão ser 

comunicados na forma de Relatórios, que é o documento emitido, que contém 

introdução, objetivo, resultado de exames específicos, avaliação da gestão e 

recomendações. O Relatório Final deverá ser reavaliado, juntamente com o 

responsável pela unidade administrativa auditada, a fim de sanar possíveis 

dúvidas. E, na sequência será submetido à autoridade a quem recair a 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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competência de ordenador de despesas do órgão auditado, podendo ser 

encaminhado de maneira sigilosa, quando o caso assim o exigir. 

O relatório de auditoria, bem como a exatidão das informações ali 

contidas, será de inteira responsabilidade do auditor que a realizou e deverá 

ser redigido de maneira clara e objetiva. Após o relatório, os auditores devem 

acompanhar a aceitação e implementação de suas recomendações pelo 

auditado, de modo a garantir a eficácia do seu trabalho, que pode ser 

realizado mediante designação específica ou no transcurso do trabalho de 

auditoria subsequente. 

É nesse momento que o impacto da auditoria será medido, quando 

é verificado o grau da efetiva adoção das providências pelo auditado e os 

benefícios decorrentes das recomendações, devendo quando possível, indicar 

quantitativamente esses efeitos, a exemplo de redução de despesa ou 

aumento de receita. E, ainda, também podem ser qualitativos como redução 

de tempo de espera. 

Apresenta-se a seguir sugestões de rotinas e processos mínimos a 

serem observados pela auditoria interna, quando for instituída, para os pontos 

que foram elencados, podendo ser atualizados sempre que forem necessários, 

de acordo com a estrutura definida no organograma desta Casa Legislativa, 

contemplando no mínimo:  

1) O planejamento orçamentário; 

2) O Jurídico; 

3) A Contabilidade; 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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4) A Tesouraria; 

5) As Licitações e os Contratos; 

6) O Almoxarifado; 

7) O Patrimônio; 

8) A gestão de pessoas; 

9) A frota de veículos; 

10) As Obras. 

  

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

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Instrumentos de 

Planejamento 
Verificar se a Lei Orçamentária Anual (LOA) está em 

conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

e com o Plano Plurianual (PPA) vigente. 

Verificar o cumprimento dos prazos legais vigentes para 

elaboração dos instrumentos de planejamento. 

Verificar a realização de audiências públicas para os 

instrumentos de planejamento. 

Duodécimo Verificar se o repasse do duodécimo está sendo realizado 

mensalmente, de forma regular e em conformidade com a 

Constituição Federal de 1988, no art. 29-A. 

Verificar o lançamento contábil do repasse duodecimal em 

atendimento ao regime de caixa. 

Créditos adicionais Verificar no caso de abertura de crédito adicional especial 

se está de acordo com a Lei e dentro do limite estabelecido. 

Limite de despesa com 

pessoal 

Verificar o disposto na legislação de gastos com 

vencimentos e subsídio em atenção ao limite de até 70% 

do valor do repasse duodecimal efetuado para a Câmara. 

Figura 30 - Práticas de auditoria interna no planejamento orçamentário. 
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JURÍDICO 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Licitação Verificar nos processos licitatórios o parecer do Jurídico se 

está pertinente com os documentos comprobatórios, 

devendo levar em consideração no mínimo os seguintes 

elementos: 

• Situação física e jurídica dos licitantes; 

• Termos e valores firmados; 

• Regularidade formal e real dos procedimentos 

licitatórios; 

• Identificação dos responsáveis envolvidos. 

Contratos Verificar nos contratos firmados pela Administração e pelo 

contratado, se os critérios estabelecidos foram respeitados 

e a possibilidade da existência de problemas nas 

cláusulas. 

Recursos Humanos Verificar se há parecer jurídico em documentos 

pertinentes ao setor de Recursos Humanos quando 

solicitado. 

Normativos Verificar se o jurídico presta apoio técnico nas 

atualizações dos normativos. 

Ação judicial Verificar se o jurídico realiza o acompanhamento 

tempestivo das demandas judiciais da Casa, evitando 

maiores problemas. 

Figura 31 - Práticas de auditoria interna no jurídico. 
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CONTABILIDADE 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Obrigações acessórias Verificar se as obrigações acessórias como:  Gfip, Rais, 

DIRF, DCTF, foram enviadas no prazo legal e com todas as 

informações obrigatórias. 

Gestão Fiscal Verificar se o Relatório de Gestão Fiscal composto dos 

demonstrativos previstos, foi elaborado, publicado nos 

prazos legais e enviado para a Secretaria do Tesouro 

Nacional por meio do SICONFI. 

Limite de Gastos com 

Pessoal 

Verificar o acompanhamento dos gastos com pessoal do 

legislativo estão dentro do limite prudencial. 

Execução orçamentária Verificar na execução orçamentária o cumprimento dos 

estágios da receita e da despesa pública. 

Execução Financeira Verificar na execução financeira a movimentação do 

repasse duodecimal, aplicações financeiras e 

consignações. 

Incorporação de bens no 

ativo permanente 

Verificar o devido controle patrimonial dos bens móveis e 

imóveis adquiridos. 

Documentos 

comprobatórios 

Verificar o devido arquivamento das notas de empenhos, 

com os documentos de suporte da despesa pública 

anexados. 

Balancetes Mensais Verificar se os Balancetes Mensais estão sendo elaborados 

no prazo legal e enviados para o Poder Executivo Municipal 

e para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 

Demonstrações Contábeis Verificar se a Prestação de Contas Anual (PCA) está sendo 

elaborada no prazo legal e enviada para o Poder Executivo 

Municipal e para o Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba. 

Figura 32 - Práticas de auditoria interna na contabilidade. 
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TESOURARIA 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Saldos Verificar se os saldos financeiros estão mantidos em conta 

de aplicação. 

Conciliação bancária Verificar se as conciliações bancárias evidenciadas no 

fechamento mensal e no encerramento do exercício estão 

em conformidade com os extratos bancários. 

Pagamentos Verificar se os pagamentos são realizados de forma 

individualizada e com identificação, após a efetiva 

liquidação da despesa, por meio do documento 

comprobatório. 

Ingressos de recursos Verificar os ingressos de recursos oriundos de duodécimos 

e os rendimentos de aplicação financeira. 

Figura 33 - Práticas de auditoria interna na tesouraria. 

 

LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Demandas Verificar se as licitações estão sendo em conformidade com 

o Plano Anual de Contratações. 

Comissão de Licitação Verificar a portaria de composição da comissão de licitação 

e sua renovação quando necessário. 

Etapas da Licitação Verificar o cumprimento das etapas de cada processo de 

licitação, com comprovação da homologação/adjudicação 

pela autoridade competente. 

Verificar as publicações tempestivamente. 

Verificar se as informações exigidas pelo Tribunal de 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Contas do Estado da Paraíba estão tempestivamente 

informadas no portal. 

Parecer do Jurídico Verificar no processo licitatório o parecer do Jurídico. 

Figura 34 - Práticas de auditoria interna nas licitações e contratos. 

 

 

ALMOXARIFADO 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Entradas e saídas Verificar o controle físico da entrada e saída dos materiais 

do Almoxarifado. 

Independência Verificar se o Almoxarifado tem independência dos setores 

de Compras e Contas a Pagar. 

Documentação Verificar se os documentos referentes à movimentação do 

Almoxarifado estão arquivados para consulta futura, a fim 

de possibilitar o seu fácil exame e manuseio, quando 

necessário. 

Figura 35 - Práticas de auditoria interna no almoxarifado. 
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PATRIMÔNIO 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Registro no inventário de 

bens móveis 
Verificar no inventário dos bens móveis:  

a) Chapa de identificação com o número do registro 

cadastral;  

b) Nomenclatura e descrição do bem;  

c) Fornecedor;  

d) Número da nota de empenho e valor;  

e) Documento fiscal;  

f) Localização dos bens móveis; 

g) Recolhimento por inservibilidade, perda ou extravio, 

furto ou roubo, obsoleto etc. 

h) Baixa. 

Ocorrências Verificar se as ocorrências com os bens são comunicadas 

formalmente ao Setor de Controle do Patrimônio. 

Figura 36 - Práticas de auditoria interna no patrimônio. 
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GESTÃO DE PESSOAS 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Registro funcional Verificar nos arquivos do setor de gestão de pessoas se os 

documentos relacionados às ocorrências funcionais estão 

arquivados em boa ordem. 

Frequência Verificar se a frequência dos servidores efetivos e 

comissionados é controlada através de registro de ponto. 

Férias Verificar se há o controle das férias dos servidores e 

comissionados, com o devido registro. 

Licenças Verificar se as licenças concedidas a servidores estão em 

conformidade com as normas vigentes e preservam o 

interesse público. 

Vantagens Verificar se as vantagens em pecúnia, atendem ao 

princípio da impessoalidade e são concedidas através de 

Portaria da autoridade competente. 

Estagiários Verificar se a contratação de estudantes estagiários se 

realizou através de processo seletivo. 

Figura 37 - Práticas de auditoria interna na gestão de pessoas. 
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FROTA DE VEÍCULOS 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Registro dos veículos Verificar se os veículos automotores estão com o 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) 

e seguro DPVAT vigentes. 

Motoristas Verificar se os motoristas dos veículos automotores estão 

com a habilitação em dia. 

Combustível Verificar se o controle de autorização de abastecimento de 

combustível com as respectivas quilometragens. 

Seguros Verificar a vigência dos seguros, se for o caso. 

