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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. Contudo, em 29/06/2021 a então Presidente a Vereadora 

Maria das Graças Carlos Rezende veio a falecer, assumindo o novo Presidente 

deste Poder o Vereador André Luis Almeida Coutinho. 

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

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

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

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

de rotinas e processos padronizados, compreendendo um conjunto de 

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

estudos técnicos preliminarmente realizados, que culminaram no modelo 

proposto de “Boas Práticas de Governança” para o Poder Legislativo do 

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

Poder. 

Neste documento encontra-se a execução das etapas de 12 e 13, 

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 

12 

 

Elaborar o Modelo do 
Plano Anual de 
Contratações 

Limita-se a fase de elaboração de 
Formulário Modelo do Plano Anual de 
Contratações no âmbito da Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB. 

 

13 

 

Desenvolver Plano de 
Ação para apontamentos 
da Instância Externa de 

Governança 

 

Limita-se a desenvolver o Plano de Ação 
para apontamentos da Instância Externa 
de Governança no âmbito da Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB. 
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1 PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PAC) DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CABEDELO (PB) 

 

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

(PB) é um documento que faz parte da Política de Governança no âmbito desta 

Casa. 

O Plano Anual de Contratações tem como objetivo consolidar todas as 

contratações e as respectivas e eventuais prorrogações contratuais que este 

Poder pretende realizar no ano subsequente, permitindo à alta administração 

uma visão sistêmica sobre todas as demandas de bens, serviços, obras e TI. 

Esse processo possibilita a identificação de fragmentação das contratações, 

além de contribuir para a economia e para a transparência do gasto público. 

O planejamento das contratações começa com o levantamento das 

necessidades de demandas juntos aos setores requisitantes da entidade, com 

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

proposta orçamentária que corresponde ao planejamento orçamentário anual. 

Assim, o levantamento das contratações exige que o documento de 

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

contenha no mínimo as seguintes informações para a composição de um 

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

No início do processo de planejamento das contratações é imprescindível 

envolver os setores requisitantes, com a sinalização de que apenas serão 

adquiridos dentro do exercício seguinte o que estiver previsto no documento 

homologado pela alta administração. Isso leva a todos os envolvidos a se 

organizarem e planejarem melhor os recursos disponibilizados o que pode ser 

conhecido como planejamento setorial ou por departamentalização. 

Dessa forma, a partir do levantamento das necessidades da organização, 

do conhecimento dos recursos existentes e de acordo com a complexidade e o 

seu tamanho, pode haver a necessidade de também avaliar e priorizar as 
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demandas, além de estabelecer estratégias da aquisição como, por exemplo, 

definir o calendário de licitações e o instrumento contratual a ser utilizado. 

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

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

contratação, que deve subsidiar o ordenador de despesas nas decisões 

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

demandas ao plano estratégico organizacional. 

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

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

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

O PAC gera um conjunto de perspectivas nos processos internos de 

contratações como: 

✓ garantir a celeridade dos processos administrativos de 

contratação; 

✓ p as contratações previstas no planejamento estratégico; 

✓ aprimorar os mecanismos de planejamento e gestão das 

aquisições; 

✓ adotar critérios de sustentabilidade nas contratações; 

✓ minimizar os custos operacionais das aquisições; 

✓ aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas para a área de 

aquisições; 

✓ otimizar a disponibilidade e o desempenho dos objetos adquiridos; 

✓ aprimorar a gestão e a execução dos recursos disponibilizados 

para as aquisições. 

 

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

uma gestão comprometida com resultados, se propõe a identificar 
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oportunidades de otimização dos recursos disponíveis e de aprimoramento dos 

processos de trabalho. 

Além disso, o PAC pode ser pensado por meio de departamentalização, 

a depender do perfil de gestão, quais sejam:  

✓ Departamento do Patrimônio – para as aquisições de 

equipamentos e materiais permanentes; 

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

serviços de engenharia; 

✓ Departamento de Gestão de Serviços – para as contratações de 

serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica; e, 

✓ Departamento de Tecnologia da Informação – para os serviços 

relacionados a essa área. 

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

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

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

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

contas à sociedade das entregas realizadas. 

Ademais, todo esse processo necessário está devidamente amparado 

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

licitação e contratação para a Administração Pública direta, autárquica e 

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

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

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

em vigor. 

