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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 06, 07 e 08, 

realizadas por esta Consultoria Técnica Especializada, 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 
DE EXECUÇÃO 

ESCOPO E LIMITES 

6 
 

Elaboração de 
Novo 
Organograma 

Organizacional 

Limita-se a fase de elaboração de novo 
Organograma Organizacional, delineado com base 
na Política de Governança no âmbito da Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB. 
 

7 
 

Elaborar o Plano 
de Gestão de 
Riscos 

Limita-se a fase de elaboração do Plano de Gestão 
de Riscos no âmbito da Câmara Municipal de 
Cabedelo/PB. 

 
 

8 
 

Elaborar o Plano 
de Integridade 

Limita-se a fase de elaboração do Plano de 
Integridade, definindo ações de promoção e 
fortalecimento das instâncias de integridade, por 

meio de mecanismos destinados à prevenção, à 
detecção, à punição e à remediação de fraudes e 
atos de corrupção, no âmbito da Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB. 
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2 ORGANOGRAMA ORGANIZACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CABEDELO (PB) 

 

De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Cabedelo 

(RICMC), Resolução nº 158, de 15 de março de 2006 e atualizações, a 

estrutura organizacional da Casa está dividida em dois anexos: o Legislativo 

que é composto pela Secretaria Legislativa e o Administrativo que é formado 

pelos seguintes setores:  

(i) recursos humanos;  

(ii) jurídico;  

(iii) licitação;  

(iv) financeiro; 

(v) almoxarifado; e  

(vi) arquivo.   

 

A sede desta Casa Legislativa “Casa Luiz de Oliveira Lima” é localizada 

na Rua Dr. João Machado n° 29, Centro, Cabedelo (PB), onde funciona o 

Anexo Legislativo.  

No imóvel locado onde funciona o Anexo Administrativo, situado à Rua 

João Machado, nº 57, Centro, Cabedelo (PB), encontra-se de maneira 

setorizada: 

(i) quatorze gabinetes dos vereadores;   

(ii) uma Secretaria Administrativa; 

(iii) um Setor Jurídico; 

(iv) um Setor de Licitação e Contratos; 

(v) um Setor Financeiro e Contábil; 

(vi) um Almoxarifado; e, 

(vii) um Setor de Recursos Humanos;   
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No RICMC, são observadas, também, as suas funções oficiais deste 

Poder Legislativo, que de modo claro e objetivo estão distribuídas da seguinte 

forma:  

 

 

Figura 1 - Funções Legislativas 

 

Dessa forma, o Poder Legislativo 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. Na função 

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

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

orçamento, patrimônio e recursos humanos. 

Cabe destacar, que 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:   

✓ Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). 

✓ Comissão de Orçamento e Finanças (CORF). 

Administrativas

Fiscalizadoras

Legislativas
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✓ Comissão de Serviços Públicos e Desenvolvimento (CSPD). 

✓ Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente (CESMA). 

✓ Comissão de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH). 

✓ Comissão da Juventude (CJ). 

✓ Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (CEDP). 

O Anexo Legislativo da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) atua 

diretamente na elaboração de proposituras e pareceres técnico-legislativos, 

assessorando nas deliberações do plenário e da Mesa Diretora, orientando os 

trabalhos do legislativo, colaborando no aprimoramento formal e técnico da 

estrutura vigente. Dentre as principais atribuições foi verificado: 

✓ 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; 

✓ Desempenhar outras atividades correlatas quando solicitado; 

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

Câmara Municipal. 

 

O Anexo Administrativo da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) atua na 

manutenção das atividades deste poder, é restrito a organização interna, ou 

seja, à regulamentação de seu funcionamento e a estruturação e direção de 

seus serviços auxiliares. A legalidade desses atos está sujeita ao controle 

judicial e ao exame do Tribunal de Contas (TCE-PB). Dentre as principais 

atribuições foi verificado: 
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✓ 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. 

