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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 09, 10 e 11, 

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 

9 
 

Revisar o Código de 
Conduta 

Limita-se a fase de revisão do Código de Ética 
e Decoro Parlamentar, apresentando proposta 
de alinhamento com a Política de Governança 

e o modelo delineado no âmbito da Câmara 
Municipal de Cabedelo/PB. 
 
 

10 

 

Elaborar o Plano de 

Desenvolvimento de 
Líderes 

Limita-se a fase de elaboração do Plano de 

Desenvolvimento de Líderes no âmbito da 
Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 
 

11 Elaborar o Plano 
Diretor de Tecnologia 

da Informação 
(PDTI)  

Limita-se a fase de elaboração do Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) no 

âmbito da Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 
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1 CÓDIGO DE CONDUTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO (PB) 

 

A Câmara Municipal de Cabedelo (PB) disponibiliza o Código de Ética e 

Decoro Parlamentar no seu site oficial 

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

Ele foi instituído pela Resolução Nº 159, de 15 de março de 2006, 

publicado no Quinzenário Oficial de Cabedelo/PB de 1 a 15 de abril de 2006, 

e desde então vem passando por várias alterações até chegar na edição de 

2020.  

Destaca-se, que as normas estabelecidas neste código complementam o 

Regimento Interno e dele passam a fazer parte integrante. Ademais, foram 

devidamente revisadas e estão em conformidade com a estrutura vigente. 

Nele se estabelece os princípios éticos e as regras básicas de decoro 

parlamentar que devem orientar a conduta dos que estejam no exercício do 

cargo de Vereador, sendo criado com o objetivo de zelar pela observância dos 

princípios e preceitos do regulamento e do Regimento Interno da Casa, 

atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar. 

Logo, esse instrumento garante para a sociedade uma qualidade moral 

que permanecerá fundamentado na responsabilidade social e política de cada 

um dos parlamentares. 

Contudo, cabe ressaltar, que até o presente não existe nesta Casa um 

código de conduta para servidores, comissionados e demais partes 

interessadas. E, para que seja proposto um normativo dessa abrangência, 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. 

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

instituir de forma geral, um código de ética e de conduta para seus servidores, 

efetivos e comissionados, bem como terceirizados, estagiários e demais tipos 

de colaboradores que não pertençam ao quadro próprio da estrutura 

organizacional. 
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2 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CABEDELO (PB) 

 

O Plano de Desenvolvimento de Líderes da Câmara Municipal de 

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

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

necessidades de capacitação identificada para os seus líderes. 

O Plano de Desenvolvimento de Líderes tem por objetivo: 

✓ desenvolver lideranças;  

✓ aprimorar conhecimentos, habilidades e atitudes alinhadas ao 

planejamento estratégico;  

✓ preparar líderes e gestores para uma atuação inovadora em 

busca de soluções eficientes e eficazes; e, 

✓ formar um time de liderança mais coeso e gestores conscientes 

de seu papel na entidade. 

 

Assim, o Plano de Desenvolvimento de Líderes da Câmara Municipal de 

Cabedelo (PB) é parte integrante dessa etapa, que segue em apêndice, como 

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

site oficial deste Poder, dentro do link que trata da Governança. 
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3 PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI) DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO (PB) 

 

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

Municipal de Cabedelo (PB) é um instrumento de gestão dos recursos e 

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

tecnológicas e de informação desta Casa, devendo contemplar as 

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

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

que se fizerem necessários.  

O PDTI também descreve o comportamento esperado da TI pela alta 

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

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

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

espera da área de TI.  

Nesse caso da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) ainda não possui em 

sua estrutura organizacional um setor específico de TI definido e implantado. 

Dessa forma, espera-se que a alta administração verifique a necessidade de 

implantar em sua estrutura e proceda com as providências que forem cabíveis. 

O objetivo geral deste plano é tornar público o compromisso da Alta 

administração da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) com as melhorias que 

se fizerem necessárias relacionadas a área de TI, sendo o PDTI parte integrante 

dessa etapa, que segue em apêndice, como modelo proposto, para que após a 

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

 
 

Institui a Plano de Desenvolvimento 
de Líderes (PDL) do Poder Legislativo 

do Município de Cabedelo (PB). 
 
 

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

atribuições legais e regimentais, 

 
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 que o Plano de Desenvolvimento de Líderes está 

alinhado às recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU), no que diz 
respeito ao aprimoramento institucional da governança e desenvolvimento de 
líderes, considerando que a liderança exerce papel fundamental na 

organização, transformando grupos de pessoas em equipes que geram 
resultados.  

