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SOBRE ESTE RELATO 

O exercício de 2020 foi sem dúvida desafiador. A pandemia da COVID-19 

exigiu esforços e avanços em todos os setores e o serviço público foi 

fortemente impactado, revelando deficiências que, ainda, carecem de 

aprimoramentos, readequações administrativas e melhorias contínuas. 

Assim, este Relato Integrado tem como objetivo demonstrar, esclarecer e 

justificar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo do Município de 

Cabedelo (PB) em 2020, apresentando uma visão geral organizacional e 

do ambiente externo, os riscos, as oportunidades e as perspectivas, bem 

como as informações orçamentárias, financeiras e patrimonais. 

Cabe ressaltar, que é a primeira vez que esse órgão público elabora esse 

documento. Os dados e as informações nele apresentados abrangem o 

período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020, voltados 

principalmente, para que a alta administração demonstre à sociedade 

cabedelense e demais partes interessadas, como os recursos públicos 

consumidos estão criando valor público.  

Além disso, o Relato Integrado constitui-se em uma importante 

ferramenta de accountability, sendo um dos componentes do mecanismo 

de controle, dentro do modelo de “Boas Práticas de Governança proposto 

para a Câmara Municipal de Cabedelo (PB), que foi iniciado ao final de 

2019 (Processo de Inexigibilidade 00009/2019, contrato n° 00060/2019 

– CPL), realizado através de Consultoria Técnica Especializada, em 

consonância com o Referencial Básico de Governança do Tribunal de 

Contas da União. 

 

Para alcançar os resultados aqui apresentados, agradecemos a 

legislatura do biênio 2019/2020 pela confiança e a  todos os 

colaboradores do legislativo e do administrativo que sempre nos 

atenderam com presteza.  

 

Desejamos uma boa leitura! 
Cabedelo, 31 de dezembro de 2020. 

 
 

 
 
Elinaldo de Sousa Barbosa   Eliedna de Sousa Barbosa 

Contador CRCPB 2165   Contadora CRCPB 5687 
CAP – Contabilidade, Aud. e Perícia   CAP – Contabilidade, Aud. e Perícia 
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MENSAGEM DA PRESIDENTE 
 

 

O ano de 2020 foi 
fortemente marcado pela 
COVID-19, com perdas 

imensuráveis humanas, 
sociais e econômicas.  

 
A pandemia modificou 
nossa rotina, nos impôs o 

isolamento social e o 
nosso relacionamento 

com a sociedade passou a 
ser virtual, nos obrigando 
a viver em um “novo 

normal”.  
 
Diante desse cenário de 

incertezas, tivemos que 
nos adaptar em um 

curtíssimo espaço de 
tempo. 

Verª. MARIA DAS GRAÇAS CARLOS REZENDE 

PRESIDENTE 

Ao mesmo tempo que enfrentamos os grandes desafios nos 

reinventando, estivemos sempre preocupados em manter todos os 

esforços direcionados para o zelo pela saúde daqueles que fazem parte 

dessa Casa Legislativa e da sociedade cabedelense.  

Ao construir esse documento, é com imensa satisfação que podemos 

ver e evidenciar os progressos que já concretizamos, diante de todos os 

esforços que foram realizados no biênio 2019/2020, em que estive 

como Presidente deste Poder. 

No final de 2019 demos início a um grande marco na história desse 

legislativo, externando a nossa preocupação no alcance das “Boas 

Práticas de Governança no Setor Público”, e, mesmo em meio a 

pandemia vivenciada, seguimos no exercício 2020 buscando evoluir 

nesse processo. 
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Assim, já como parte desses esforços em conjunto, o nosso setor 

contábil elabora pela primeira vez o Relatório de Gestão referente a 

Prestação de Contas Anual (PCA) de 2020 da Câmara Municipal de 

Cabedelo (PB) no formato do Relato Integrado, com o intuito de 

promover maior accountability, em conformidade com o referencial do 

Tribunal de Contas da União. 

 

Por fim, é importante destacar que o objetivo do Relato Integrado de 
2020 é compartilhar com a sociedade cabedelense o desenvolvimento 

de nossas ações, visando prestar contas do que foi realizado e dar 
transparência a nossa gestão.  

 

Nas próximas páginas, apresentaremos, com mais detalhes, os 
resultados obtidos no exercício de 2020. 
 

 

Desejamos uma boa leitura! 
 

 

 
 

Verª. MARIA DAS GRAÇAS CARLOS REZENDE 

PRESIDENTE 
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1 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE 

EXTERNO 
 

1.1 Quem Somos 
 

O Município de Cabedelo 

(PB), localizado no litoral 
norte do Estado da Paraíba, 

possui aproximadamente 
quinze quilômetros de costa 
com praias urbanizadas, 

o estuário do rio Paraíba, 
com mangues e a Ilha da 

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

sancionada pelo Governador 
do Estado, Flávio Ribeiro 
Coutinho. 