Atualmente, a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) apresenta o 

organograma institucional a seguir, disponível no seu site oficial 

(https://cmcabedelo.pb.gov.br/organograma/): 

 

Figura 2 - Organograma Institucional 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/organograma/
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Dessa forma, visando não só atualizar esse organograma para o novo 

biênio (2021/2022) que está em andamento, bem como para que seja possível 

implantar um conjunto de processos, mecanismos e monitoramento, com a 

finalidade de organizar internamente os trabalhos desenvolvidos pela Câmara 

Municipal de Cabedelo (PB), com base nas boas práticas de governança, se faz 

necessário propor um novo modelo de organograma organizacional. 

Cabe ressaltar, que não existe um modelo de estrutura organizacional 

padrão, pois existem muitas variáveis a serem observadas envolvidas no 

contexto, vai depender do tipo de organização, do segmento de atuação, da 

sua missão e valores. Logo, não há uma estrutura única, o que funciona para 

outras entidades pode não ser o ideal para esta Casa. 

A definição de um novo modelo vai depender da cultura organizacional 

existente, do planejamento estratégico traçado, da estrutura hierarquia e dos 

cargos de liderança definidos. E, seja qual for a estrutura que se tem, o ideal 

é que todos os atores envolvidos conheçam o seu papel no processo, de modo 

a possibilitar que esses resultados esperados sejam realmente atingidos. 

Portanto, ao pensar no modelo de organograma organizacional, foi 

necessário resgatar a missão institucional a ser atingida, a visão e os valores 

que envolvem a gestão, em benefício da sociedade cabedelense, claramente 

definidos na Figura 3. 

 

Figura 3 - Missão, visão e valores da gestão estratégica do Poder Legislativo de Cabedelo 

(PB). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

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.
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Nessa perspectiva, a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) deve delinear 

o seu funcionamento, de forma geral, distribuindo os cargos e os setores, 

desde a alta administração até os níveis mais básicos e operacionais da 

organização. 

Assim, de uma forma fácil de visualizar a proposta de novo modelo do 

organograma organizacional, contendo a estrutura desta Casa e como cada 

área deve relacionar-se com as demais, foi elaborado o que segue ao final desse 

documento como apêndice.  

Cabe ressaltar que é considerado um modelo mais moderno de 

organograma. Nele, os níveis mais elevados estão dispostos no centro, com o 

nível hierárquico diminuindo sucessivamente nas camadas mais externas do 

gráfico.  

Trata-se de um modelo que transmite melhor uma ideia de colaboração 

entre as diferentes áreas e níveis envolvidos, permite uma visão macro e 

completa da estrutura, sem valorizar de forma excessiva a questão da 

hierarquia, onde todos fazem parte do mesmo sistema e tem sua relevância no 

alcance do objetivo fim. 

O modelo do organograma proposto deve ser aprovado pela alta 

administração. E, o passo seguinte é disseminá-lo entre todos os 

colaboradores desta organização, de modo que todos conhecerão melhor o 

papel da sua área e a importância do seu próprio trabalho para a Casa, bem 

como também saberão a quem recorrer em cada situação, agilizando os 

processos de produção.  

Ademais, ele deve ser disponibilizado por meio do site oficial para que 

outros públicos além do interno, como fornecedores e demais stakeholders 

possam conhecer melhor o funcionamento deste poder a partir do seu 

organograma organizacional. 
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3 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

(PB) 

 

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.  

Gerenciar riscos em uma organização é fundamental e contribui para 

garantir uma comunicação eficaz, evitar danos, mitigar riscos e atingir os 

objetivos fins.  

Assim, o Plano de Gestão de Riscos da Câmara Municipal de Cabedelo 

(PB) é parte integrante dessa etapa, que segue em apêndice neste documento, 

como modelo proposto, para que após a devida aprovação, seja disponibilizado 

no site oficial deste Poder, dentro do link que trata da Governança. 

 

4 PLANO DE INTEGRIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO (PB) 

 

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 
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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 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 deste plano 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 
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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 

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.  