   

  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 Desenvolvimento de Líderes que é um 
instrumento de implementação de ações de capacitação, visando à 
qualificação, o aperfeiçoamento e desenvolvimento de pessoas, considerando 

que a liderança exerce papel fundamental nesta Casa.  
 

Art. 2º O Plano de Desenvolvimento de Líderes tem como objetivos 
principais desenvolver lideranças visando ao aprimoramento de 
conhecimentos, habilidades e atitudes alinhadas ao planejamento estratégico 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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da organização, bem como a preparação de líderes e gestores para uma 
atuação inovadora em busca de soluções eficientes e eficazes, através dos 
seguintes objetivos específicos: 

I - motivar equipes de trabalho com o desenvolvimento de 
habilidades e responsabilidades; 

II - ampliar o autoconhecimento do gestor por meio de novas 
ferramentas que os apoiem em sua jornada como líder; 

III - desenvolver habilidades, como melhorias na comunicação, na 

motivação e na produtividade da equipe e do gestor; 
IV - melhorar as relações com os demais colaboradores e com os 

seus superiores;  
IV - motivar os participantes a seguirem os prazos e a trabalharem 

com qualidade; 

VI - desenvolver a visão estratégica e formas de implementação de 
instrumentos para atingir o sucesso das lideranças; e,  

VII - influenciar pessoas a atingir resultados. 

 
Art. 3º O Plano de Desenvolvimento de Líderes baseia-se em:  

I - premissa de atendimento das políticas de governança;  
II - promoção de ações que visem atender às competências 

necessárias diante das demandas que afetem o desempenho 

individual e da equipe;  
III - alinhamento com o planejamento estratégico; e, 

IV - melhoria contínua e adaptação às novas tecnologias.  
 

 

Art. 4º O Plano de Desenvolvimento de Líderes do Poder 
Legislativo do Município de Cabedelo (PB), será publicado no sítio oficial desta 
organização. 

   
§ 1º A atualização do Plano de Desenvolvimento de Líderes dar-

se-á de forma periódica, tomando por base a relação das opções e 
possibilidades que surgirem de preparação de líderes e gestores para uma 
atuação inovadora. 

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

sítio, devendo constar a data da última atualização. 
 
§ 3º Caberá ao setor de Recursos Humanos a supervisão 

constante de todo processo, desde planejamento, informação de inscrição, 
acompanhamento e conclusão, com respectivo recebimento do certificado 
acompanhado do relatório final. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Art. 5º Este normativo entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESIDENTE 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

 

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

Cabedelo (PB) é um instrumento de implementação de ações de capacitação, 

visando à qualificação, ao aperfeiçoamento e desenvolvimento dos gestores 

desta Casa Legislativa, dos vereadores, servidores e demais ocupantes de 

cargos de liderança.  

O PDL está alinhado às recomendações do Tribunal de Contas da União 

(TCU), no que diz respeito ao aprimoramento institucional da governança e 

desenvolvimento de líderes, considerando que a liderança exerce papel 

fundamental na organização, transformando grupos de pessoas em equipes 

que geram resultados.  

 O PDL tem como objetivos principais desenvolver lideranças visando ao 

aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes alinhadas ao 

planejamento estratégico da organização, bem como a preparação de líderes e 

gestores para uma atuação inovadora em busca de soluções eficientes e 

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

conscientes de seu papel na entidade. 

Nesse contexto, o PDL apresenta os seguintes objetivos específicos: 

✓ motivar a equipe de trabalho com o desenvolvimento de 

habilidades e responsabilidades; 

✓ ampliar o autoconhecimento dos gestores por meio de novas 

ferramentas que os apoiem em sua jornada como líder; 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

✓ desenvolver habilidades, como melhorias na comunicação, na 

motivação e na produtividade da equipe e do gestor; 

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

superiores;  

✓ motivar os participantes a seguirem os prazos e a trabalharem 

com qualidade; 

✓ desenvolver a visão estratégica e formas de implementação de 

instrumentos para atingir o sucesso das lideranças; e,  

✓ influenciar pessoas a atingir resultados; e, 

 

Além disso, com o aumento das demandas institucionais e as exigências 

da sociedade por excelência na gestão pública, a Casa adquire novas 

responsabilidades, principalmente, quanto ao aperfeiçoamento na execução 

das atividades e à qualidade dos serviços prestados.  

Assim, o PDL baseia-se em:  

i) premissa de atendimento das políticas de governança;  

ii) promoção de ações que visem atender às competências 

necessárias diante das demandas que afetem o desempenho 

individual e da equipe;  

iii) alinhamento com o planejamento estratégico; e. 

iv) melhoria contínua e adaptação às novas tecnologias.  