Logo, o quanto antes esse processo for iniciado o PAC na Câmara 

Municipal de Cabedelo (PB), ele possibilitará o aperfeiçoamento e a 

modernização dos processos de trabalho das áreas que atuam com o 

gerenciamento de contratos e aquisições e com a prestação de serviços de 

apoio à atividade finalística. 
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Cabe ressaltar que o PAC é um documento que consolida o processo de 

planejamento realizado pelas organizações públicas, contribui para que as 

contratações sejam realizadas com a devido programação antecipada. Além 

disso, ele proporciona maior otimização e gerenciamento dos recursos 

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

realidade do órgão permitem maior atendimento às suas necessidades. 

Diante do exposto, é sugerido, também, que seja estabelecido um 

normativo interno dispondo e definindo os procedimentos relativos ao 

processo de elaboração, aprovação e execução do PAC. 

O normativo deve conter, no mínimo, previsão de: 

✓ obrigatoriedade de elaboração de calendário de compras, com 

prazos máximos para os setores realizarem o levantamento das 

demandas que se fizerem necessárias; 

✓ cumprimento dos prazos indicados no cronograma, bem como de 

observância, do prazo do planejamento da contratação e início da 

instrução processual previsto no calendário de contratações, de 

modo que o objeto pretendido seja contratado na data desejada; 

✓ observância da legislação vigente; 

✓ necessidade de conformidade com as informações orçamentárias. 

Assim, o PAC da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) é parte integrante 

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

devida aprovação, seja disponibilizado no site oficial deste Poder, dentro do 

link que trata da Governança. 
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2 PLANO DE AÇÃO PARA APONTAMENTOS DA INSTÂNCIA EXTERNA DE 

GOVERNANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO (PB) 

 

O Plano de Ação para Apontamentos da Instância Externa de 

Governança da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) é um documento que 

formaliza as ações que serão tomadas, para atender as deliberações propostas, 

no sentido de corrigir falhas e/ou problemas identificados pelo Tribunal de 

Contas do Estado da Paraíba (TCEPB).  

Ele deve conter, basicamente, um cronograma em que serão definidos 

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

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

o processo de monitoramento da gestão e tende a aumentar a sua efetividade.  

Para a elaboração desse Plano de Ação é interessante que além da alta 

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

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

documento apresentado atenda às necessidades de monitoramento, 

abrangendo medidas satisfatórias para solucionar as falhas e/ou os 

problemas identificados.  

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

de Ação para Apontamentos da Instância Externa de Governança seja 

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

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

eliminação de desperdícios, melhoria de desempenho, entre outros. 

Ademais, na perspectiva de organização é possível, ainda, obter 

benefícios não financeiros, a exemplo de: melhorias organizacionais, 

aperfeiçoamento de controles internos, redução do sentimento de impunidade, 

aumento do sentimento de cidadania, agregando valor a missão da instituição. 

Cabe ressaltar, que se os benefícios puderem ser quantificados, como 

por exemplo: “a implementação dessa recomendação gerou uma economia de 

R$ xxxxx”. Contudo, os valores apurados e a forma de mensuração devem ser 

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

objeto auditado fica muito mais clara de fácil compreensão e monitoramento. 

 Assim, o objetivo geral deste plano é ressaltar o compromisso da Alta 

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

se fizerem necessárias, que segue em apêndice, 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 
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MINUTA ATO/RESOLUÇÃO N.º XXX, DE XX DE XXXXXX DE 2021. 

 
 

Institui a Plano Anual de 
Contratações (PAC) 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 Anual de Contratações está alinhado 
às recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU), no que diz respeito 
ao aprimoramento institucional da governança e a obtenção da estrutura 

logística e do suporte operacional necessários para a execução das atividades 
organizacionais.  

 

Considerando que as contratações de bens e serviços são 
fundamentais para que uma entidade possa prestar serviços à sociedade e, 

assim, cumprir sua missão institucional; 
 
Considerando que além da transparência que deve ser dada aos 

gastos públicos, o Plano Anual de Contratações retrata o alinhamento das 
despesas com o planejamento estratégico da Câmara Municipal de Cabedelo 

(PB), e possibilitará o aperfeiçoamento e a modernização dos processos de 
trabalho das áreas que atuam com o gerenciamento de contratos e aquisições 
e com a prestação de serviços de apoio à atividade finalística. 