Figura 38 - Práticas de auditoria interna na frota de veículos. 

 

OBRAS 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Documentação Verificar o cumprimento das planilhas de custos e 

alterações contratuais. 

Acompanhamento Verificar no caso de obras e prestação de serviços de 

engenharia, se existem todos os registros no sistema de 

obras do Tribunal de Contas. 

Execução Verificar se as notas fiscais e planilhas apresentadas, 

contemplam os valores, os cálculos, o quantitativo e a 

descrição das medições realizadas, informações do 

contrato, ordem de fornecimento ou ordem de serviço. 

Figura 39 - Práticas de auditoria interna nas obras. 
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7 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS  

 

O Plano de Gestão de Riscos da Câmara Municipal de Cabedelo/PB 

é o documento que detalha os possíveis processos que carecem de gestão de 

riscos, para que ocorra a incorporação de práticas de gestão de risco na rotina 

deles, contribuindo dessa forma com a identificação de vulnerabilidades, 

fragilidades e riscos inerentes ao ambiente organizacional em que se está 

inserido. Pois, uma vez conhecidos os possíveis riscos, desenvolve-se as 

soluções para buscar mitigá-los.  

A cultura da Gestão de Riscos está em uma fase inicial nos órgãos 

públicos do Brasil. O marco regulamentar sobre o tema é a Instrução 

Normativa Conjunta Nº 01, de 10 de maio de 2016, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria-Geral da União, que 

dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do 

Poder Executivo Federal. 

Em 2017, o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro, dispôs sobre a 

política de governança da administração pública federal, que trata, entre 

outros temas, da gestão de riscos na administração pública. Além disso, o 

Tribunal de Contas da União (TCU) vem desenvolvendo inúmeras iniciativas, 

em diversos órgãos públicos, para reforçar a disseminação de uma nova 

cultura gerencial e de boas práticas de governança, incluindo entre elas as 

ligadas à gestão de riscos. 

De acordo com o TCU (2018, p. 53): 

 

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


   
 
 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

CNPJ: 09.220.922/0001-89 
Rua Doutor João Machado, 29, Centro, Cabedelo (PB), CEP: 58.100-243 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/                                                            
  Página 101 de 142 

 

 

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

“Os princípios da gestão de riscos representam 

condições que precisam estar incorporadas à 

estrutura e ao processo para que a gestão de riscos 

seja eficaz e se torne parte da cultura da organização, 

traduzindo-se em um conjunto compartilhado de 

atitudes, valores e comportamentos que caracterizam 

como a organização aborda o risco”. 

 

Assim, a gestão de riscos é fundamental e necessária para apoiar os 

agentes da governança das organizações do setor público, no tocante ao 

cumprimento de suas responsabilidades de gerar, preservar e entregar valor 

público em benefício da sociedade, promovendo e assegurando a prática da 

accountability. Dentro desse contexto, em atenção a essa tendência de 

melhorias e evolução das organizações públicas, a Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB estabelece as diretrizes para o desenvolvimento do seu Plano de 

Gestão de Riscos. 

Este é o primeiro Plano de Gestão de Riscos da Câmara Municipal 

de Cabedelo/PB desenhado com a finalidade precípua de assegurar que esta 

organização tenha razoável certeza de que seus objetivos serão alcançados, 

identificando, avaliando, administrando, controlando e comunicando os riscos 

das suas atividades, além de ser uma importante ferramenta para ajudar na 

tomada de decisões e na redução ou na eliminação de retrabalhos. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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O Plano de Gestão de Riscos da Câmara Municipal de Cabedelo/PB 

adotou os princípios e objetivos expressos na Instrução Normativa Conjunta 

Nº 01, de 10 de maio de 2016, do MP e CGU, sendo os princípios:  

I. gestão de riscos de forma sistemática, estruturada e 

oportuna, subordinada ao interesse público;  

II. estabelecimento de níveis de exposição a riscos adequados;  

III. estabelecimento de procedimentos de controle interno 

proporcionais ao risco, observada a relação custo-benefício, 

e destinados a agregar valor à organização;  

IV. utilização do mapeamento de riscos para apoio à tomada de 

decisão e à elaboração do planejamento estratégico; e  

V. utilização da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua 

dos processos organizacionais. 

 

Por sua vez, os objetivos consistem em: 

I. assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em 

todos os níveis, tenham acesso tempestivo a informações 

suficientes quanto aos riscos aos quais está exposta a 

Organização, inclusive para determinar questões relativas à 

delegação, se for o caso;  

II. aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da 

Organização, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis;  

III. agregar valor à Organização por meio da melhoria dos 

processos de tomada de decisão e do tratamento adequado 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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dos riscos e dos impactos negativos decorrentes de sua 

materialização.  

 

7.1 RESPONSÁVEIS NA GESTÃO DE RISCOS  

 

Quanto ao rol de responsáveis e envolvidos na Gestão de Riscos da 

Câmara Municipal de Cabedelo/PB, pode-se observar o detalhamento 

apresentado na Figura 40. 

 

Presidência Plenário Comitê de 

Gestão de Riscos 

Gestores  

de Riscos 

• Definir a Política 

de Gestão de 

Riscos. 

• Avaliar as 

propostas de 

mudanças da 

Política de 

Gestão de 

Riscos. 

• Definir os 

processos 

prioritários para 

• Aprovar a 

Política de 

Gestão de 

Riscos e suas 

alterações. 

• Aprovar o Plano 

de Gestão de 

Riscos e suas 

alterações. 

• Acompanhar a 

execução do 

Plano de Gestão 

de Riscos; 

• Assessorar a alta 

administração na 

manutenção da Política 

e do Plano de Gestão de 

Riscos. 

• Comunicar à 

Presidência o 

andamento do 

gerenciamento de 

riscos. 

• Recomendar, quando 

necessária, a 

reavaliação e 

readequação da Política 

de Gestão de Riscos. 

• Executar as 

atividades 

referentes ao 

processo de 

identificação, 

análise, avaliação 

e tratamento dos 

riscos da 

atividade/projeto 

sob sua 

responsabilidade; 

• Comunicar as 

ações realizadas 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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a gestão de 

riscos. 

• Definir o apetite 

a risco. 

• Aprovar a 

indicação dos 

gestores de 

riscos. 

• Gerenciar a 

implementação 

da gestão de 

riscos. 

• Orientar a 

integração do 

gerenciamento 

de riscos com 

outras 

atividades de 

gestão. 

• Acompanhar a 

Matriz Gerencial 

de Riscos. 

 

• Realizar o 

monitoramento e a 

análise crítica do 

Processo de Gestão de 

Riscos, propondo 

ajustes e medidas 

preventivas a alta 

administração. 

• Orientar as partes 

interessadas no 

Processo de Gestão de 

Riscos. 

• Monitorar a Matriz de 

Riscos. 

• Comunicar as partes 

interessadas no 

processo de Gestão de 

Riscos. 

ao Comitê de 

Gestão de Riscos. 

 

Figura 40 - Rol de responsáveis e envolvidos na Gestão de Riscos. 
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7.2 PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS  

 

O Processo de Gestão de Riscos consiste: 

1) no estabelecimento do contexto;  

2) na identificação, análise e avaliação de riscos;  

3) na seleção e implementação do tratamento aos riscos avaliados; 

4) no monitoramento e análise crítica; e, 

5) na comunicação sobre riscos com o público, interno e externo.  

 

A prioridade dos processos de trabalho para gerenciamento dos 

riscos poderá ser sugerida pelos gestores de riscos ao Comitê de Gestão de 

Riscos e definida pela Presidência da Casa. O estabelecimento do contexto 

fornece os critérios que definem como o Processo de Gestão de Riscos será 

conduzido, compreendendo o entendimento da organização, de seus objetivos 

e do ambiente no qual está inserido (internos e externos), que podem 

influenciar no alcance de suas finalidades. 

Para os critérios de risco ficam definidos os seguintes parâmetros:  
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PARÂMETROS DEFINIÇÃO 

Escala de probabilidade Define como será mensurada a chance de um evento ocorrer. 

Escala de impacto Define as consequências dos riscos, considerando seus 

efeitos perante os objetivos e a sua capacidade de 

recuperação. 

Matriz Probabilidade  

x Impacto 

Define como o nível de risco inerente e residual deve ser 

determinado. 

Matriz Apetite a Risco Relaciona o nível em que um risco se torna aceitável ou 

inaceitável. 

Matriz Classificação de Riscos Categoriza os riscos definidos na Matriz Probabilidade x 

Impacto como "Extremo", "Alto", "Médio", “Baixo" e “Muito 

Baixo”. 

Recomendação para 

tratamento do risco 

Determina a diretriz, a resposta ao risco, o plano de ação e o 

cronograma de execução. 

Eficácia do controle existente Critério utilizado para cálculo do risco residual, que analisa 

a situação do controle existente quanto à sua implementação, 

abrangência e eficiência, podendo ser categorizados como 

"Inexistente", "Fraco", "Mediano" e "Forte". 

Figura 41 - Parâmetros de critérios de riscos 

 

Na sequência, a partir da identificação dos eventos de riscos que 

esta Casa pode planejar a melhor resposta e o tratamento adequado ao risco, 

sendo componentes do evento de risco: 
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COMPONENTES DESCRIÇÃO 

Causas Condições potenciais que podem originar o risco ou que 

viabilizem a concretização de um evento de risco. 

Risco Possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto 

negativo no alcance dos objetivos. 

