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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 Presidente a Vereadora Maria das Graças 

Carlos Rezende. 

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 o Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo/PB, em conformidade com as necessidades desse 

Poder. 

Neste documento encontra-se a execução das etapas de 01 a 05, 

realizadas por esta Consultoria Técnica Especializada, em que consiste nas 

fases de elaboração das minutas de atos normativos, no âmbito do Poder 

Legislativo do Município de Cabedelo/PB, em conformidade com o termo de 

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

 

ETAPAS 

NORMATIVAS 

ESCOPO E LIMITES 

1 

 

Instituir a 
Política de 
Governança 

Limita-se a fase de elaboração de proposta de 
minuta de ato administrativo normativo, a fim de 
instituir a Política de Governança Aplicada ao 

Setor Público no âmbito da Câmara Municipal de 
Cabedelo/PB.  

2 

 

Instituir a Carta 
de Serviços aos 

Usuários 

Limita-se a fase de elaboração de proposta de 
minuta de ato administrativo normativo, que 

institui a Carta de Serviços aos Usuários no 
âmbito da Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 
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3 

 

Instituir a 
Política de Gestão 

de Riscos  

Limita-se a fase de elaboração de proposta de 
minuta de ato administrativo normativo, que 

institui a Política de Gestão de Riscos no âmbito 
da Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 

4 

 

Instituir o Plano 
de Integridade 

Limita-se a fase de elaboração de proposta de 
minuta de ato administrativo normativo, que 
institui o Plano de Integridade no âmbito da 

Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 

5 

 

Instituir o Plano 

de Logística 
Sustentável 

Limita-se a fase de elaboração de proposta de 

minuta de ato administrativo normativo, que 
institui o Plano de Logística Sustentável no âmbito 
da Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 

 

Nesse momento, ressalta-se que compete a Secretaria Legislativa da 

Câmara Municipal de Vereadores de Cabedelo (PB), a partir destas propostas 

de minutas de ato administrativo normativo, proceder com as soluções 

técnicas que se fizerem necessárias, orientando a gestão em conformidade 

com o Regimento Interno, transformando as referidas minutas em 

documentos legais a serem publicizados em atendimento as boas práticas de 

governança no setor público. 

Ademais, nessa fase de integração entre a gestão, os colaboradores da 

Casa e essa especialidade técnica, é possível refletir sobre as potencialidades 

e demandas reais, de modo a realizar os ajustes que se fizerem necessários 

para que os instrumentos normativos estejam alinhados com o alcance dos 

objetivos finalísticos desse poder. 

Assim, as minutas aqui apresentadas como apêndices não são um 

produto acabado ou um modelo rígido. Pelo contrário, é fundamental que 

sejam avaliadas e alinhadas, feito as melhorias indispensáveis, mediante o 

comprometimento dos atores envolvidos em conjunto, para alcance dos 

objetivos fins.  

 

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

Responsável Técnico 
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MINUTA ATO/RESOLUÇÃO N.º XXX, DE XX DE XXXXXX DE 2021. 

 
 

Institui a Política de Governança no 
âmbito do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB). 
 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO (PB), no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, 

 
Considerando a Política de Governança no Setor Público como a 

combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração, 
para informar, dirigir, administrar, avaliar e monitorar as atividades da 
organização, com o intuito de alcançar os seus objetivos; 

 
Considerando que por meio de Consultoria Técnica Especializada 

foi apresentado soluções técnicas, métodos, projetos e um modelo adequado 
de “Boas Práticas de Governança” no âmbito do Poder Legislativo do Município 
de Cabedelo/PB em 2020; 

 
Considerando que em 2021 a Consultoria Técnica Especializada 

está promovendo o processo de execução das “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, em consonância com o modelo proposto 
de “Boas Práticas de Governança” para o Poder Legislativo do Município de 
Cabedelo/PB, de conformidade com as necessidades desse Poder. 

 
Considerando a importância premente de implantação das “Boas 

Práticas de Governança” alinhada aos esforços que estão sendo depreendidos 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no sentido de estimular e fomentar 
ações para toda a administração pública brasileira, voltada para melhorias do 

serviço público, estabelecendo princípios, diretrizes e práticas no tema, 
caracterizando-se como um importante passo no aprimoramento dessas 
organizações; 

 
Considerando que as “Boas Práticas de Governança” depende da 

implantação de um sistema com fluxo claro de informações, com instâncias 
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internas bem definidas, com poderes de decisão balanceados e funções 
críticas segregadas; 

 

Considerando todo o exposto acima, contamos com o apoio 
unânime dos Vereadores que compõem essa Casa Legislativa, para aprovação 

desta propositura, em razão do evidente e inquestionável interesse público que 
envolve a matéria, 

  

 
R E S O L V E:  

 
Art. 1º Instituir a Política de Governança no âmbito do Poder 

Legislativo do Município de Cabedelo (PB), a fim de garantir a aderência aos 

princípios, às diretrizes e às boas práticas da Governança Organizacional.  
 