 
 

A Câmara de Vereadores teve sua 1ª Legislatura de 1959 a 1963, 

composta pelos Senhores Altimar de Alencar Pimentel, Francisco 
Pereira de Sousa, Francisco Xavier Borges de Sousa, Luiz Bezerra 
Cavalcanti, Luiz Ferreira de Góes, Luiz de Morais Fragoso e Messias 

Pessoas da Silva. O primeiro Presidente foi o Dr. Luiz de Morais Fragoso 
no Biênio 1959/1960. 
 

Em 2020, a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) está na 14ª Legislatura 
(2017/2020), através da Mesa Diretora vem desenvolvendo seus 

trabalhos em conformidade com a estrutura legal vigente, para cumprir 
o Biênio 2019/2020, tendo como Presidente a Vereadora Maria das 
Graças Carlos Rezende.  

 
De acordo com o seu Regimento Interno (Resolução nº 158, de 15 de 

março de 2006), a Câmara tem a estrutura organizacional dividida em 
dois anexos, sendo um Administrativo e um Legislativo. 

 

Capítulo 1 
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Em 03 de abril de 2018, a Operação “Xeque-Mate”, coordenada em 

conjunto pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, pelo Grupo de 
Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) e pela Polícia Federal, 
teve como objetivo de desarticular um esquema de corrupção na 

administração pública de Cabedelo e determinou o afastamento por prazo 
indeterminado de quatorze (14) parlamentares da Câmara Municipal de 

Cabedelo, o que levou a assunção automática de seus suplentes 
imediatos. Dessa forma, em 2020 estiveram em exercício de suas 
funções os seguintes parlamentares: 

 

 
Maria das Graças Carlos 

Rezende 

 
José Francisco Pereira 

 
Divino Francisco Felizardo 

 
Evilásio Cavalcanti Neto 

 
Valdi Silva Moreira 

 
Benival Severo do Ramos 

 
Ivânio do Nascimento 

 
Reinaldo Barbosa de Lima 

 
José Erivaldo Silva 

Martins 
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Luiz Bezerra Filho 

 
Lídio José 

 
Hérlon Cabral de Medeiros 

 
Fabiana Maria Monteiro 

Régis  

 
Geusa de Cássia Ribeiro 

Dornelas 

 
Maria do Socorro Gomes 

 

Em 2020, a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) teve que horar com o 
pagamento dos subsídios dos vereadores afastados judicialmente, além 

dos vereadores em exercício, perfazendo um total de 29 (vinte e nove) 
parlamentares, o que correspondeu ao montante de R$ 2.768.000,00 
só de remuneração. 

 
O Anexo Legislativo é formado por vinte e cinco (25) colaboradores, 

sendo vinte (20) comissionados, quatro (4) efetivos e um (1) contratado, 
que atuam na elaboração de proposituras e pareceres técnico-
legislativos, assessoram nas deliberações do plenário e da Mesa 

Diretora e orientam os trabalhos do legislativo colaborando no 
aprimoramento formal e técnico da estrutura vigente. 
 

O Anexo Administrativo é formado por cento e sete (107) 
colaboradores, sendo noventa e nove (99) comissionados e oito (8) 

efetivos, que atuam na manutenção das atividades deste poder.   
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O Setor Jurídico é operacionalizado por meio de contrato que atua 

assessorando juridicamente a Presidente, a Mesa Diretora, as 
Comissões, os Servidores do Legislativo, inclusive a Comissão de 
Licitação e o setor financeiro e contábil no que lhe for pertinente. 
 

O Setor de Licitação e Contratos é formado por cinco (5) 

colaboradores, sendo dois (2) efetivos e três (3) comissionados, que 
atuam assessorando nos processos licitatórios de compras e 

contratações.  
 
O Setor Financeiro e Contábil conta com três (3) colaboradores, sendo 

dois (2) comissionados e um (1) contratado, que atuam assessorando 
sobre assuntos referentes a finanças e contabilidade, registrando e 

controlando a devida aplicação do repasse duodecimal, encaminhando 
as informações e as obrigações acessórias aos mais diversos órgãos.  
 

O Almoxarifado conta com três (3) colaboradores, sendo um (1) efetivo 
e dois (2) comissionados, que atuam na manutenção, no 
monitoramento e no controle das entradas e saídas de materiais de 

consumo, de expediente, de limpeza e de conservação das atividades 
deste poder. 

 
O Setor de Recursos Humanos conta com oito (8) colaboradores, 
sendo um (1) efetivo e sete (7) comissionados, que atuam na gestão de 

pessoal deste poder.   
 

 

1.2 Ambiente Externo 
 

O cenário de 2020 foi 
extremamente desafiador, 

diante do enfrentamento da 
COVID-19, quando os mais 
diversos tipos de 

organizações, segmentos e 
profissões, tiveram que se 
adaptar a uma nova realidade 

que exigiu mudança de 
valores, e perspectivas para 

qualquer tipo de negócio. E, 
no setor público não foi 
diferente.  
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A Câmara Municipal de Cabedelo (PB) não mediu esforços diante da 

necessidade de reconfigurar suas ações e atividades nesse momento de 
pandemia, instituiu o home office para seus colaboradores do grupo de 

risco e implantou uma escala entre os demais para não gerar 
aglomerações, bem como adotou internamente todas as medidas de 
segurança contra a COVID-19. 