Consequências Resultado de um evento de risco que afeta os objetivos. 

Figura 42 - Componentes do evento de risco. 

 

Quanto à categoria dos riscos, os eventos serão classificados como: 

 

CLASSIFICAÇÃO 

DOS EVENTOS 

DESCRIÇÃO 

Estratégico Quando podem impactar na missão, nas metas ou nos objetivos 

estratégicos da Casa. 

Operacional Quando podem comprometer as atividades da organização, sejam eles 

associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, 

pessoas, infraestrutura e sistemas. 

Orçamentário Quando podem comprometer a capacidade de contar com os recursos 

orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou com a 

própria execução orçamentária. 

Reputação Quando podem comprometer a confiança da sociedade em relação à 

capacidade da Casa em cumprir sua missão institucional ou que 

interfiram diretamente em sua imagem. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Integridade Quando podem afetar a probidade da gestão dos recursos e das 

atividades da Casa, causados pela falta de honestidade e desvios éticos. 

Fiscal Quando podem afetar negativamente o equilíbrio das receitas e das 

despesas. 

Conformidade Quando podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis. 

Figura 43 - Classificação dos eventos quanto a categoria dos riscos. 

 

Os riscos identificáveis serão registrados na Matriz de Riscos, onde 

será realizado o levantamento de suas possíveis causas e consequências, para 

posteriores etapas de análise, avaliação e tratamento dos riscos. 

Na etapa de análise de riscos busca-se apreciar os eventos de riscos, 

suas causas e consequências negativas, a fim de classificá-los por prioridade, 

subsidiando a avaliação dos riscos e a decisão sobre qual o tratamento deverá 

ser adotado. Por sua vez, na avaliação de riscos é comparado o nível de risco 

encontrado durante o processo de análise com os critérios de riscos definidos, 

utilizando os resultados como subsídio para a tomada de decisões sobre quais 

riscos necessitam ser tratados com prioridade. 

A etapa Tratamento de Riscos consiste na seleção da resposta a ser 

adotada para modificar o nível do evento de risco, na elaboração de plano de 

ação e no estabelecimento de prazos para implementação das ações, sendo as 

opções de resposta para tratamento dos riscos: 
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OPÇÕES DE RESPOSTA PARA 

TRATAMENTO DOS RISCOS 

DESCRIÇÃO 

Evitar o risco Quando se decide por não iniciar ou continuar a ação que 

promove o risco ou, ainda, eliminar a fonte do risco. 

Aceitar o risco Quando nenhuma ação específica é tomada, seja porque o 

nível do risco é considerado baixo e tolerável, seja porque a 

capacidade para tratá-lo ou é limitada ou o custo é 

desproporcional ao benefício. 

Mitigar o risco consiste na redução do impacto ou da probabilidade de 

ocorrência do risco. 

Compartilhar o risco consiste na transferência de uma parte do risco a terceiros. 

Figura 44 - opções de resposta para tratamento dos riscos 

 

Selecionada a resposta mais adequada para tratamento dos riscos, 

a fase seguinte será a de elaborar um plano de ação documentando como a 

resposta será implementada e deverá considerar: 

• a eficácia das ações já existentes; 

• as restrições organizacionais, técnicas e estruturais; 

• os requisitos legais; 

• a análise custo/benefício; 

• as ações a serem realizadas; 

• as prioridades; 

• o cronograma de execução. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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A fase final do Tratamento de Riscos é a implementação do Plano de 

Tratamento de Riscos aprovado. Por sua vez, o monitoramento e a análise 

crítica configuram etapa contínua e essencial do Processo de Gestão de Riscos, 

tendo em vista que: 

• possibilitam identificar mudanças no perfil do risco e ajustar 

a resposta, a prioridade e os planos de ação adotados, com 

base na reavaliação dos contextos internos e externos; 

• asseguram o acompanhamento dos eventos de risco, suas 

alterações, sucessos e fracassos; 

• garantem a eficácia e eficiência dos controles adotados; 

• identificam os riscos emergentes que poderão surgir após o 

processo de análise crítica, permitindo que o ciclo do 

Processo de Gestão de Riscos seja reiniciado; e, 

• possibilitam a atualização e melhoria contínua do processo 

de gestão de riscos, de sua estrutura e política. 

 

São responsáveis pela realização dessa etapa: 

•  Gestores de riscos: monitora os riscos levantados da 

atividade/projeto sob sua responsabilidade e o tratamento 

atribuído a eles. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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•  Comitê de Gestão de Riscos: realiza a análise crítica de 

todos os riscos mapeados e monitora os riscos classificados 

como 'Extremos' e 'Altos'. 

 

E, a comunicação e a consulta às partes interessadas, internas e 

externas, acontecem durante todas as fases do Processo de Gestão de Riscos, 

de modo cíclico, e têm por objetivo: 

✓ facilitar a troca de informações, levando em consideração os 

aspectos de confidencialidade, integridade e confiabilidade; 

✓ auxiliar as atividades do Processo de Gestão de Riscos; 

✓ propiciar o devido estabelecimento do contexto; 

✓ identificar e analisar adequadamente os riscos; 

✓ garantir às partes a transparência de seus papéis e 

responsabilidades no Processo de Gestão de Riscos; 

✓ permitir a comunicação eficiente e a consulta aos dados das 

atividades desenvolvidas; e, 

✓ contribuir para a melhoria contínua do Processo de Gestão 

de Riscos.  

 

Todos os gestores de riscos são responsáveis por garantir que novos 

riscos sejam identificados e monitorados, além de comunicá-los ao Comitê de 

Gestão de Riscos, para ciência e atuação, conforme suas atribuições. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Assim, esse Plano de Gestão de Riscos está desenhado para a 

Câmara Municipal de Cabedelo/PB e deverá ser monitorado e reavaliado 

regularmente, de forma a garantir sua eficácia e identificar as áreas onde 

melhorias podem ser necessárias, como uma atividade contínua, ressaltando 

que as ações de mitigação serão gradualmente implementadas. 

8 PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 

 

O Plano Anual de Contratações (PAC) da Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB tem como objetivo consolidar todas as contratações e as 

respectivas e eventuais prorrogações contratuais que pretende realizar no ano 

subsequente, permitindo à alta administração uma visão sistêmica sobre 

todas as demandas de bens, serviços, obras e TI. Esse processo possibilita a 

identificação de fragmentação das contratações, além de contribuir para a 

economia e para a transparência do gasto público. 

O planejamento das contratações começa com o levantamento das 

necessidades de demandas juntos aos setores requisitantes da entidade, com 

antecipação suficiente para que o plano seja montado e sirva de base para a 

proposta orçamentária que corresponde ao planejamento orçamentário anual. 

Assim, o levantamento das contratações exige que o documento de 

oficialização da demanda, que pode ser uma planilha de coleta de dados, 

contenha no mínimo as seguintes informações para a composição de um 

plano: o quê, quando, por que, como, onde quanto e quem. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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No início do processo de planejamento das contratações é 

imprescindível envolver os setores requisitantes, com a sinalização de que 

apenas serão adquiridos dentro do exercício seguinte o que estiver previsto no 

documento homologado pela alta administração. Isso leva a todos os 

envolvidos a se organizarem e planejarem melhor os recursos disponibilizados 

o que pode ser conhecido como planejamento setorial ou por 

departamentalização. 

Dessa forma, a partir do levantamento das necessidades da 

organização, do conhecimento dos recursos existentes e de acordo com a 

complexidade e o seu tamanho, pode haver também a avaliação e priorização 

das demandas, além de estabelecer estratégias da aquisição como, por 

exemplo, definir o calendário de licitações e o instrumento contratual a ser 

utilizado. Cabe ressaltar, que uma boa prática na estrutura de governança 

que vem sendo utilizada para esses casos é contar com uma comissão de 

contratação, que deve subsidiar o ordenador de despesas nas decisões 

relativas às compras e contratações, além de garantir o alinhamento das 

demandas ao plano estratégico organizacional. 

Com o PAC elaborado, segue-se para as etapas de execução e 

de monitoramento dos processos, observando-se os prazos estabelecidos. É 

nessa fase que os pontos fortes ou as fragilidades serão evidenciados. O PAC 

gerar um conjunto de perspectivas nos processos internos de contratações 

como: 

✓ garantir a celeridade dos processos administrativos de 

contratação; 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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✓ priorizar as contratações previstas no planejamento estratégico; 

✓ aprimorar os mecanismos de planejamento e gestão das 

aquisições; 

✓ adotar critérios de sustentabilidade nas contratações; 

✓ minimizar os custos operacionais das aquisições; 

✓ aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas para a área de 

aquisições; 

✓ otimizar a disponibilidade e o desempenho dos objetos adquiridos; 

✓ aprimorar a gestão e a execução dos recursos disponibilizados 

para as aquisições. 

 

Desse modo, o Plano Anual de Contratações se revela como o fruto 

de uma gestão comprometida com resultados, se propõe a identificar 

oportunidades de otimização dos recursos disponíveis e de aprimoramento dos 

processos de trabalho. Além disso, o PAC pode ser pensado por meio de 

departamentalização, a depender do perfil de gestão, quais sejam:  

✓ Departamento do Patrimônio – para as aquisições de 

equipamentos e materiais permanentes; 

✓ Departamento de Engenharia e Arquitetura – para as obras e os 

serviços de engenharia; 

✓ Departamento de Gestão de Serviços – para as contratações de 

serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica; e, 

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


   
 
 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

CNPJ: 09.220.922/0001-89 
Rua Doutor João Machado, 29, Centro, Cabedelo (PB), CEP: 58.100-243 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/                                                            
  Página 115 de 142 

 

 

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

✓ Departamento de Tecnologia da Informação – para os serviços 

relacionados a essa área. 