Art. 2º Para os efeitos deste normativo, consideram-se: 

I – Governança: combinação de processos e estruturas 
implantadas pela alta administração, para informar, dirigir, administrar, 

avaliar e monitorar atividades organizacionais, com o intuito de melhorar o 
desempenho organizacional, contribuir para a redução dos riscos, alinhar as 
ações à estratégia no âmbito do Poder Legislativo do Município de Cabedelo 

(PB) e prestar contas das atividades para a sociedade; 
 

II – Accountability: conjunto de boas práticas adotado pelas 
organizações públicas e pelos indivíduos que as integram, a fim de evidenciar 
suas responsabilidades por decisões tomadas e ações implementadas, 

incluindo a salvaguarda de recursos públicos, a imparcialidade e o 
desempenho das organizações, bem como o seu dever de prestar contas; 

 

III – Alta Administração: corpo formado pela Presidência 
responsável por definir e avaliar a estratégia e as políticas da organização, 

monitorando a conformidade e o desempenho dessas e atuando nos casos de 
desvios identificados; 

 

IV – Gestão de Riscos: aplicação de políticas, procedimentos e 
práticas de gestão para as atividades de comunicação, consulta, 

estabelecimento do contexto, identificação, classificação, avaliação, 
tratamento, monitoramento e análise crítica dos riscos, de modo a mantê-los 
dentro do limite de risco que a organização está disposta a aceitar na 

implementação de sua estratégia, no alcance de seus objetivos e no 
cumprimento de sua missão; 
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V – Partes Interessadas (Stakeholders): organização, grupo ou 
pessoa envolvida, seja por ser responsável, executora, cliente, beneficiária ou 

interessada. 
CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 
Art. 3º A Governança Organizacional do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB), obedecerá aos seguintes princípios: 
I – Transparência; 
II – Ética; 

III – Eficiência; 
IV – Integridade; 
V – Equidade; 

VI – Accountability. 
 

Art. 4º São objetivos da Governança Organizacional do Poder 
Legislativo do Município de Cabedelo (PB): 

I – direcionar e monitorar as estratégias, políticas e planos 

institucionais, alinhando as ações às necessidades das partes interessadas, 
de modo a assegurar o alcance dos objetivos e a prestação de serviços de 

qualidade; 

II – estabelecer metas e indicadores, bem como monitorar o 
desempenho e os resultados alcançados no cumprimento das estratégias e dos 

objetivos; 

III – promover ações de atualização e capacitação da alta 
administração com vistas à otimização dos resultados organizacionais e à 

tomada de decisão embasada em informações de qualidade; 

IV – garantir o cumprimento de padrões elevados de conduta pelos 

membros da alta administração e pelo corpo funcional; 

V – definir formalmente funções, competências e 
responsabilidades, objetivando a segregação de funções críticas e o 

balanceamento de poder; 

VI – aperfeiçoar os controles internos e implementar a gestão de 

risco aos processos e procedimentos de trabalho, garantindo sua eficácia e 
melhoria no desempenho das atividades; 

VII – atuar em conformidade legal, primando pela qualidade nos 

procedimentos, pela desburocratização e pela transparência; 
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VIII – promover a comunicação aberta, voluntária e transparente, 
fortalecendo a participação social e o acesso público à informação. 

 

 
CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO  
 
Art. 5º A estrutura de Governança Organizacional do Poder 

Legislativo do Município de Cabedelo (PB) compreende: 

I – Instâncias Internas; 

II – Instâncias Internas de Apoio à Governança; 

III – Instâncias Externas; e 

IV – Instâncias Externas de Apoio à Governança. 

 

§ 1º As Instâncias Internas são responsáveis por definir a 
estratégia e as políticas, monitorar o desempenho e a conformidade e agir nos 

casos de desvios.  

§ 2º As Instâncias Internas de Apoio à Governança têm a função 

de promover a comunicação entre as partes interessadas internas e externas 
à administração; realizar auditorias internas para avaliar e monitorar riscos e 
controles internos; e comunicar disfunções detectadas à alta administração.  

§ 3º As Instâncias Externas são constituídas por entidades 
autônomas e independentes responsáveis pela fiscalização, controle e 

regulação.  

§ 4º As Instâncias Externas de Apoio à Governança são 
responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento independente e, no 

caso de irregularidades identificadas, devem comunicar os fatos às instâncias 
superiores.  

 

Art. 6º A estrutura mínima de Governança Organizacional do 
Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB) será composta de: 

 
I – Instâncias Internas:  
a) Alta Administração (Presidente); 

b) Conselho de Administração (Membros da Mesa Diretora). 
 