 

 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

O PDL deverá compreender as seguintes capacitações: 

 

CAPACITAÇÃO  PÚBLICO-ALVO  OBJETIVO 

Desenvolvimento de 

Líderes 

Alta administração, 

vereadores, 

servidores e demais 

colaboradores que 

possuem cargos de 

liderança. 

Desenvolver competências, 

habilidades e atitudes, na 

capacidade de gerenciar equipes 

com maestria, lidando com a 

diversidade de talentos e as 

demandas de trabalho. 

Workshops Alta administração, 

vereadores, 

servidores e demais 

colaboradores que 

possuem cargos de 

liderança. 

Proporcionar conhecimentos 

teóricos e práticos que auxiliem no 

exercício da liderança, 

especialmente, com abordagens de 

diversos temas, incluindo 

Governança, Compliance, gestão 

de riscos, integridade, 

accountability. 

 

Caberá ao setor de Recursos Humanos a supervisão constante de todo 

processo, desde planejamento, informação de inscrição, acompanhamento e 

conclusão, com respectivo recebimento do certificado acompanhado do 

relatório final. 

 

 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 
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PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

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

Municipal de Cabedelo (PB) tem como objetivo atender às necessidades de 

informação, de tecnologia e de serviços de TI, alinhadas aos Objetivos 

Estratégicos da Casa, visando agregar valor aos serviços prestados e à 

melhoria dos processos desenvolvidos no âmbito da instituição.  

Dessa forma, é uma importante ferramenta de gestão para execução das 

ações e projetos de TI, que permitem nortear e acompanhar a atuação da área, 

definindo as estratégias e o plano de ação para implementá-las. 

As diretrizes para a realização das ações definidas no PDTI são de 

responsabilidade da Alta Administração e da Coordenadoria de Gestão de TI, 

que no caso desta Casa, foi identificando que não existe em sua estrutura, 

devendo ser providenciado caso o gestor entenda ser necessário para 

manutenção e melhorias contínuas no alcance do objetivo fim. 

 

MISSÃO, VISÃO E VALORES DA TI  

NA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO (PB) 

 

A Missão da TI consiste em planejar, coordenar e executar soluções em 

tecnologia da informação, de forma a contribuir para o desenvolvimento 

institucional e social deste Poder. 

A Visão da TI consiste em ser referência na viabilização de soluções de 

tecnologia da informação no âmbito deste Poder.  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

E, os Valores da TI consistem no alinhamento estratégico, no 

comprometimento, na cooperação ética, no foco no usuário e na inovação. 

 

PRINCÍPIOS DESTE PDTI 

 

✓ Integrar ações de TI ao Planejamento Estratégico deste Poder; 

✓ Focar em ações colaborativas que favoreçam a boa comunicação.  

✓ Prezar pelos valores desta Casa. 

 

GESTÃO, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, INFRAESTRUTURA E 

GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 Compreende um conjunto de ações: 

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

✓ Gestão de ativos de rede.  

✓ Desenvolvimento de projetos de infraestrutura e segurança da 

informação, visando às melhores práticas.  

✓ Planejamento e gestão de contratos de governança de TI, infraestrutura, 

segurança da informação e atividades correlatas.  

✓ Acompanhamento e participação no desenvolvimento de soluções 

relativas à tecnologia da informação, voltadas à gestão e ao 

planejamento estratégico deste Poder. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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✓ Planejamento e elaboração da proposta anual de orçamento para a área 

de Tecnologia da Informação.  

✓ Planejamento e gestão das necessidades de TI, visando à elaboração de 

Termos de Referência e Projetos Básicos para aquisições de 

equipamentos e serviços, bem como prestação de suporte técnico 

durante os processos licitatórios. 

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

processos e normativos de TI. 

✓ Planejamento e coordenação das ações de capacitação da área de TI.  

✓ Implementação de soluções solicitadas pela alta administração. 

✓ Busca de novas soluções tecnológicas inovadoras.  

✓ Gestão de Política de Segurança da Informação.  

✓ Manutenção do controle dos bens patrimoniais relacionadas à TI. 

✓ Planejamento e gestão de contratos de Sistemas de Informação e 

atividades correlatas. 

 

O PDTI não é um documento estático, podendo ser revisado e atualizado 

sempre que forem diagnosticadas situações, no âmbito interno ou externo, 

que demonstrem essa necessidade, a qualquer tempo, de forma a atender às 

novas necessidades e às demandas que necessitem ser priorizadas, a fim de 

não comprometer o planejamento estratégico deste Poder. 

 

 

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