A partir de uma visão macro das contratações na organização e com 

a prática do planejamento, um novo processo passa a agregar valor e 

sustentabilidade na maneira de pensar e de gerir os recursos públicos, 

gerando uma mudança cultural na entidade, com a necessária prestação de 

contas à sociedade das entregas realizadas. 

Ademais, todo esse processo necessário está devidamente amparado 

pela Lei 14.133/2021, que tem como objetivo estabelecer normas gerais de 

licitação e contratação para a Administração Pública direta, autárquica e 

fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

substituindo, assim o regramento até então previsto nas Leis 8.666/1993, 

10.520/2002 e 12.462/2011, com um prazo de dois anos para entrada plena 

em vigor. 

Cabe ressaltar, que o PAC é um documento que consolida o processo 

de planejamento realizado pelas organizações públicas, contribui para que as 

contratações sejam realizadas com a devido programação antecipada. Além 

disso, ele proporciona maior otimização e gerenciamento dos recursos 

públicos disponíveis, tendo em vista que os planejamentos mais adequados à 

realidade do órgão permitem maior atendimento às suas necessidades. 
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9 PLANO DE INTEGRIDADE  

 

 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), a integridade é uma pedra fundamental da boa 

governança, uma condição para que todas as outras atividades do setor 

público não só tenham confiança e legitimidade, mas também que sejam 

efetivas.  

 

“Plano de Integridade é um documento único que contém, 

de maneira sistêmica, um conjunto organizado de todas as 

medidas que devem ser implementadas, em um período 

determinado de tempo, com a finalidade de prevenir, 

detectar e remediar as ocorrências de quebra de 

integridade nos órgãos e entidades públicas, aprovado pela 

alta direção e sob responsabilidade de uma determinada 

área” (CGU, 2017, p.15). 

 

Cabe ressaltar, que a elaboração de um “Plano de Integridade” para 

um ente governamental depender do nível de maturidade em que se 

encontram os controles internos e o gerenciamento de riscos da organização. 

Nesse caso da Câmara Municipal de Cabedelo/PB os controles ainda são 

muito incipientes, sem estrutura organizacional definida e implantada, como 

já foi diagnosticado anteriormente, e sem gerenciamento de riscos plenamente 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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satisfatório. Logo, trata-se de uma estrutura onde o tema “Integridade” não se 

encontra suficientemente disseminado. 

Assim, o Plano de Integridade da Câmara Municipal de Cabedelo/PB 

busca comunicar à sociedade e ao público interno as diretrizes de 

Transparência, Integridade, Controle e Monitoramento de ações no combate à 

corrupção, nepotismo e conflito de interesses, tornando-se um documento 

valioso que articulado ao conjunto de outras ferramentas de governança, 

permitirá reduzir as incertezas, mitigar os riscos e avançar no sentido de 

agregar valor público para seus usuários, elevando o nível de confiança nos 

serviços prestados por essa organização. 

O objetivo geral do plano de integridade é tornar público o 

compromisso da Alta administração da Câmara Municipal de Cabedelo/PB 

com as propostas relativas à prevenção, detecção e respostas aos riscos da 

integridade pertinentes ao Programa de integridade. A exigência de Programas 

de Integridade é uma realidade em construção no Brasil, de modo que diversos 

entes da Federação estão normatizando a matéria. 

Ressalta-se, ainda, que recentemente, no início de abril do corrente 

exercício, foi lançado o sistema e-Prevenção para apoiar o desenvolvimento 

das ações contempladas no Programa Nacional de Prevenção à 

Corrupção (PNPC), que por sua vez trata-se de uma proposta inovadora 

adotada pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 

Dinheiro (Enccla), com coordenação e execução da Rede de Controle nos 

Estados, patrocinada pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU). Conta com o apoio da Associação dos Membros dos 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), do Conselho Nacional dos Presidentes 

dos Tribunais de Contas (CNPTC), da Associação Brasileira dos Tribunais de 

Contas dos Municípios (Abracom), do Conselho Nacional de Controle 

Interno (Conaci) e da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).   

O PNPC é voltado a todos os gestores das organizações públicas, 

das três esferas de governo, dos três poderes e tem o objetivo de reduzir os 

níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares similares aos de países 

desenvolvidos. Desse modo, alinhado com esse contexto de promoção da 

integridade, a Câmara Municipal de Cabedelo/PB, estabelece as diretrizes 

para o desenvolvimento do seu Plano de Integridade, tendo como pilares 

estruturadores a conduta ética, honestidade e conformidade junto a públicos 

do corpo funcional (servidores), da sociedade, fornecedores, prestadores de 

serviços e quem mais possa interessar. 

Dessa forma, são objetivos do Plano de Integridade da Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB: 

a) apoiar a cultura da integridade na sua estrutura e nos seus 

parceiros institucionais, de modo a preservar sua reputação e 

a vincular sua imagem ao senso de ética, responsabilidade e 

integridade;  

b) zelar pela aplicação e observância do Código de Ética e Decoro 

Parlamentar; 

c) incentivar ações de comunicação e de capacitação e o uso de 

estratégias específicas para promoção da integridade junto aos 

diversos atores com que se relaciona. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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d) sistematizar práticas relacionadas à gestão de riscos, aos 

controles internos e à boa governança;  

e) desenvolver mecanismos contínuos de monitoramento das 

atividades desenvolvidas, possibilitando a detecção tempestiva 

de riscos e de eventuais atos ilícitos praticados contra a 

Administração Pública, com a implementação de medidas 

corretivas e repressivas;  

f) contribuir para a melhoria da gestão pública e o 

aperfeiçoamento das políticas públicas; 

g) incentivar a transparência pública, o controle social e a 

participação social, visando ao aperfeiçoamento das políticas 

públicas e da gestão governamental; 

h) incentivar à prestação de contas, à responsabilização dos 

agentes públicos e à melhoria da aplicação dos recursos 

públicos;  

i) apoiar a instituição de ambiente de integridade nas licitações e 

contratações públicas e nas parcerias com organizações da 

sociedade civil;  

j) adotar medidas de prevenção e, quando necessário, de 

responsabilização de pessoas físicas e jurídicas que não 

mantiverem conduta ética e em conformidade com a legislação, 

e 
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k) regulamentar os programas e ações relativos ao controle social, 

à integridade, à transparência e ao acesso à informação. 

 

Ademais, é importante ressaltar que não existe um modelo pré-

formatado para planos de integridade. Eles precisam ser adaptados ao 

tamanho, natureza e características de cada organização, e suas ações devem 

ser planejadas de acordo com a sua realidade. O Plano de Integridade da 

Câmara Municipal de Cabedelo/PB deverá ser comunicado a todas as partes 

interessadas e ser reavaliado regularmente, de forma a garantir sua eficácia e 

identificar as áreas onde melhorias podem ser necessárias. 

 

10 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES  

 

O Plano de Desenvolvimento de Líderes (PDL) da Câmara Municipal 

de Cabedelo/PB é o documento que faz parte da Política de Governança no 

âmbito desta Casa, em que deve constar por programas temáticos, as 

necessidades de capacitação identificada para os seus líderes. 

O PDL está alinhado às recomendações do TCU, no que diz respeito 

ao aprimoramento institucional da governança e desenvolvimento de líderes, 

considerando que a liderança exerce papel fundamental na organização, 

transformando grupos de pessoas em equipes que geram resultados. O PDL 

tem como objetivos principais desenvolver lideranças visando ao 

aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes alinhadas ao 
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planejamento estratégico da organização, bem como a preparação de líderes e 

gestores para uma atuação inovadora em busca de soluções eficientes e 

eficazes, e, ainda a formação de um time de liderança mais coeso e gestores 

conscientes de seu papel na entidade. 

Nesse contexto, o PDL apresenta os seguintes objetivos específicos: 

✓ motivar a equipe de trabalho com o desenvolvimento de 

habilidades e responsabilidades; 

✓ ampliar o autoconhecimento dos gestores por meio de novas 

ferramentas que os apoiem em sua jornada como líder; 

✓ desenvolver habilidades, como melhorias na comunicação, na 

motivação e na produtividade da equipe e do gestor; 

✓ melhorar as relações com os demais colaboradores e com os seus 

superiores;  

✓ motivar os participantes a seguirem os prazos e a trabalharem 

com qualidade; 

✓ desenvolver a visão estratégica e formas de implementação de 

instrumentos para atingir o sucesso das lideranças; e,  

✓ influenciar pessoas a atingir resultados. 

 

Além disso, com o aumento das demandas institucionais e as 

exigências da sociedade por excelência na gestão pública, a Casa adquire 
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novas responsabilidades, principalmente, quanto ao aperfeiçoamento na 

execução das atividades e à qualidade dos serviços prestados.  

Assim, o PDL baseia-se em:  

✓ premissa de atendimento das políticas de governança;  

✓ promoção de ações que visem atender às competências 

necessárias diante das demandas que afetem o desempenho 

individual e da equipe;  

✓ alinhamento com o planejamento estratégico; e. 

✓ melhoria contínua e adaptação às novas tecnologias.  