II – Instâncias Internas de Apoio à Governança: 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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a) Controle Interno; 
b) Auditoria Interna; 
c) Ouvidoria; 

d) Comissões internas. 
 

III – Instâncias Externas: 
a) Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; 

 

III – Instâncias Externas de Apoio à Governança: 
a) Auditoria Independente; 

b) Controle Social 
 
Art. 7º Integram a estrutura de gestão de Governança 

Organizacional do Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB): 

a) Gestão Executiva: responsável por direcionar as atividades 
do Casa, executar as diretrizes da alta administração e praticar a gestão 

orçamentário-financeira. É constituída pela Presidência; 

b) Gestão Tática: responsável por coordenar a gestão em 

conjunto com a alta administração, sendo constituída pelas comissões, 
coordenadorias ou unidades organizacionais equivalentes; 

c) Gestão Operacional: responsável por executar atividades de 

processos de trabalho específicos, sendo constituída pelos departamentos e 
setores ou unidades organizacionais equivalentes. 

 
Art. 8º O Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB), no 

prazo de 5 dias, contado da data de entrada em vigor deste normativo, instituir 

a Comissão de Gestão da Governança Organizacional, designada pela 
Presidência da Casa, com o objetivo de garantir que as “Boas Práticas de 
Governança” se desenvolvam e sejam apropriadas pela instituição de forma 

contínua e progressiva. 
 

Art. 9º São competências das Comissões de Gestão da 
Governança Organizacional: 

I – Auxiliar a alta administração na implementação e na 

manutenção de processos, estruturas e mecanismos adequados à 
incorporação dos princípios e das diretrizes da governança previstos neste 

normativo; 

II – Incentivar e promover iniciativas que busquem implementar o 
acompanhamento de resultados, que promovam soluções para a melhoria do 
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desempenho organizacional ou que adotem instrumentos para o 
aprimoramento do processo decisório; e, 

III – Promover e acompanhar a implementação das medidas, dos 

mecanismos e das Boas Práticas Organizacionais de Governança. 

 

CAPÍTULO III 
DAS RESPONSABILIDADES  

 

Art. 10. A estrutura de Governança do Poder Legislativo do 
Município de Cabedelo (PB) observará as diretrizes das instâncias externas e 

será responsável, sem prejuízo das competências regimentais, por: 
I – definir a estratégia;  
II – supervisionar a estrutura de gestão;  

III – envolver as partes interessadas;  
IV – garantir a execução da gestão de riscos;  
V – dirimir conflitos internos;  

VI – assegurar a prestação de contas e a transparência nos 
processos.  

 
Art. 11. Cabe aos integrantes da estrutura de gestão, sem prejuízo 

das competências regimentais e organizacionais previstas:  

I – planejar e executar processos; 
II – assegurar a conformidade; 

III – atuar de acordo com os princípios e valores institucionais, 
primando pela eficiência administrativa;  

IV – monitorar, avaliar e reportar resultados;  

V – promover a comunicação com as partes interessadas; e  
VI – gerenciar riscos e controles internos. 

 

 
CAPÍTULO IV 

DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA 
 
Art. 12. A Governança do Poder Legislativo do Município de 

Cabedelo (PB) é composta dos mecanismos de liderança, estratégia e controle, 
adotados com a finalidade de direcionar, monitorar e avaliar a atuação gestão 

e a prestação de serviços. 
 
Art. 13. Os mecanismos são integrados por componentes que 

contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos e contemplam: 
 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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I – Liderança: 
a) pessoas e competências; 
b) princípios e comportamentos; 

c) liderança organizacional; 
d) sistematização da governança. 

 
II – Estratégia: 
a) relacionamento com partes interessadas; 

b) definição da estratégia organizacional; 
c) alinhamento com instâncias externas de governança. 

 
III – Controle: 
a) gestão de riscos e controle interno; 

b) auditoria interna; 
c) accountability e transparência. 

 
Art. 14. O sistema de governança adotará as boas práticas 

relativas aos componentes dos mecanismos de governança, tais como: 

I – Práticas relacionadas a pessoas e competências: 

  a) assegurar condições para o pleno funcionamento das 
estruturas do sistema de governança e de gestão; 

  b) mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes dos dirigentes 
em prol da otimização dos resultados organizacionais. 

 

II – Práticas relacionadas a princípios e comportamentos: 

a) adotar código de ética e conduta; 

  b) adotar critérios para impedimento e suspeição nos casos em 
que haja ou possa haver conflito de interesse; 

c) estabelecer mecanismos para receber e tratar denúncias; 

d) garantir a atuação conforme princípios legais. 