 Tudo isso fortalece ainda mais a necessidade premente desta Casa de 

definir o seu Plano de Integridade, que nesta proposta seguiu o seguinte 

roteiro de elaboração, contemplando os cinco tópicos apresentados na 

seguinte sequência:  

1) Objetivos - Apresentação do documento, esclarecendo 

do que trata, seus objetivos, como foi elaborado e qual 

será sua utilidade para a instituição. 

2) Caracterização geral do órgão - Principais 

competências e serviços prestados, estrutura 

regimental, organograma, caracterização do setor de 

atuação do órgão, missão, visão, valores institucionais e 

principais diretrizes do Planejamento Estratégico, 

relação dos principais instrumentos legais internos 

relativos à área de integridade. 

3) Identificação e classificação de riscos - Conceitos de 

riscos, riscos de integridade e seus tipos, identificação 

dos riscos mais relevantes da organização, descrição dos 

níveis de impacto e probabilidade, tipo de matriz de risco 

utilizada, principais áreas de risco, processos e cargos 

mais sensíveis.  
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4) Monitoramento, atualização e avaliação do Plano - 

Detalhar as políticas de monitoramento, atualização 

periódica e avaliação que serão desenvolvidas pelo órgão 

para o tratamento dos riscos.  

5) Instâncias de Governança - Determinar as instâncias 

de governança do Plano com a designação de 

áreas/cargos para a gestão superior, acompanhamento 

da implementação de medidas, revisão, atualização 

periódica e políticas de divulgação interna. 

 

Assim, o Plano de Integridade da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) é 

parte integrante dessa etapa, que segue em apêndice neste documento, como 

modelo proposto, para que após a devida aprovação, seja disponibilizado no 

site oficial deste Poder, 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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E S T A D O  D A  P A R A Í B A 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 
 

 

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/                                                            

  1 

 

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

 

 
Aprova o Plano 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 o teor do normativo (MINUTA ATO/RESOLUÇÃO 

N.º XXX, DE XX DE XXXXXX DE 2021), que institui a Política de Gestão 

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

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 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 as “Boas Práticas de Governança” depende da 

implantação de um sistema com fluxo claro de informações, com instâncias 

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 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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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 Aprovar o Plano de Gestão de Riscos do Poder Legislativo 

do Município de Cabedelo (PB), conforme apêndice deste ato, para garantir a 
aderência aos princípios, às diretrizes e às boas práticas da Governança 

Organizacional, com a finalidade de: 
I – orientar as Unidades ou Setores Organizacionais do Poder 

Legislativo do Município de Cabedelo (PB) quanto aos procedimentos a serem 

adotados para a realização da gestão de riscos; 

II – alinhar a gestão de riscos ao planejamento organizacional e 

estratégico do Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB);  

III – otimizar o planejamento e a execução de programas, projetos 

e processos do Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB); e  

IV – contribuir com a governança institucional do Poder 

Legislativo do Município de Cabedelo (PB).  

Art. 2º Este normativo entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESIDENTE 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento define o Plano de Gestão de Riscos da Câmara 

Municipal de Cabedelo (PB), que deverá ser posteriormente aprovado por ato 

normativo e disponibilizado no site oficial deste Poder, na aba que trata da 

governança. 

A gestão do risco é uma atividade que assume caráter transversal, 

constituindo um requisito essencial ao funcionamento organizacional e ao 

estado democrático de direito, sendo fundamental nas relações que se 

estabelecem entre a sociedade e a administração pública. 

Desse modo, a gestão de riscos tem por objetivo salvaguardar aspetos 

indispensáveis na tomada de decisões em conformidade com a legislação 

vigente, com os procedimentos existentes e com as obrigações contratuais a 

que a organização está vinculada.  

O presente Plano de Gestão de Riscos é parte integrante das “Boas 

Práticas de Governança” da Câmara Municipal de Cabedelo (PB), 

constituindo-se como o documento formal de gestão dos riscos inerentes ao 

seu funcionamento, tendo como objetivo principal a identificação dos riscos e 

dos responsáveis pelo seu tratamento, bem como assegurar uma gestão 

estruturada a fim de mitigar riscos. 