 

Dessa forma, o PDL da Câmara Municipal de Cabedelo/PB deverá 

compreender as seguintes capacitações: 

 

CAPACITAÇÃO  PÚBLICO-ALVO  OBJETIVO 

Desenvolvimento de 

Líderes 

Alta administração, 

vereadores, servidores e 

demais colaboradores 

que possuem cargos de 

liderança. 

Desenvolver competências, 

habilidades e atitudes, na 

capacidade de gerenciar equipes com 

maestria, lidando com a diversidade 

de talentos e as demandas de 

trabalho. 

Workshops Alta administração, 

vereadores, servidores e 

demais colaboradores 

Proporcionar conhecimentos 

teóricos e práticos que auxiliem no 

exercício da liderança, 
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que possuem cargos de 

liderança. 

especialmente, com abordagens de 

diversos temas, incluindo 

Governança, Compliance, gestão de 

riscos, integridade, accountability. 

Figura 45 - Plano de Desenvolvimento de Líderes. 

 

Cabe ressaltar que deverá ser de responsabilidade do setor de Recursos 

Humanos a supervisão constante de todo processo, desde planejamento, 

informação de inscrição, acompanhamento e conclusão, com respectivo 

recebimento do certificado acompanhado do relatório final. 

11 PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB é um instrumento de gestão dos recursos e 

processos de Tecnologia da Informação (TI), que visa atender às necessidades 

tecnológicas e de informação desta Casa, devendo contemplar as 

necessidades, as metas a serem alcançadas, as ações a serem desenvolvidas 

e os prazos de implementação de informação e serviços de TI da organização 

que se fizerem necessários.  

O PDTI também descreve o comportamento esperado da TI pela alta 

administração. Ele não é um instrumento de gestão apenas da área de TI, mas 

de toda a organização. Logo, é da alta administração a responsabilidade pela 

elaboração do PDTI, a fim de prover a governança de TI, definindo o que se 

espera da área de TI. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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A gestão, segurança da informação, infraestrutura e governança de 

tecnologia da informação compreende um conjunto de ações: 

✓ Manutenção e suporte a toda infraestrutura de rede de TI. 

✓ Gestão de ativos de rede.  

✓ Desenvolvimento de projetos de infraestrutura e segurança da 

informação, visando às melhores práticas.  

✓ Planejamento e gestão de contratos de governança de TI, 

infraestrutura, segurança da informação e atividades correlatas.  

✓ Acompanhamento e participação no desenvolvimento de 

soluções relativas à tecnologia da informação, voltadas à gestão 

e ao planejamento estratégico deste Poder. 

✓ Planejamento e elaboração da proposta anual de orçamento para 

a área de Tecnologia da Informação.  

✓ Planejamento e gestão das necessidades de TI, visando à 

elaboração de Termos de Referência e Projetos Básicos para 

aquisições de equipamentos e serviços, bem como prestação de 

suporte técnico durante os processos licitatórios. 

✓ Estudo e definição das Políticas de TI, definição de metodologias, 

processos e normativos de TI. 

✓ Planejamento e coordenação das ações de capacitação da área 

de TI.  

✓ Implementação de soluções solicitadas pela alta administração. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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✓ Busca de novas soluções tecnológicas inovadoras.  

✓ Gestão de Política de Segurança da Informação.  

✓ Manutenção do controle dos bens patrimoniais relacionadas à 

TI. 

✓ Planejamento e gestão de contratos de Sistemas de Informação e 

atividades correlatas. 

 

O objetivo geral do PDTI é tornar público o compromisso da Alta 

administração da Câmara Municipal de Cabedelo/PB com as melhorias que 

se fizerem necessárias relacionadas a área de TI. Assim, o PDTI não é um 

documento estático, podendo ser revisado e atualizado sempre que forem 

diagnosticadas situações, no âmbito interno ou externo, que demonstrem essa 

necessidade, a qualquer tempo, de forma a atender às novas necessidades e 

às demandas que necessitem ser priorizadas, a fim de não comprometer o 

planejamento estratégico desta Casa.  

 

12 PLANO DE TRABALHO DA GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

O Plano de Trabalho da Governança da Informação (PTGI) da 

Câmara Municipal de Cabedelo/PB tem como objetivo consolidar um conjunto 

de atividades e tecnologias para maximizar o valor de suas informações, bem 
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como diminuir os riscos e os custos associados as informações que são de 

responsabilidade deste poder legislativo. 

O setor governamental brasileiro vivencia uma era da Informação em 

que a quantidade de dados, o uso desses dados, o número de fontes de dados 

e as rotas que percorre, com entrada, processamento e saída de informações 

é cada vez mais crescente, exigindo setores responsáveis pela definição, forma 

de coleta, tipos de acesso, meios de processamento e curadoria de 

informações. Nesse contexto, pode-se observar a grande missão da governança 

das informações para realizar essa enorme tarefa, onde existe um crescimento 

exponencial no volume e na variedade dos dados que coletam, processam e 

armazenam.  

O termo governança da informação vem ao longo dos anos se 

popularizando como um conjunto de atividades desempenhadas diretamente 

por todos aqueles envolvidos que trabalham com a informação da organização, 

para facilitar a interação entre indivíduos, sejam eles os produtores e/ou os 

consumidores da Informação, e que assumem a responsabilidade de garantir 

adequadamente a criação, a avaliação, o uso, o arquivamento, a exclusão e o 

armazenamento de informações.  

Contudo, a realidade da maioria dos entes governamentais é que 

muitos não entendem os tipos de dados com que lidam e o valor que eles têm. 

O que significa que eles podem estar tendo diversos problemas para usá-los 

ou mantê-los corretamente. Logo, terão inúmeras dificuldades para chegar ao 

nível ideal que deveriam ter para o gerenciamento adequado dos dados. 

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


   
 
 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

CNPJ: 09.220.922/0001-89 
Rua Doutor João Machado, 29, Centro, Cabedelo (PB), CEP: 58.100-243 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/                                                            
  Página 127 de 142 

 

 

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

 De modo geral, as organizações podem sofrer consequências sérias 

legais e de reputação por conta do gerenciamento insatisfatório de dados, isso 

sem falar no custo financeiro que pode estar alocado nessa atividade sem o 

retorno esperado para os mais diversos usuários dos serviços públicos. Assim, 

a Governança da Informação é uma estratégica que tem como finalidade maximizar 

o valor dos dados e mitigar os riscos associados à criação, ao uso e ao 

compartilhamento de informações na organização.  

A Governança da Informação reconhece como um ativo 

organizacional todas as informações que precisão de supervisão e coordenação 

de alto nível, a fim de garantir a responsabilização, a proteção, a integridade 

e a preservação adequada das informações, de forma a garantir que elas 

permaneçam confiáveis.   

Assim, em linhas gerais, para garantir a governança da informação 

é preciso, também, assegurar maior controle sobre o ciclo de vida da 

informação, o que exige a compreensão prática do fluxo de uma informação, 

desde o momento em que ela é gerada até o momento em que ela já pode ser 

descarta ou deletada, e pode ser observado através de cinco etapas, sendo elas 

de acordo com a literatura da área: 
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ETAPAS DAS GOVERNANÇA 

DA INFORMAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

Criação Gerada de uma fonte externa ou interna, este é o momento 

em que uma informação chega na organização. 

Armazenamento Armazenar os diversos tipos de informações com segurança 

e em conformidade com os marcos regulatórios existentes.  

Uso Depois de armazenada e acessível as informações 

disponíveis passam a ser analisadas e a desempenhar papel 

crítico na tomada de decisões e no planejamento 

estratégico. 

Compartilhamento A informação está no auge de sua vulnerabilidade, é 

necessário parâmetros e permissões para que sua 

utilização não saia de controle. 

Descarte É importante checar a todo momento o status de tudo que 

a organização armazena para que se descubra o que ainda 

é útil e o que já deixou de ser. 

Figura 46 - Etapas da governança da informação. 

 

Cabe ressaltar que para observar o ciclo de vida da informação é 

importante ter conhecimento se os documentos continuam sendo gerados 

originalmente em papel e são armazenados em arquivos físicos, ocupando 

espaços, dificultando o acesso e gerando custos fixos. Bem como, se os 

documentos estão sendo originados digitalmente, como estão sendo 

arquivados, com ou sem o uso de um sistema que os integre, facilitando ou 
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dificultando a sua localização e acesso. Tudo isso precisa está claramente 

definido e interfere nos resultados. 

Uma boa estratégia para a organização de todo o conteúdo é a 

criação de um conselho ou uma comissão capaz de gerir e ser responsável 

pelas informações da organização, possibilitando uma visão ampla dos 

documentos produzidos em cada setor ou departamento, e, principalmente, 

entendendo quais são as necessidades de cada área.  

Dessa forma, a partir do levantamento das necessidades da 

organização, do conhecimento dos recursos existentes e de acordo com a 

complexidade e o seu tamanho, pode-se avaliar e priorizar as demandas, além 

de estabelecer as estratégias que melhor se adequem, sempre levando-se em 

consideração a relação custo-benefício do processo. 

Assim, a governança da informação pode gerar diversos benefícios 

para a organização, dentre eles: 

✓ Informações mais seguras e protegidas.  

✓ Aumenta na produtividade das rotinas diárias, isso porque facilita 

o compartilhamento de informações. 

✓ Redução de custos e de tempo, evitando duplicação desperdiçada 

de esforços. 

✓ Acesso eficiente as informações, pois elas são classificadas, 

protegidas e suportadas por políticas claras. 