 

III – Práticas relacionadas à liderança organizacional: 

  a) direcionar, monitorar e avaliar a gestão do Poder Legislativo do 
Município de Cabedelo (PB); 

b) implementar e responsabilizar-se pela política de gestão de 
riscos; 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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c) avaliar resultados das atividades de controle e de auditoria. 

 

IV – Práticas relacionadas à sistematização da governança: 

  a) estabelecer o sistema de governança organizacional e divulgar 
às partes interessadas; 

b) garantir balanceamento de poder e segregação de funções 
críticas; 

c) aprimorar os mecanismos de liderança, estratégia e controle; 

  d) garantir a transição eficiente e transparente das gestões. 

 

V – Práticas ligadas ao relacionamento com partes 
interessadas: 

  a) estabelecer e divulgar canais de comunicação com as partes 

interessadas; 

b) promover a participação social; 

  c) assegurar que as decisões organizacionais atendam ao maior 

número possível de partes interessadas, sem predominância injustificada de 
interesses de pessoas ou grupos. 

 

VI – Prática relacionada à estratégia organizacional: 

a) estabelecer e monitorar a estratégia do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB). 

 

VII – Prática relacionada ao alinhamento com instâncias 
externas de governança: 

  a) contribuir com a elaboração de políticas e normas de interesse 

do Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB); 

b) contribuir com iniciativas de governança de outras instituições. 

 

VIII – Prática relacionada à gestão de riscos e controle interno: 

a) estabelecer e monitorar processos de gestão de riscos e de 

controle interno. 
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IX – Práticas relacionadas à auditoria interna: 

a) estabelecer atribuições e responsabilidades de auditoria 
interna; 

  b) disponibilizar condições para independência e proficiência da 
auditoria interna; 

  c) contribuir para a melhoria dos processos de governança e de 
gestão. 

 

X – Práticas relacionadas à accountability e transparência: 

  a) manter adequada regulamentação interna da Lei de Acesso à 

Informação e prestar atendimento às partes interessadas; 

  b) prestar contas da implementação e dos resultados dos sistemas 
de governança e de gestão; 

  c) avaliar a imagem do Poder Legislativo do Município de Cabedelo 
(PB) junto às partes interessadas; 

  d) garantir a apuração de indícios de irregularidades no âmbito do 

Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB) e promover a 
responsabilização em casos comprovados; e 

  e) disponibilizar portal de transparência atualizado e com 
informações relevantes à prestação de contas. 

 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 15. Compete a alta administração dispor sobre a manutenção 

do monitoramento periódico do sistema de governança do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB). 
 
Art. 16. Este normativo entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PRESIDENTE 
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MINUTA ATO/RESOLUÇÃO N.º XXX, DE XX DE XXXXXX DE 2021. 

 
 

Institui a Carta de Serviços ao 
Usuário do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB). 
 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO (PB), no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, 

 
Considerando que a Câmara Municipal de Cabedelo (PB), presta 

serviços de natureza pública à sociedade; 
 
Considerando o disposto no Art. 7º da Lei n.º 13.460, de 26 de 

junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos 
do usuário dos serviços públicos da administração pública; 

 
Considerando a importância premente de implantação das “Boas 

Práticas de Governança” alinhada aos esforços que estão sendo depreendidos 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no sentido de estimular e fomentar 
ações para melhorias do serviço público; 

 

Considerando A Carta de Serviços é um documento que visa 

informar aos cidadãos quais os serviços prestados pela organização, como 
acessar e obter esses serviços e quais são os compromissos com o atendimento 

e os padrões de atendimento estabelecidos; 
   

Considerando que a Carta de Serviços irá facilitar e ampliar o 

acesso do cidadão aos serviços e estimular sua participação no 
monitoramento do setor público, induzindo-o ao controle social e promovendo 

a melhoria da qualidade do atendimento prestado; 
 

  Considerando todo o exposto acima, contamos com o apoio 

unânime dos Vereadores que compõem essa Casa Legislativa, para aprovação 

desta propositura, em razão do evidente e inquestionável interesse público que 

envolve a matéria, 
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R E S O L V E:  
 
  

Art. 1º Instituir a Carta de Serviços ao Usuário do Poder 
Legislativo do Município de Cabedelo (PB), a fim de garantir a aderência aos 

princípios, às diretrizes e às boas práticas da Governança Organizacional.  
 
Art. 2º A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar 

o usuário sobre os serviços prestados pelo Poder Legislativo do Município de 
Cabedelo (PB), as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e 

padrões de qualidade de atendimento ao público. 
 
Art. 3º A Carta de Serviços ao Usuário do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB), será publicada no sítio oficial desta organização, 
além de ser objeto de permanente divulgação por meio das redes sociais da 
entidade. 

   
§ 1º A atualização da Carta de Serviços ao Usuário dar-se-á de 

forma periódica, tomando por base o monitoramento das atividades e a 
avaliação do cidadão e da sociedade em relação aos serviços descritos. 