Assim, este documento ratifica o compromisso deste Poder Legislativo 

com a governança pública, promovendo a eficiência no cumprimento dos 

objetivos institucionais e a entrega de resultados mais efetivos para a 

sociedade. 
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2 O PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DO PODER LEGISLATIVO DO 

MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB)  

 

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): 

“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”. 
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“A gestão de riscos é o processo que trata dos riscos e 

oportunidades que afetam a criação, a destruição ou 

a preservação de valor nas organizações. A premissa 

inerente ao gerenciamento de riscos é a de que toda a 

agência, pública ou corporativa, existe para gerar 

valor às partes interessadas (stakeholders)” (VIEIRA, 

2019, p. 97). 

 

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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Ademais, é importante ressaltar que não existe um modelo pronto e 

acabado para um Plano de Gestão de Riscos. Ele precisa ser moldado a 

estrutura, tamanho, natureza e características de cada organização, exigindo 

que suas ações sejam planejadas e executadas de acordo com cada realidade.  

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. 

3 OBJETIVOS E PRINCÍPIOS 

 

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. 

Dessa forma, são objetivos: 

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 dos riscos e dos 

impactos negativos decorrentes de sua materialização.  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Por sua vez, são 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. 

 

4 RESPONSÁVEIS E ENVOLVIDOS  

 

O Plenário da Casa é responsável por: 

• 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; 

• Acompanhar a Matriz Gerencial de Riscos. 
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A Presidência da Casa é responsável por: 

• Definir a Política de Gestão de Riscos. 

• Avaliar as propostas de mudanças da Política de Gestão de Riscos. 

• Definir os processos prioritários para 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. 

 

O Comitê de Gestão de Riscos da Casa é responsável por: 

• 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. 

• 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. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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• Comunicar as partes interessadas no processo de Gestão de 

Riscos. 

 

 

Os gestores de riscos são responsáveis por: 

• Executar as atividades referentes ao processo de identificação, 

análise, avaliação e tratamento dos riscos da atividade/projeto 

sob sua responsabilidade; 

• Comunicar as ações realizadas ao Comitê de Gestão de Riscos. 

 

5 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. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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5.1 ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO 

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. 

O ambiente interno é considerado aquele que pode ser controlado pela 

Administração, pois resulta das estratégias definidas pela própria 

organização. Enquanto o ambiente externo compreende as situações que estão 

totalmente fora do campo de controle da administração.  

Para avaliar os ambientes interno e externo e levantar os fatores 

positivos e críticos, será adotada como ferramenta a análise SWOT, que 

contribuirá para a identificação dos riscos do processo e para o êxito no 

alcance dos objetivos da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz SWOT 

 

FORÇAS OPORTUNIDADES 

Fatores internos que representam 

uma facilidade para o alcance 

dos objetivos 

Situações externas que afetam 

positivamente o alcance dos 

objetivos 

FRAQUEZAS AMEAÇAS 

Fatores internos que oferecem 

risco à execução dos processos 

Situações externas que impõem 

dificuldades para o cumprimento 

dos objetivos 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Cabe destacar, que futuramente outras técnicas e ferramentas poderão 

ser utilizadas para auxiliar na análise dos ambientes e identificação dos 

riscos, como brainstorming, questionários, entrevistas, checklist, análise 

histórica de dados, análise de premissas, consultoria especializada, e outras 

que melhor for julgada adequada pelo Comitê de Gestão de Riscos. 

 Por sua vez, quanto aos critérios de risco, ficam definidos os seguintes 

parâmetros:  

• 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. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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• 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". 

 

 

5.2 IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 

A identificação de riscos tem por objetivo produzir uma lista com os 

possíveis eventos de risco que afetam a realização dos objetivos de um 

processo, assim como suas causas e potenciais consequências.  