✓ Gerenciamento de riscos, evitando-se assimetrias informacionais.  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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✓ Acesso eficiente e fácil a informações históricas que se fizerem 

necessárias. 

✓ Eficiências de ciclos de vida.  

✓ A conformidade das informações aos usuários, gerando segurança 

e mitigando riscos. 

  

A partir desses benefícios, verifica-se que o controle de informações 

por parte da organização agrega valor significativo, na medida em que a coleta 

e o armazenamento crescem por meio de uma supervisão regulatória. O 

desenvolvimento e a implementação de uma governança de informação sólida 

ajudam a garantir, a controlar os custos, a reduzir os riscos e a enfrentar os 

desafios de gerenciar informações em uma organização. 

O quanto antes essa preocupação for iniciada, com definição de 

responsabilidades para o funcionamento adequado do fluxo das informações, 

em cada momento do ciclo de vida delas de forma eficaz, com políticas, 

propósitos, processos e padrões, tudo isso ajuda a organização no seu dia a 

dia a atingir seus objetivos. Logo, esse processo é de fundamental importância 

e sempre que possível deve ser repensado e reavaliado, a fim de possibilitar a 

longo prazo o aperfeiçoamento e a modernização das rotinas e dos processos 

de trabalho das áreas que atuam com o gerenciamento de informações. 

Diante do exposto, é sugerido que seja estabelecido um normativo 

interno dispondo e definindo o Plano de Trabalho da Governança da 

Informação (PTGI), devendo conter, no mínimo, o tripé que compreende o 

cumprimento e observância da Lei de Acesso à Informação (LAI), da Lei Geral 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e as atividades da Ouvidoria, que 

possuem relação direta com a gerência de informações para os mais diversos 

tipos de usuários. 

Em razão do grande fluxo de informações que transitam nesse tripé, 

é de suma importância estabelecer o cumprimento dos princípios da 

confidencialidade e da confiança, que são considerados alicerces para as 

atividades desenvolvidas nessa perspectiva informacional. Ademais, com o 

advento da Lei nº 13.709/2018, nacionalmente conhecida por Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD), surge, também, a necessidade de 

implementação de uma política de governança de dados pessoais mais 

robusta, que exige a reavaliação de rotinas processuais de trabalho, que 

envolvam tratamento de dados pessoais, a fim de regular e mitigar os riscos 

inerentes à disponibilização de dados. 

Nesse sentido, a organização como fonte canalizadora de solicitações 

externas, sejam elas oriundas da LAI ou da Ouvidoria, nas relações com seus 

diferentes usuários, repercutir as boas práticas de governança de dados 

pessoais adotadas pela organização a que pertence é fundamental, pois elas 

possuem relação direta com o que está intrinsicamente ligado às informações 

disponibilizadas à população.  

Sabe-se que quando um cidadão procura a administração pública 

para buscar informações, cabe a organização a análise do que está sendo 

pedido e, principalmente, o cuidado para verificar em qual situação se encaixa 

e se a informação pode ser entregue sem que haja prejuízos, uma vez que só 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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é possível ter acesso aos dados sensíveis das pessoas físicas, desde que seja 

comprovado o interesse público por essa informação. 

É preciso incorporar a LGPD nas rotinas da LAI e da Ouvidoria, 

principalmente, os princípios estabelecidos no artigo 6° dela: 

 

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais 

deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: 

I - Finalidade: realização do tratamento para 

propósitos legítimos, específicos, explícitos e 

informados ao titular, sem possibilidade de 

tratamento posterior de forma incompatível com 

essas finalidades; 

II - Adequação: compatibilidade do tratamento com as 

finalidades informadas ao titular, de acordo com o 

contexto do tratamento; 

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo 

necessário para a realização de suas finalidades, com 

abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e 

não excessivos em relação às finalidades do 

tratamento de dados; 

IV - Livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta 

facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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tratamento, bem como sobre a integralidade de seus 

dados pessoais; 

V - Qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de 

exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, 

de acordo com a necessidade e para o cumprimento 

da finalidade de seu tratamento; 

VI - Transparência: garantia, aos titulares, de 

informações claras, precisas e facilmente acessíveis 

sobre a realização do tratamento e os respectivos 

agentes de tratamento, observados os segredos 

comercial e industrial; 

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e 

administrativas aptas a proteger os dados pessoais de 

acessos não autorizados e de situações acidentais ou 

ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação 

ou difusão; 

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a 

ocorrência de danos em virtude do tratamento de 

dados pessoais; 

IX - Não discriminação: impossibilidade de realização 

do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou 

abusivos; 

X – responsabilização e prestação de contas: 

demonstração, pelo agente, da adoção de medidas 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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eficazes e capazes de comprovar a observância e o 

cumprimento das normas de proteção de dados 

pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. 

 

De forma prática, essa incorporação requer observância mínima 

desde a quantidade e o tipo de dados pessoais solicitados no momento do 

atendimento ou do preenchimento do formulário da LAI e da Ouvidoria, que 

devem ser adequados e coerentes com a finalidade desses canais, com a coleta 

de informações que se pretende realizar e salvaguardar a Ouvidoria em relação 

à identidade das pessoas envolvidas na manifestação. Para isso, sugere-se 

deixar evidenciado, de forma direta e clara, no link da LAI e da Ouvidoria, 

todas as informações necessárias para que o usuário compreenda o motivo 

pelo qual seus dados são tratados pelo setor competente em cumprimento a 

LGPD. 

Na sequência, os procedimentos de tratamento de dados que se 

fizerem necessários na LAI e na Ouvidoria, devem estar em consonância com 

a finalidade proposta e com a política de privacidade da organização. E, em 

atendimento ao princípio da transparência, precisam estar disponíveis para o 

conhecimento dos usuários. Outro ponto muito importante nesse contexto, é 

que seja estabelecido um documento padrão tanto para as solicitações, bem 

como para as respostas, com informações mínimas necessário para o usuário 

poder acompanhar para onde foi enviada a sua manifestação e qual o agente 

responsável por tratar da mesma, o que inclui acesso aos seus dados pessoais, 

minimizando os riscos para a organização, que precisa atender com 
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integridade e exatidão, com um padrão de qualidade, no prazo legal, e 

cientificando os usuários dos serviços da existência desse controle. 

É preciso, ainda, estar preocupado em atender e dar acesso para os 

mais diferentes usuários, inclusive deficientes visuais, auditivos, em 

linguagem de fácil compreensão, sempre em cumprimento de uma das 

grandes missões da LAI e da Ouvidoria que é a de conectar e promover a boa 

relação de confiabilidade e transparência das pessoas e instituições à 

organização. Além disso, os integrantes da equipe responsável pela LAI e pela 

Ouvidoria precisam ter conhecimento sobre a importância de manter a 

confidencialidade sobre as informações que chegam no setor, bem como sobre 

os dados pessoais das pessoas envolvidas, incluindo a assinatura de um termo 

de confidencialidade.  

Assim, a privacidade e a proteção dos dados devem ser o ponto de 

partida para criar rotinas, implementar processos de trabalho e/ou revisar os 

já existentes na organização, sem esquecer a possibilidade do anonimato e da 

realização de manifestação com sigilo de dados, cuidando para que elas sejam 

integralmente atendidas.  

Por fim, é de suma importância para auxiliar a alta administração 

na construção de uma cultura organizacional em que a privacidade e a 

proteção de dados pessoais sejam assimiladas como importantes valores 

éticos e de integridade, que sejam apresentados relatórios e boletins 

informativos da Ouvidoria,  que possam evidenciar indicadores relacionados 

às manifestações, para que as providências cabíveis que foram necessárias 
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possam ser tomadas tempestivamente, sempre em busca da melhoria dos 

serviços prestados e devido acompanhamento por parte da gestão.  

Ressalta-se que as boas práticas de governança informacional, ainda, 

demandam uma mudança de cultura dentro do serviço público em geral em 

todo o Brasil, mas é preciso começar o quanto antes a pensar em medidas 

protetivas de segurança, visto que, problemas de assimetria informacional 

requerem resoluções muitas vezes complexas. Além disso, a prevenção é 

sempre o melhor caminho. O quanto antes a organização iniciar o processo de 

mudança cultural com os colaboradores envolvidos os resultados a serem 

alcançados serão mais efetivos. E, responder sempre o cidadão com agilidade, 

confiabilidade e transparência é dever de qualquer organização do setor 

público. 

13 PLANO DE AÇÃO PARA APONTAMENTOS DA INSTÂNCIA EXTERNA 

DE GOVERNANÇA  

 

O Plano de Ação para Apontamentos da Instância Externa de 

Governança da Câmara Municipal de Cabedelo/PB formaliza as ações que 

serão tomadas, para atender as deliberações propostas, no sentido de corrigir 

falhas e/ou problemas identificados pelo Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba (TCEPB). Ele deve conter, basicamente, um cronograma em que serão 

definidos os responsáveis, as atividades e os prazos para a implementação das 

deliberações que se fizerem necessárias. Trata-se de um instrumento norteia 

o processo de monitoramento da gestão e tende a aumentar a sua efetividade.  
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Para a elaboração desse Plano de Ação é interessante que além da 

alta administração da Casa, os setores jurídico e contábil, também participem 

para que possam em conjunto realizar o processo de construção do plano e 

que o documento apresentado atenda às necessidades de monitoramento, 

abrangendo medidas satisfatórias para solucionar as falhas e/ou os 

problemas identificados.  