  

§ 2º Os ajustes serão realizados na versão eletrônica disponível no 
sítio, devendo constar a data da última atualização. 

 
Art. 4º Este normativo entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 
 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESIDENTE 
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MINUTA ATO/RESOLUÇÃO N.º XXX, DE XX DE XXXXXX DE 2021. 

 
 

Institui a Política de Gestão de 
Riscos do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB). 
  
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO (PB), no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 

 

Considerando as recomendações do Tribunal de Contas da União 
(TCU) acerca da necessidade de estabelecer diretrizes, capacitar os gestores e 

realizar a gestão de riscos; 
 
Considerando a importância premente de implantação das “Boas 

Práticas de Governança” alinhada aos esforços que estão sendo depreendidos 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no sentido de estimular e fomentar 

ações voltadas para melhorias do serviço público; 
 
 Considerando que um dos princípios das “Boas Práticas de 

Governança” consiste no gerenciamento de riscos e na instituição de 
mecanismos de controle interno necessários ao monitoramento e à avaliação 
do sistema, assegurando a eficácia e contribuindo para a melhoria do 

desempenho organizacional; 
 

 Considerando que a gestão de riscos permite tratar com 
eficiência as incertezas, seja pelo melhor aproveitamento das oportunidades, 
seja pela redução da probabilidade ou do impacto de eventos negativos, a fim 

de melhorar a capacidade de gerar valor e fornecer garantia razoável ao 
cumprimento dos seus objetivos; 

 
  Considerando que a nova Lei Federal nº 14.133/2021, 
denominada de “Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, estabelece a 

governança nas aquisições públicas, devendo inclusive implementar a gestão 
de riscos; 
 

  Considerando todo o exposto acima, contamos com o apoio 
unânime dos Vereadores que compõem essa Casa Legislativa, para aprovação 

desta propositura, em razão do evidente e inquestionável interesse público que 
envolve a matéria, 
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R E S O L V E:  
 

  
Art. 1º Institui-se a Política de Gestão de Riscos do Poder 

Legislativo do Município de Cabedelo (PB), a fim de garantir a aderência aos 
princípios, às diretrizes e às boas práticas da Governança Organizacional.  

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Art. 2º A Política de Gestão de Riscos do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB) tem por finalidade estabelecer os princípios, 
diretrizes e responsabilidades a serem observados e seguidos no processo de 
gestão de riscos integrados ao planejamento estratégico, programas, projetos 

e processos deste poder. 
 

Art. 3º Para os efeitos deste normativo, entende-se por: 
I – Apetite a Risco: nível de risco que o Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB) está disposto a aceitar;  

II – Controle: ação tomada com o propósito de certificar-se de que 
algo se cumpra de acordo com o que foi planejado, modificando ou corrigindo 

o desempenho organizacional e individual, caso necessário; 
III – Controle Interno: processo que engloba o conjunto de regras, 

procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, 

conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, 
operacionalizados de forma integrada, destinados a enfrentar os riscos e 
fornecer segurança razoável para que os objetivos organizacionais sejam 

alcançados; 
IV – Evento: uma ou mais ocorrências ou incidências 

provenientes do ambiente interno ou externo, ou mudança em um conjunto 
específico de circunstâncias, podendo, inclusive, consistir em alguma coisa 
não acontecer; 

V – Gestão de Riscos: atividades coordenadas para dirigir e 
controlar a organização no que se refere a riscos e oportunidades; 

VI – Gestor de Riscos: pessoa, papel ou estrutura organizacional 
com autoridade e responsabilidade para gerenciar um risco; 

VII – Governança: combinação de processos e estruturas 

implantadas pela alta administração da organização, para informar, dirigir, 
administrar, avaliar e monitorar atividades organizacionais, com o intuito de 
alcançar os objetivos e prestar contas dessas atividades para a sociedade; 
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VIII – Oportunidade: possibilidade de que um evento afete, 
positivamente, o alcance de objetivos;  

IX – Risco: possibilidade de ocorrência de um evento que tenha 

impacto no alcance dos objetivos da organização; 
X – Perfil de Risco: descrição do conjunto de riscos definido pelo 

Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB); 
XI – Resposta ao Risco: qualquer ação adotada para lidar com 

risco, podendo consistir em: 

a) aceitar o risco por uma escolha consciente; 
b) transferir ou compartilhar o risco a outra parte; 

c) evitar o risco pela decisão de não iniciar ou descontinuar a 
atividade que dá origem ao risco; ou 

d) mitigar ou reduzir o risco, diminuindo sua probabilidade de 

ocorrência ou minimizando suas consequências; 
XII – Risco Inerente: risco a que uma organização está exposta 

sem considerar quaisquer medidas de controle que possam reduzir a 

probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto; 
XIII – Risco Residual: risco a que uma organização está exposta 

após a implementação de medidas de controle para o tratamento do risco; 
XIV – Política de Gestão de Riscos: declaração das intenções e 

diretrizes gerais do Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB) 

relacionadas à gestão de riscos;  
XV – Matriz de Risco: ferramenta em que são registrados os 

riscos identificados, a avaliação de seus impactos e a probabilidade de 
ocorrência para os processos, etapas, atividades e objetivos institucionais; 