Após a definição dos processos prioritários que terão seus riscos 

mapeados, é necessário o envolvimento da equipe diretamente responsável 

pela execução do respectivo processo, projeto ou atividade, assumindo 

responsabilidade em relação ao Processo de Gestão de Riscos e o 

comprometimento em relação ao tratamento.  

Logo, é 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: 

• 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. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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• Consequências: resultado de um evento de risco que afeta os 

objetivos. 

 

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

 

• 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. 

• Integridade: quando podem afetar a probidade da gestão dos 

recursos e das atividades da Casa, causados pela falta de 

honestidade e desvios éticos. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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• Fiscal: quando podem afetar negativamente o equilíbrio das 

receitas e das despesas. 

• Conformidade: quando podem afetar o cumprimento de leis e 

regulamentos aplicáveis. 

 

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. 

Para ser calculado o nível do Risco Inerente (RI), obtido por meio do 

produto aritmético entre a Probabilidade (P) e o Impacto (I), há de se considerar 

a probabilidade como as chances de o evento de risco ocorrer e o impacto como 

as consequências associadas ao evento de risco concretizado. Logo, quanto 

maior a probabilidade e o impacto nos objetivos, maior será o nível do risco 

inerente. 
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Na avaliação da probabilidade, o gestor deverá considerar as seguintes 

classificações na escala de probabilidade: 

Diretriz Descrição Avaliação 

Muito 

Baixa 
Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência. 1 

Baixa Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. 2 

Média 
Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de 

ocorrência parcialmente conhecido. 
3 

Alta Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido. 4 

Muito Alta Evento repetitivo e constante. 5 

Figura: Escala de Probabilidade 

 

Quanto ao impacto, a avaliação será realizada levando em consideração 

a seguinte escala de efeitos causados pelo risco aos objetivos: 

Diretriz Descrição Avaliação 

Muito 

Baixo 
Impacto insignificante nos objetivos. 1 

Baixo  Impacto mínimo nos objetivos. 2 

Médio 
Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de 

recuperação. 
3 

Alto 
Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de 

recuperação. 
4 

Muito Alto 
Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de 

recuperação. 
5 

Figura: Escala de Impacto 
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Os resultados aritméticos da combinação dos fatores estão descritos na 

Matriz Probabilidade x Impacto, que é responsável por definir o nível do risco. 

Ressalta-se, que os gestores de riscos não poderão fazer adequações nesta 

matriz. 

 

Nível de Risco 

Extremo 

Alto 

Médio 

Baixo 

Probabilidade 

1 

Muito 

Baixa 

2  

Baixa 

3  

Média 

4  

Alta 

5  

Muito Alta 

Im
p
a
c
to

 

5  

Muito 

Alto 

5 10 15 20 25 

4  

Alto 
4 8 12 16 20 

3  

Médio 
3 6 9 12 15 

2  

Baixo 
2 4 6 8 10 

1  

Muito 

Baixo 

1 2 3 4 5 

Figura: Matriz Probabilidade x Impacto 
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Na sequência, deve-se buscar identificar a existência de controles 

destinados ao enfrentamento das situações levantadas. Constatada a sua 

existência, tais controles deverão ser descritos e classificados quanto à sua 

eficácia.  

 

Eficácia do 

Controle 
Situação do Controle Existente 

Fator 

Multiplicador 

Inexistente Ausência completa de controle. 1,0 

Fraco 
Controle depositado no conhecimento pessoal, em geral de 

maneira manual 
0,8 

Mediano 
Controle não contempla todos os aspectos relevantes do 

risco 
0,6 

Satisfatório 
Controle está sustentado por ferramentas adequadas e 

mitiga o risco razoavelmente. 
0,4 

Forte 
Controle mitiga o risco associado em todos os aspectos 

relevantes. 
0,2 

Figura: Definição da Eficácia dos Controles 

 