Assim, o resultado esperado desse conjunto de esforços é que o 

Plano de Ação para Apontamentos da Instância Externa de Governança seja 

exequível. Nesse contexto, o plano de ação pode gerar benefícios para a gestão 

que acarretam por exemplo na redução de despesas, aumento de receitas, 

eliminação de desperdícios, melhoria de desempenho, entre outros. Ademais, 

na perspectiva de organização é possível, ainda, obter benefícios não 

financeiros, a exemplo de: melhorias organizacionais, aperfeiçoamento de 

controles internos, redução do sentimento de impunidade, aumento do 

sentimento de cidadania, agregando valor a missão da instituição. 

Cabe ressaltar que se os benefícios puderem ser quantificados, 

como, por exemplo, “a implementação dessa recomendação gerou uma 

economia de R$ xxxxx”, os valores apurados e a forma de mensuração devem 

ser validados pelo gestor. Desse modo, a adoção das providências e a evolução 

do desempenho do objeto auditado fica muito mais clara de fácil compreensão 

e monitoramento. Assim, o objetivo geral deste plano é ressaltar o 

compromisso da Alta administração da Câmara Municipal de Cabedelo/PB 

com as melhorias que se fizerem necessárias. 
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1 APRESENTAÇÃO  

 

A Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB, em 2021, apresenta a 1ª 

edição do seu Guia Prático de Boas 

Práticas de Governança, documento que 

orienta e incentiva toda a sua estrutura 

institucional, formada pela Secretaria 

Legislativa e Secretaria Administrativa, a 

adotarem e colocarem em prática 

mecanismos, rotinas e processos de 

governança.  

 

Esse documento é fundamentado no Manual de Boas Práticas de 

Governança da Câmara Municipal de Cabedelo/PB e foca na aplicação 

prática dos mecanismos de liderança, de estratégia e de controle, que 

permitem uma melhor gestão dos recursos públicos. Assim como as partes 

interessadas podem utilizá-lo para avaliar sua situação e demandas, 

direcionar a sua atuação e monitorar o seu funcionamento, de modo a 

aumentar as chances de entrega de bons resultados aos cidadãos 

cabedelenses. Por essa razão, este Guia converge, em algumas partes, ao 

referido Manual, sendo uma síntese dele, cumprindo o papel de “guia”. 

Por isso, a presente publicação tem por objetivo resumir o conteúdo 

do Manual de Boas Práticas de Governança da Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB, apresentando de forma clara e objetiva os principais pontos 
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práticos que devem ser seguidos, observados e aplicados, com vistas ao 

aprimoramento da governança desta Casa. 

Este documento, busca contribuir para uniformizar entendimentos 

e procedimentos técnicos, sem, contudo, restringir a autonomia desta Casa 

no que tange à definição de seus métodos de trabalho, sistemas e modelos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO 

 

De modo geral as boas práticas de governança para o setor público 

que estão sendo implantadas nos entes federativos do Brasil, seguem como 

fundamentação o referencial publicado e divulgado pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU), no seu site oficial 

(https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/governanca-no-

setor-publico/publicacoes.htm). 

Dessa forma, o TCU vem realizando significativos esforços no sentido 

de   promover estímulos para que outras organizações governamentais no país 

passem a adotar boas práticas de governança, buscando contribuir com o 

aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade. 

Cabe destacar que o TCU tem entre seus objetivos estratégicos, o 

aprimoramento da governança e da gestão no setor público, e desse modo 

disponibiliza orientações dessa temática e reforça o incentivo na adoção das 

suas melhores práticas, contribuindo para aperfeiçoar o desempenho dessas 

organizações públicas no Brasil. 

No documento “Referencial para Governança Organizacional” de 

2020 e no “Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades 

da Administração Pública” de 2014, o TCU apresenta um rol de documentos 

que foram consultados para subsidiar a organização de seus referenciais, 

cabendo destacar os a seguir listados e apresentados no quadro a seguir. 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/governanca-no-setor-publico/publicacoes.htm
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Além de todos esses documentos, no corpo de conhecimentos e nas 

normas criadas para auxiliar na construção de boa governança pública no 

Brasil, os avanços continuam. Está em tramitação na Câmara dos Deputados 

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

que trata do assunto semelhante ao Decreto nº 9.203/2017.  

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.  

Nesse cenário, 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. 

Dessa forma, no que diz respeito a 1ª edição deste Guia Prático de 

Boas Práticas de Governança da Câmara Municipal de Cabedelo/PB, tomou 

por base todo esse conjunto de documentos como fundamentação, que 

também foram devidamente tratados no Manual de Boas Práticas de 

Governança no âmbito da Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 

Ressalta-se, que não há nenhuma pretensão de esgotar essa 

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 guia prático, de acordo com a realidade desta 

organização governamental, que deverá ser atualizado sempre que se fizer 

necessário. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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3 GUIA PRÁTICO DA BOA GOVERNANÇA 

3.1 MODELO DE SISTEMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO 

 

Este Guia Prático de Boas Práticas de Governança da Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB, foi elaborado tomando por base o seu modelo do 

sistema de governança e gestão, que pode ser visualizado pela Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Sistema de Governança e Gestão do Poder Legislativo de Cabedelo/PB. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A Figura 1 representa o modelo do sistema de governança e gestão 

da Câmara Municipal de Cabedelo/PB, que compreende as estruturas 

administrativas (instâncias), o fluxo de informações e as pessoas envolvidas 

direta, ou indiretamente, na avaliação, no direcionamento e no monitoramento 

da Casa.  

O modelo do sistema de governança e gestão deve ser publicizado no 

site oficial da Câmara Municipal de Cabedelo/PB, de modo que a sociedade 

cabedelense tenha acesso às informações sobre a composição das instâncias 

de governança, valores organizacionais, fluxos de informação e processos de 

tomada de decisão. Nesse modelo está refletido a maneira como os diversos 

atores se organizam, interagem e procedem nas estruturas administrativas. 

Na Câmara Municipal de Cabedelo/PB sua estrutura exposta na Figura 1 é 

formada por: 
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Instância 
Interna de 
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Governança 

 
Instância 

Externa de 
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Figura 2 - Estrutura do modelo de governança. 
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3.2 MODELO DE APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS E DA POLÍTICA DE 

GOVERNANÇA 

 

Bem como, o modelo de aplicabilidade dos princípios e da política de 

governança para a Câmara Municipal de Cabedelo/PB, que pode ser visualizado pela 

Figura 3. 

 

 

 

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

Fonte: Elaboração própria. 
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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.

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

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Assim, para que as boas práticas de governança sejam propagadas 

como uma cultura organizacional entre todos aqueles que fazem parte desta 

Casa, no sentido de tentar canalizar os esforços para alcançar seus objetivos 

fim, voltados para o interesse da sociedade cabedelense, tanto o modelo do 

sistema de governança e gestão, como o modelo de aplicabilidade dos 

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

prática integrada e coordenada deles, que serão executados a partir dos 

mecanismos de liderança, estratégia e controle, delineados da seguinte forma 

para a Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 

 

 

LIDERANÇA 

 

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. 
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ESTRATÉGIA 

 

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. 

 

 

CONTROLE 

 

Abrange uma série de 

práticas que procuram 

garantir que a Câmara 

Municipal de 

Cabedelo/PB está 

alcançando as estratégias 

estabelecidas, avaliando e 

tratando os 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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riscos inerentes de modo adequando, com foco nos aspectos como 

transparência, prestação de contas e responsabilização. 

 

3.3 MECANISMO LIDERANÇA 

 

O mecanismo de 

liderança é sinônimo de instâncias 

internas de governança, onde o 

exemplo e o apoio da alta 

administração e do conselho de 

administração, são fundamentais 

para que os valores de integridade 

sejam incorporados às práticas da 

organização e de seus 

colaboradores. 

 

Cabe ressaltar que é papel fundamental da liderança avaliar o 

modelo de governança adotado e ajustá-lo, sempre que se fizer necessário, ao 

contexto e aos objetivos da Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 
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Os membros da liderança devem 

possuir, habilidades, conhecimentos, 

e atitudes adequadas, voltadas aos 

objetivos da Casa, que devem ser 

mantidas atualizadas com 

oportunidades de aprimoramento 

durante o exercício dos mandatos. 

Além de habilidades e 

qualificações apropriadas, capazes de 

refletir a complexidade das funções 

desempenhadas na Câmara Municipal 

de Cabedelo/PB, bem como a 

diversidade do público a que pretende 

atender, é preciso que os membros da  

liderança estejam comprometidos com a criação de uma cultura de 

intolerância frente a corrupção, para garantir a integridade da Casa. 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Na sequência, as competências de 

cada unidade da estrutura 

institucional da Casa devem ser 

claras e conhecidas, através do 

regimento interno e do 

organograma, que especifiquem os 

níveis hierárquicos e as 

responsabilidades dos ocupantes 

dos principais cargos.  

Da mesma forma, para a ocupação dos cargos de direção ou função, 

as qualificações necessárias devem estar previamente definidas e serem 

divulgadas, para que os interessados tenham conhecimento sobre as 

exigências e expectativas e possam se preparar para eventuais oportunidades. 

É essencial que a 

Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB tenha mecanismos 

internos que assegurem o 

cumprimento das regras sobre 

vedação ao nepotismo nas 

nomeações ou contratações, 

incluindo, procedimentos de 

verificação de situações de 

impedimento. 
 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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A alta administração deve 

monitorar com cautela 

certos cargos sensíveis 

para prevenir riscos à 

integridade da Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB.  