XVI – Comitê de Risco: comissão de caráter consultivo e 

permanente para questões relativas à gestão de riscos, voltada para a 
identificação de oportunidades para a melhoria contínua dos processos 
internos, visando ao estabelecimento de ações consistentes com os objetivos 

institucionais; 
XVII – Plano de Gestão de Risco: documento que especifica a 

abordagem, os componentes de gestão e os recursos a serem aplicados para a 
gestão de risco. 

 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 
 

Art. 4º A Política de Gestão de Riscos do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB) observará:  
I – os princípios de transparência, ética, eficiência e integridade; 
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II – o estabelecimento de gestão de riscos de forma sistemática, 
estruturada e oportuna; 

III – a aplicação de forma contínua e integrada ao planejamento 

estratégico do Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB) e aos processos 
organizacionais, subsidiando a tomada de decisões; 

IV – o propósito em agregar valor aos processos internos, apoiando 
a melhoria contínua da gestão; 

V – o alinhamento ao perfil de risco do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB); 
VI – a necessidade em ser dinâmica, interativa e integrada às 

oportunidades e à inovação. 
 
Art. 5º A Política de Gestão de Riscos do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB) tem por objetivos: 
I – mapear e aperfeiçoar os processos e as informações 

relacionadas a riscos e controles, assegurando que os responsáveis pelas 

tomadas de decisão, tenham informações suficientes para identificar e tratar 
riscos, otimizando as oportunidades e minimizando a ocorrência de ameaças; 

II – fomentar o alcance dos objetivos da organização, reduzindo os 
riscos a níveis aceitáveis; 

III – observar os aspectos da ética, conduta, economicidade, 

eficiência, eficácia e efetividade nos controles da gestão de riscos; 
IV – otimizar a transparência e a prestação de contas à sociedade; 

V – integrar as informações relacionadas a riscos e controles de 
gestão ao processo do planejamento estratégico, na busca do atendimento aos 
objetivos institucionais. 

 
 

CAPÍTULO III 

DA OPERACIONALIZAÇÃO 
 

Art. 6º A operacionalização da gestão de riscos deverá contemplar 
as seguintes etapas: 

I – Estabelecimento do Contexto: análise dos contextos externo 

e interno do órgão e do Planejamento Estratégico, no que tange aos objetivos 
e macroprocessos construídos e mapeados; 

II – Mapeamento dos processos: levantamento de todos os 
setores do órgão, em conjunto com a participação efetiva de seus servidores 
diretamente ligados aos processos; 

III – Identificação de Riscos: efetuar o reconhecimento e 
descrição de riscos, baseados em eventos que possam evitar, reduzir, acelerar, 
atrasar ou descontinuar a realização dos objetivos; 
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IV – Análise de Riscos: compreensão da natureza dos riscos, 
analisando as suas possíveis causas e consequências; 

V – Avaliação de Riscos: estimar e determinar os níveis dos riscos 

mediante a combinação da probabilidade de sua ocorrência e dos impactos; 
VI – Priorização de Riscos: definição de quais riscos terão suas 

respostas priorizadas, levando em consideração os níveis calculados na 
avaliação de riscos; 

VII – Tratamento dos Riscos: determinar a resposta mais 

adequada para modificar a probabilidade ou impacto de um risco; 
VIII – Monitoramento: processo de verificação, supervisão, 

observação crítica ou identificação da situação de riscos realizado de forma 
contínua para determinar a adequação e a eficácia dos controles internos e 
atingir os objetivos estabelecidos; 

IX – Comunicação: refere-se à manutenção regular e constante 
do fluxo de informações com as partes interessadas, durante todas as fases 
do processo de gestão de riscos.  

 
CAPÍTULO IV 

DAS DIRETRIZES 
 
 

Art. 7º São diretrizes para a gestão de riscos do Poder Legislativo 
do Município de Cabedelo (PB): 

I – a integração ao processo de planejamento estratégico, à gestão 
e à cultura organizacional; 

II – a adoção de metodologias e ferramentas que possibilitem a 

obtenção de informações úteis à tomada de decisão para a consecução dos 
objetivos institucionais e para o gerenciamento e a manutenção dos riscos 
dentro de padrões definidos pelas instâncias supervisoras; 

III – a efetivação do Processo de Gestão de Riscos em ciclos anuais, 
de acordo com o Plano de Gestão de Riscos elaborado pelo Comitê de Gestão 

de Riscos e aprovado pela alta administração. 
 