Uma vez classificado o controle, o valor do risco inerente do processo 

e/ou procedimento em avaliação deverá ser multiplicado pelo Fator 

Multiplicador (FM) referente à eficácia de seu controle, de modo a identificar 

qual o valor do Risco Residual (RR) remanescente e qual a classificação da 

diretriz do risco. Após o dimensionamento do risco residual, o evento de risco 

será classificado de acordo com a Diretriz de Risco, utilizada para estabelecer 

o nível crítico dos riscos identificados e definida a partir da Matriz de 

Classificação de Riscos.  
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

 

Nível de Risco 

Risco Extremo 15 a 25   

Risco Alto 8 a 12   

Risco Médio  3 a 6   

Risco Baixo e Muito Baixo   1 e 2   

Figura: Diretriz de Risco 

 

 

Nível de Risco 
Extremo 

Alto 

Médio 

Baixo 

Probabilidade 

1 

Muito 

Baixa 

2  

Baixa 

3  

Média 

4  

Alta 

5  

Muito 

Alta 

Im
p
a
c
to

 

5  

Muito 

Alto 

   

4  

Alto 
  Extremo 

3  

Médio 
 Alto  

2  

Baixo 
 Médio  

1  

Muito 

Baixo 

Baixo e Muito Baixo  

Figura: Matriz Classificação de Riscos 

 

Com o estabelecimento do nível crítico, a matriz Apetite a Risco definirá 

a quantidade de risco que a Casa está disposta a aceitar, a fim de implementar 

sua estratégia, atingir seus objetivos e agregar valor aos serviços prestados no 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

cumprimento de sua missão institucional, cabendo apenas à Presidência da 

Casa fazer alterações nesta matriz. 

Nível de Risco 
Extremo 

Alto 

Médio 

Baixo 

Probabilidade 

1 

Muito 

Baixa 

2  

Baixa 

3  

Média 

4  

Alta 

5  

Muito 

Alta 

Im
p
a
c
to

 

5  

Muito 

Alto 

   

4  
Alto 

  Inaceitável 

3  

Médio 
 Inaceitável  

2  

Baixo 
 Aceitável  

1  

Muito 

Baixo 

Aceitável  

Figura: Matriz Apetite de Riscos 

 

Portanto, diante do resultado alcançado, se o nível do risco residual 

identificado é igual ou inferior ao nível de aceitação, então esse risco é 

aceitável e requer a manutenção do tratamento já empregado ou apenas seu 

monitoramento, de modo a evitar o agravamento do risco.  

No entanto, se o nível de um risco residual é superior ao apetite 

admitido, então esse risco demandará uma ação adicional em seu tratamento, 

a fim de reduzi-lo a um nível aceitável.  

 Logo, analisar e avaliar os riscos fornecem subsídios para a tomada de 

decisões que necessitam de atuação imediata e permitem o seu 

monitoramento, não só pelos seus gestores, como pelo Comitê de Gestão de 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

Riscos, uma vez que todos os que forem classificados nos níveis “Alto” e 

“Extremo” serão acompanhados pelo Comitê. 

 

5.3 TRATAMENTO DE RISCOS 

 

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: 

• 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. 

 

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: 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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• 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. 

 

A fase final do Tratamento de Riscos é a implementação do Plano de 

Tratamento de Riscos aprovado.  

 

5.4 MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA 

 

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; 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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• 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. 

• Comitê de Gestão de Riscos: realiza a análise crítica de todos 

os riscos mapeados e monitora os riscos classificados como 

'Extremos' e 'Altos'. 

 

O Comitê de Gestão de Riscos realizará o monitoramento dos riscos por 

meio da Matriz Gerencial de Riscos, formulário de mapeamento de risco e pelo 

Plano de Implementação dos Controles, que auxiliará o monitoramento efetivo 

e contínuo dos riscos mais elevados, pois apresentará uma descrição 

detalhada do tratamento, contendo: resposta ao risco; categoria do risco; 

natureza do risco; controle proposto/ação proposta; descrição; tipo; objetivo; 

responsável pela implementação; como será implementado; intervenientes; 

data do início; data da conclusão; status.  
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As atividades de monitoramento e análise crítica são fundamentais para 

a revisão das prioridades dos riscos e dos planos de ação adotados, sendo 

imprescindível que os registros dos riscos sejam mantidos atualizados pelos 

responsáveis. 