 
Considerando que a Lei 14.133/2021, conhecida como Nova Lei 

de Licitações, trouxe novidades e mudanças que devem auxiliar o 

planejamento das compras e contratações no âmbito da administração 
pública, entre elas está o Plano de Contratações Anual. 

 
   

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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  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 Anual de Contratações que é o documento 
que consolida todas as compras e contratações que este Poder pretende 

realizar ou prorrogar, no ano seguinte, e contempla bens, serviços, obras e 
soluções de tecnologia da informação. 

 

Art. 2º Por meio do Plano Anual de Contratações é possível 
consolidar as demandas da Câmara Municipal de Cabedelo (PB), agrupá-las 
por natureza de objeto, realizar um cronograma estratégico das licitações e 

comunicar ao mercado fornecedor o que este Poder pretende contratar no 
próximo exercício financeiro. 

 
Art. 3º O Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo do 

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

 
§ 1º Os ajustes serão realizados na versão eletrônica disponível no 

sítio, devendo constar a data da última atualização. 
 
Art. 4º A atualização do Plano Anual de Contratações dar-se-á de 

forma periódica, tomando por base o seguinte cronograma: de 1° de janeiro a 
31 de março ocorrerá o envio pelos setores requisitantes; até 30 de abril o 
período de aprovação com a conclusão do plano elaborado; até 30 de julho 

período de redirecionamento em conformidade com a elaboração da proposta 
orçamentária e revisão final do novo plano para o exercício subsequente.   

 
Art. 5º Este normativo segue acompanhado de modelo do PAC, 

devendo o mesmo ser ajustado sempre que se fizer necessário, de acordo com 

a realidade desta Casa. 
 

Art. 6º Este normativo entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESIDENTE 

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

 

DESCRIÇÃO 
SUCINTA DO 
OBJETO 

 

JUSTIFICATIVA 

 

CONTRATAÇÃO/ 

RENOVAÇÃO 

 

FORMA DE 

CONTRATAÇÃO 

PREVISTA 

VALOR 

ESTIMADO 

ORÇAMENTO 

XXXX 

 

RUBRICA 
CONTÁBIL 

 

PROJETO/ 

ATIVIDADE 

 

UNIDADE 

DEMANDANTE 

MÊS DA NECESSIDADE 
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RENOVAÇÃO 
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PLANO DE AÇÃO PARA APONTAMENTOS DA INSTÂNCIA EXTERNA DE GOVERNANÇA 

ITEM  
 

ESCOPO 
  

CONSTATAÇÕES 
(1) 

  

RECOMENDAÇÕES 
(2) 

  

O QUE FAZER?  
(AÇÃO) 

(3) 
  

COMO FAZER? 
(4) 
  

PRAZO FINAL 
(5) 

  

RESPONSÁVEL 
(6) 
  

STATUS  
(7) 
  

OBSERVAÇÕES 
(8)  
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CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

 
 

 

LEGENDAS 

CONSTATAÇÕES (1) Resumo das constatações mais relevantes e/ou reincidentes, apontadas no Relatório de Auditoria 
referente à prestação de contas. 

 RECOMENDAÇÕES (2) Recomendações no Relatório de Auditoria referente à prestação de contas. 

 O QUE FAZER? (AÇÃO) (3) 
  
Devem ser listadas as ações necessárias para mitigar/solucionar as respectivas constatações. 

 COMO FAZER? (4) 
  
Detalhar o plano de execução das ações a serem realizadas. 

 PRAZO FINAL (5) Devem ser estabelecidas as datas limites para que as ações sejam realizadas, apresentando prazos 
exequíveis. 

  RESPONSÁVEL (6) 
  
Deve(m) ser identificado(s) o(s) atores(s) com o compromisso de realizar a respectiva ação. 

  STATUS (7) 
  
  
  

Demonstrar de forma mais clara o andamento das ações:  
1- Implementada 
2- Em andamento 
3- Atrasada 

  OBSERVAÇÕES (8) Espaço para lembretes e outras observações relevantes para que a implementação da ação seja 

atingida. 

 

 