Art. 8º O Processo de Gestão de Riscos do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB) deverá contemplar o estabelecimento do contexto, 
a identificação, a análise, a avaliação, o tratamento de riscos, a comunicação 

e consulta com partes interessadas, o monitoramento e a melhoria contínua. 
§ 1º O estabelecimento do contexto consiste em compreender o 

ambiente interno e externo no qual o objeto de gestão de riscos encontra-se 

inserido e identificar parâmetros e critérios a serem considerados no processo. 
§ 2º A identificação do risco compreende o reconhecimento e sua 

descrição relacionados a um objeto de gestão. 
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§ 3º A análise do risco fornece subsídios para a avaliação de 
riscos, bem como para as estratégias, métodos e decisões de tratamento. 

§ 4º A avaliação do risco envolve a comparação do nível do risco 

com critérios, a fim de determinar se o risco é aceitável. 
§ 5º O tratamento do risco compreende o planejamento e a 

realização de ações para modificar o risco. 
§ 6º O monitoramento compreende o acompanhamento e a 

verificação do desempenho ou da situação de elementos da gestão de riscos. 

§ 7º A comunicação e a consulta referem-se ao fornecimento ou 
compartilhamento de informações relativas à gestão de riscos sobre tais 

objetos, observada a classificação da informação quanto ao sigilo. 
§ 8º A melhoria contínua compreende o aperfeiçoamento ou 

ajuste de aspectos da gestão de riscos avaliados no monitoramento. 

 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 

 
 

Art. 9º São instâncias responsáveis pelo Sistema de Gestão de 

Riscos do Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB): 
 

I – a Presidência; 
II – demais membros da Mesa Diretora; 
III – o Comitê de Gestão de Riscos; 

IV – os responsáveis pelos setores; 
V – os gestores dos Riscos. 

 

§ 1º Compete a alta administração definir a Política de Gestão de 
Riscos e suas alterações, o Plano de Gestão de Riscos, avaliar propostas de 

mudanças e definir o apetite a risco. 
§ 2º Compete aos membros da Mesa diretora aprovar a Política e 

o Plano de Gestão de Riscos, e suas alterações, e a indicação dos gestores dos 

riscos; avaliar e aprovar a priorização dos riscos.  
§ 3º Compete ao Comitê de Gestão de Riscos manter atualizada a 

Política e o Plano de Gestão de Riscos e assessorar a alta administração.  
§ 4º Compete aos responsáveis pelos setores gerenciar os riscos, 

conforme definidos na Política de Gestão de Riscos, monitorando as operações 

e a tomada de decisões e comunicando as ações realizadas ao Comitê de 
Gestão de Riscos. 
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§ 5º Compete aos gestores dos Riscos executar as atividades do 
processo de gestão de riscos sob sua responsabilidade.  

 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 10. Devido à abrangência e à complexidade do tema, a Política 

de Gestão de Riscos do Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB) será 
implantada de forma gradual e continuada, a contar da data de publicação 

deste instrumento normativo. 
 
Art. 11. A Política de Gestão de Riscos do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB) será reavaliada e readequada sempre que o Comitê 
de Gestão de Riscos recomendar. 

 

Art. 12. Os casos omissos e as excepcionalidades deverão ser 
resolvidos pelo Comitê de Gestão de Riscos.  

 
Art. 13. Este normativo entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 
 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESIDENTE 
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MINUTA ATO/RESOLUÇÃO N.º XXX, DE XX DE XXXXXX DE 2021. 

 
 

Institui o Plano de Integridade do 
Poder Legislativo do Município de 

Cabedelo (PB). 
 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO (PB), no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, 

 
Considerando que a Câmara Municipal de Cabedelo (PB), presta 

serviços de natureza pública à sociedade; 
 
Considerando a importância premente de implantação das “Boas 

Práticas de Governança” alinhada aos esforços que estão sendo depreendidos 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no sentido de estimular e fomentar 

ações voltadas para melhorias do serviço público; 
 
Considerando que o Plano de Integridade representa um passo 

significativo para agir com ética e conduzir os programas e ações 
governamentais com foco no interesse público, tendo como base a construção 
e solidificação de um amplo ambiente de integridade em nossa sociedade. 

 
Considerando todo o exposto acima, contamos com o apoio 

unânime dos Vereadores que compõem essa Casa Legislativa, para aprovação 
desta propositura, em razão do evidente e inquestionável interesse público que 
envolve a matéria, 

 
 

R E S O L V E:  
 
  

Art. 1º Instituir o Plano de Integridade do Poder Legislativo do 
Município de Cabedelo (PB), a fim de garantir a aderência aos princípios, às 
diretrizes e às boas práticas da Governança Organizacional.  