 

5.5 COMUNICAÇÃO E CONSULTA 

 

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.  

 

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 23 de 24 

 

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

 

Aprova 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 o teor do normativo (MINUTA ATO/RESOLUÇÃO 

N.º XXX, DE XX DE XXXXXX DE 2021), que institui o Plano de Integridade 
do Poder Legislativo do Município de Cabedelo (PB). 
 

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 para toda a administração pública brasileira; 

 

  Considerando que as “Boas Práticas de Governança” depende da 

implantação de um sistema com fluxo claro de informações, com instâncias 

internas bem definidas, com poderes de decisão balanceados e funções críticas 

segregadas;  

 

Considerando a relevância deste Poder em ter um conjunto 

estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção e 

remediação de fraudes, atos de corrupção, conflitos de interesses e desvios de 

conduta, em apoio à boa governa; 

 

  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 Aprovar o Plano de integridade do Poder Legislativo do 

Município de Cabedelo (PB), conforme apêndice deste ato, para garantir a 
aderência aos princípios, às diretrizes e às boas práticas da Governança 
Organizacional, com a finalidade de: 

 

I – definir princípios éticos e normas de conduta e certificar seu 

cumprimento;  

II – estabelecer um conjunto de medidas de forma conexa, visando 

a prevenir possíveis desvios na entrega dos resultados efetivos, sob sua 

competência, à sociedade cabedelense;  

III – promover a cultura de controle interno preventivo do órgão, 

na busca contínua por sua conformidade e melhoramento de sua estrutura; 

IV – fomentar a adoção de boas práticas de gestão pública e 

contribuir para sua melhoria;  

V – estimular o comportamento íntegro e probo de seus 

parlamentares e servidores;  

VI – estabelecer mecanismos de comunicação, de monitoramento, 

de controle e de auditoria interna;  

VIII – assegurar que sejam atendidos, pelos setores deste Poder, 

os requerimentos e as solicitações de outros órgãos reguladores, fiscais e de 

controle;  

IX – incentivar a transparência, o controle e a participação social. 

 

  Art. 2° O Plano de Integridade da Câmara Municipal de Cabedelo 

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

permanente divulgação por meio das redes sociais da entidade. 

 

§ 1° A atualização do Plano de Integridade da Câmara Municipal 

de Cabedelo (PB) dar-se-á de forma periódica, tomando por base o 

monitoramento das atividades. 

§ 2° Os ajustes serão realizados por ato/Resolução e publicado na 

versão eletrônica disponível no sítio, devendo constar a data da última 

atualização. 
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Art. 3º Este normativo entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PRESIDENTE 
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PLANO DE INTEGRIDADE 

O PLANO DE INTEGRIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO 

DE CABEDELO (PB) E SEUS OBJETIVOS 

 

Alinhado com a tendência mundial 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. 

Este é o primeiro Plano de Integridade da Câmara Municipal de 

Cabedelo (PB) desenhado com a finalidade precípua de promoção da 

integridade. Logo, o caráter inovador do plano busca primar pela compreensão 

do conceito para além da avaliação de legalidade e conformidade e pela 

complexidade dos stakeholders envolvidos. 

Cabe destacar, também, que o Plano de Integridade da Câmara 

Municipal de Cabedelo (PB) representa os esforços que culminarão em 

diversas ações de controle interno, bem como novos projetos que serão criados 

e desenvolvidos, com orientação exclusiva para aspectos de conformidade, 

inclusive voltados para a conduta de seus agentes e servidores. 

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;  
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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. 

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;  
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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; 

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.  

Assim, esse Plano de Integridade está desenhado para a Câmara 

Municipal de Cabedelo (PB), que 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. 
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