 

Deve-se assegurar que a memória organizacional e os 

conhecimentos não se percam quando pessoas que desempenham funções-

chave são trocadas. Se há uma rotatividade excessiva de servidores cargos 

de direção ou função, isso pode prejudicar a Casa.  

Se um servidor executa atividades vulneráveis por um longo 

tempo, o risco aumenta, consideravelmente, de que ela desenvolva rotinas e 

 

relações indesejáveis com 

fornecedores ou outras 

partes interessadas, sendo 

necessário definir 

procedimentos para 

mitigar tais riscos. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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É importante que 

a alta administração 

institua mecanismos de 

avaliação periódica de 

todos os cargos de direção 

ou função, de modo a 

identificar falhas e 

gargalos que 

comprometam o 

desempenho institucional 

e a integridade da Casa. 
 

  

3.4 MECANISMO ESTRATÉGIA 

 

A Presidência desta Casa Legislativa deve se manter proativa no 

mecanismo estratégia, promovendo ações e evolvendo as instâncias internas 

no sentido de que a obtenção dos resultados esperados seja otimizada.  

 

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

Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 

 

Dessa forma, o mecanismo estratégia compreende o relacionamento 

com partes interessadas, a estratégia organizacional e o alinhamento 

transorganizacional. 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Na prática, isso requer que a Câmara Municipal de Cabedelo/PB 

monitore e avalie a imagem da Casa perante as partes interessadas, bem como 

a satisfação destas com bens, serviços e políticas sob sua responsabilidade, 

cuidando para que ações de melhoria sejam implementadas, sempre que 

necessário. Ademais, é de suma importância que sejam realizadas de forma 

periódica, pesquisas de satisfação dos usuários e, na sequência, seja 

comunicado, amplamente, os resultados dessas pesquisas, de modo que se 

utilize os seus resultados para promover melhorias na prestação dos serviços 

e bens públicos. 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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A Câmara Municipal 

de Cabedelo/PB deve 

elaborar, divulgar e 

manter atualizada a 

Carta de Serviços ao 

Usuário contendo 

informações claras e 

precisas em relação a 

cada serviço prestado.  

Cabe ressaltar, que ter e manter disponível de fácil acesso a Carta 

de Serviços ao Usuário é uma condição necessária para que seja possível 

realizar a avaliação ou pesquisas de satisfação dos usuários, visto que para 

avaliar o usuário é necessário que ele saiba quais serviços a Casa se 

compromete a prestar. 

 

3.5 MECANISMO CONTROLE 

 

O mecanismo controle está diretamente relacionado com a alta 

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

emitindo recomendações em conjunto com as instâncias internas, 

compreendendo a gestão de riscos e controle interno, a auditoria interna, a 

Accountability e a transparência. 

 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Para a prática do mecanismo controle, a Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB precisa implantar uma estrutura de gestão de riscos adequada 

às suas necessidades, definir o processo de gestão de riscos e integrá-lo à 

gestão e à tomada de decisão, garantindo dessa forma a devida alocação de 

recursos e a existência dos canais de comunicação necessários. 

A gestão de riscos e controle interno na Casa, tem a missão de 

identificar, entender os riscos e manter as instâncias responsáveis 

informadas, para que as respostas aos riscos sejam apropriadas e 

tempestivas, capazes de mitigar os possíveis riscos existentes.  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Para isso, a liderança tem a responsabilidade de supervisão da 

gestão de riscos da Casa, cabendo-lhe direcionar, monitorar e avaliar a 

implantação da estrutura e a integração do processo de gestão de riscos às 

suas atividades, assegurando a eficácia e utilizando as informações acerca de 

riscos para apoiar os seus processos decisórios.  

Na sequência, quanto a prática do mecanismo controle, a Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB precisa, também, implantar a auditoria interna 

que é um instrumento essencial para proteger o valor desta Casa na entrega 

de bens, serviços e políticas públicas aos cidadãos cabedelenses, capaz de 

fornecer com independência, informações objetivas e confiáveis, conclusões 

ou opiniões baseadas em evidência suficientes e apropriadas. 

A auditoria interna 

tem o papel de avaliar, 

objetivamente, a eficácia dos 

processos de governança 

implementados, a execução 

dos planos, dos orçamentos e 

dos programas de governo, e 

se a Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB gerencia, 

adequadamente, os seus 

riscos adotando controles 

eficazes para minimizá-los. 

 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Por sua vez, inserida na prática do mecanismo controle, a Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB necessita manter o aperfeiçoamento da 

Accountability, que corresponde ao dever de prestar contas e 

responsabilização, promovendo melhorias contínuas e permanente confiança 

no uso apropriado de recursos e bens públicos e no desempenho da 

administração desta Casa. 

  

 

A prestação de contas da 

atuação da Casa, de 

acordo com a legislação 

vigente e as demandas da 

sociedade cabedelense, 

não deve se restringir aos 

relatórios entregues aos 

órgãos de controle, nem 

tão pouco a disponibilizar 

somente o que está 

imposto em norma.  

 

É preciso, também, garantir que estejam disponíveis, em locais de 

amplo acesso e fácil acesso, as informações de interesse geral, e que essas 

possibilitem uma avaliação do valor que a organização entrega à população. 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Cabe ressaltar, que a liderança ou a alta administração da Casa é 

responsável por garantir que a implementação do modelo de governança 

pública inclua mecanismos de accountability, que se trata de uma prática que 

está diretamente relacionada à promoção da transparência. 

Além disso, para garantir, também, a responsabilização, a Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB deve estabelecer mecanismos que possibilitem a 

clara atribuição de papéis e responsabilidades e a identificação e apuração de 

ilícitos, bem como a instauração dos procedimentos necessários à apuração 

de irregularidades, e a aplicação de sanções nos casos pertinentes. 

 

 

A Casa deve estabelecer um 

canal específico para 

recebimento de manifestações 

das partes interessadas, como 

um “canal de denúncias”, com 

diretrizes claras e objetivas que 

orientem o recebimento, 

encaminhamento e tratamento 

das manifestações.  

 

Essas ações, pressupõe a existência de política que garanta a não 

retaliação a denunciantes de boa fé e sanção aos que produzirem falsa 

denúncia.  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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A Presidência da Casa é responsável por designar as instâncias 

responsáveis por apurar e tratar desvios éticos e infrações disciplinares, bem 

como por estabelecer procedimentos padronizados para orientar a apuração e 

o tratamento de desvios éticos, de ilícitos administrativos e de atos lesivos 

cometidos contra esta instituição pública. 

E, ainda, na prática do mecanismo controle, a Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB precisa, também, assegurar a transparência ativa e a 

transparência passiva às partes interessadas, admitindo-se o sigilo, como 

exceção, nos termos da lei. 

 

 

Para garantir a 

transparência pública 

aos mais diversos 

usuários a Câmara 

Municipal de 

Cabedelo/PB precisa, 

não apenas ter serviços 

de acesso à informação, 

mas torná-los eficazes. 

 

Não basta apenas publicar as informações, mas é necessário, 

também, garantir que elas sejam confiáveis, claras, íntegras e tempestivas, 

bem como periodicamente avaliar a satisfação das partes interessadas com 

relação à transparência da Casa. 

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

 

Ao longo desta primeira edição do Guia Prático de Boas Práticas 

de Governança da Câmara Municipal de Cabedelo/PB foram apresentadas 

as principais boas práticas de governança pública que permitem incrementar 

o desempenho desta Casa, contribuindo para a entrega de benefícios aos 

cidadãos cabedelenses.  

Este documento orienta e incentiva toda a estrutura institucional, 

formada pela Secretaria Administrativa e pela Secretaria Legislativa, a 

adotarem e colocarem em prática mecanismos, rotinas e processos de 

governança pública. Este Guia é um conjunto de princípio que devem nortear 

esse processo, não devendo ser visto como elementos inflexíveis ou 

permanentes, uma vez que sua atualização deve acompanhar as mudanças 

de hábitos e contextos do cenário da organização. 

É de bom alvitre lembrar que são os cidadãos que delegam ao setor 

público o poder para gerir os seus recursos e transformá-los em bens e 

serviços essenciais, alcançando os anseios e desejos da sociedade como 

resultados esperados. Em contrapartida, é dever do setor público e neste caso 

desta Câmara Municipal prestar contas aos cidadãos, demonstrando como 

está administrando os recursos a ela confiados, em conformidade com os 

princípios éticos, diretrizes estabelecidas e normas aplicáveis. Assim, espera-

se o controle sobre como os recursos públicos estão sendo empregados e o 

devido monitoramento se as metas estão sendo atingidas.  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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E, para que a sociedade realize o controle social, é viável que existam 

práticas de transparência e accountability eficazes, promovendo o acesso as 

informações que lhes possibilitem conhecer o que acontece, entender o que 

está planejado e acompanhar o que vem sendo realizado de fato, para verificar 

os resultados alcançados e assim se posicionar a respeito.  

Assim, considerando tudo o que foi exposto e que a governança 

envolve as atividades de avaliar, direcionar e monitorar os resultados, o 

desempenho e o cumprimento de políticas e de planos é o que este Guia busca 

reforçar, demandando esforços da Câmara Municipal de Cabedelo/PB para 

garantir que as prioridades locais e setoriais que demandam o consumo de 

recursos públicos para alcançar a excelência na prestação de serviços à 

sociedade cabedelense. 

  

 

  

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