 
Art. 2º Considera-se Plano de Integridade do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB), documento, aprovado pela alta administração, 
que organiza as medidas de integridade a serem adotadas. 
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Art. 3º O Plano de Integridade do Poder Legislativo do Município 

de Cabedelo (PB), será publicado no sítio oficial desta organização, além de 

ser objeto de permanente divulgação por meio das redes sociais da entidade. 
   

§ 1º A atualização Plano de Integridade do Poder Legislativo do 
Município de Cabedelo (PB) dar-se-á de forma periódica, tomando por base o 
monitoramento das atividades. 

  
§ 2º Os ajustes serão realizados na versão eletrônica disponível no 

sítio, devendo constar a data da última atualização. 
 
Art. 4º Este normativo entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESIDENTE 
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MINUTA ATO/RESOLUÇÃO N.º XXX, DE XX DE XXXXXX DE 2021. 

 
 

Institui o Plano de Logística 
Sustentável do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB). 
 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO (PB), no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, 

 
Considerando que a Câmara Municipal de Cabedelo (PB), presta 

serviços de natureza pública à sociedade; 
 
Considerando que a sustentabilidade busca relacionar a 

conciliação do desenvolvimento com a conservação ambiental e a construção 
da equidade social, e as organizações estão cada vez mais preocupadas em 

atingir e demonstrar um bom desempenho ambiental, por meio do controle 
dos impactos de suas atividades, produtos e serviços sobre o meio ambiente, 
coerente com sua política e seus objetivos; 

 
Considerando que as organizações de todos os tipos estão cada 

vez mais preocupadas em atingir e demonstrar um bom desempenho 

ambiental, por meio do controle dos impactos de suas atividades, produtos e 
serviços sobre o meio ambiente, coerente com sua política e seus objetivos; 

 
Considerando um contexto de legislação cada vez mais exigente, 

do desenvolvimento de políticas econômicas e de outras medidas visando 

adotar a proteção ao meio ambiente e de uma crescente preocupação expressa 
pelas partes interessadas em relação às questões ambientais e ao 

desenvolvimento sustentável; 
 
Considerando a importância premente de implantação das “Boas 

Práticas de Governança” alinhada aos esforços que estão sendo depreendidos 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no sentido de estimular e fomentar 
ações para melhorias do serviço público; 

 
Considerando todo o exposto acima, contamos com o apoio 

unânime dos Vereadores que compõem essa Casa Legislativa, para aprovação 
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desta propositura, em razão do evidente e inquestionável interesse público que 
envolve a matéria. 
 

R E S O L V E:  
 

  
Art. 1º Instituir o Plano de Logística Sustentável do Poder 

Legislativo do Município de Cabedelo (PB), a fim de garantir a aderência aos 

princípios, às diretrizes e às boas práticas da Governança Organizacional.  
 

Art. 2º Considera-se Plano de Logística Sustentável do Poder 
Legislativo do Município de Cabedelo (PB), documento, aprovado pela alta 
administração, que organiza as medidas de Logística Sustentável a serem 

adotadas, estabelecendo diretrizes e um conjunto de medidas a serem tomadas 
para a inserção de atributos de sustentabilidade na gestão da logística. 

 

Art. 3º O Plano de Logística Sustentável do Poder Legislativo do 
Município de Cabedelo (PB), será publicado no sítio oficial desta organização, 

além de ser objeto de permanente divulgação por meio das redes sociais da 
entidade. 

   

§ 1º A atualização Plano de Logística Sustentável do Poder 
Legislativo do Município de Cabedelo (PB) dar-se-á de forma periódica, 

tomando por base o monitoramento das atividades. 
  
§ 2º Os ajustes serão realizados na versão eletrônica disponível no 

sítio, devendo constar a data da última atualização. 
 
Art. 4º A coordenação e o acompanhamento do Plano de Logística 

Sustentável do Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB) competem à 
Comissão Permanente de Sustentabilidade e Inovação desta Casa, instituída 

por meio Portaria. 
 
§ 1º A Comissão Permanente de Sustentabilidade e Inovação 

responsável pelas medidas a serem tomadas para a inserção de atributos de 
sustentabilidade na gestão da logística, deverá reportar os resultados 

anualmente à alta administração por meio de relatório. 
 
§ 2º Os resultados medidos pelos indicadores e as metas 

alcançadas apresentados no relatório deverão ser publicadas anualmente no 
sítio eletrônico desta Casa, contendo no mínimo: 

I  –   a consolidação dos resultados alcançados; e 
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II –   a identificação das ações a serem desenvolvidas ou 
modificadas para o ano subsequente. 

 

Art. 5º Este normativo entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESIDENTE 
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