 
Por sua vez, os parlamentares também tiveram que se adequar, 

passando a realizar os seus trabalhos na modalidade de 
videoconferência, um processo de transformação combinado com a 
evolução dos recursos tecnológicos, que deu mais segurança e 

celeridade as suas atividades. 
 
Com isso, a agilidade e a capacidade de responder a novas demandas 

da sociedade não foram suprimidas e essa nova experiência se 
concretizou diante de uma nova realidade.  

 
Assim, na produção das atividades dos parlamentares desta Casa 
Legislativa em 2020 foram registradas: uma (1) emenda e Lei Orgânica 

Municipal; cinco (5) Leis Complementares; quarenta e quatro (44) Leis 
Ordinárias; dez (10) decretos legislativo; e; quatro (4) resoluções 

conforme certidão expedida pela Secretaria Legislativa. 
 
Além disso, preocupados com o cenário da pandemia no município de 

Cabedelo (PB), foram devolvidos aos cofres públicos municipais em 
2020, a título de antecipação de devolução de duodécimo, recursos no 
montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinados a 

aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s), para os 
profissionais de saúde do município, da linha de frente de combate a 

COVID-19, do Hospital e Maternidade Padre Alfredo Barbosa. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) buscou cumprir sua 

missão de 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. Bem 
como, procurou soluções que pudessem amparar e evitar que os 
impactos causados pela pandemia fossem ainda maiores. 

 
Sem dúvida alguma são tempos difíceis, de desafios e superações, que 
evidenciaram a importância do trabalho em equipe, da 

responsabilidade social, da essencialidade de estar cercado de 
profissional capacitados e colaboradores comprometidos. 
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1.3 Principais Canais de Comunicação com a sociedade e 

seus colaboradores 
 

A Câmara Municipal de Cabedelo 
(PB) vem empreendendo esforços 

no sentido de oferecer a sociedade 
diferentes mecanismos de 

interação com esta Casa, bem 
como de integrar as ferramentas 
ofertadas, com os setores internos 

responsáveis por esses canais. E, 
assim, cumprindo o compromisso 
de dar transparência e visibilidade 

das suas ações. 
  

Nesse sentido, através de ferramentas de participação e controle social, 
por meio da interação com seus usuários, este Poder Legislativo 
aprimora a gestão e melhora os serviços prestados à sociedade 

cabedelense. 
 

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) foi criada pela Lei 
nº 2.028 de 21 de outubro de 2019, com a finalidade de promover a 
interlocução com a sociedade, constituindo-se como um canal aberto 

para o recebimento de denúncias, solicitações, informações, 
reclamações, sugestões, críticas e elogios e quaisquer outros 

encaminhamentos relacionados às suas atribuições e competências 
(Artigo 1º da Lei nº 2.028/2019). 

 

Sua estrutura é composta pelo Ouvidor Legislativo, a pessoa quem 
coordena todos os trabalhos e atividades, pelo Ouvidor Legislativo 
Adjunto, Coordenador Executivo, Assessor Popular e Secretário de 

Gabinete do Ouvidor. Todos trabalham em conjunto para desempenhar 
suas funções. 

 
Através do site oficial da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) pode ser 
acessado o link da ouvidoria: 

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

Nele os usuários encontram as principais informações de como entrar 
em contato com este Poder Legislativo, por meio desse canal. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/ouvidoria/
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Assim, qualquer cidadão poderá 

entrar em contato com a Ouvidoria 
Legislativa: 

E-mail: 

ouvidoria@cmcabedelo.pb.gov.br 

Telefone e WhatsApp:  

83 98760-2471 
 
Pessoalmente: Sala da Ouvidoria, 

no Anexo Administrativo da 
Câmara Municipal de Cabedelo – 

Rua Ismael Farias, s/n, Centro, 
Cabedelo (PB) – Horário: das 
8h30min às 14h00min, de 

segunda a sexta-feira.  
 

Através dos relatórios mensais apresentados pela Ouvidoria em 2020, 

ocorreram quarenta e duas (42) manifestações registradas pelos 
usuários, sendo: quinze (15) solicitações de informação; quatorze (14) 
reclamações; dez (10) sugestões; duas (2) denúncias; e; um (1) elogio. 
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Por sua vez, O e-SIC é um 

sistema online que funciona no 
site oficial deste Poder 

Legislativo, onde centraliza 
todos os pedidos de informação 
amparados pela Lei nº 12.527 de 

18 de novembro de 2011, Lei de 
Acesso à Informação (LAI). 
 

O E-SIC, no portal oficial da Câmara Municipal de Cabedelo, é de fácil 

acesso, fica disponível na página principal, o usuário tem a opção de 
abrir um protocolo e realizar uma solicitação de informação, ou após 

essa fase, realizar uma consulta com o número do protocolo. 
 
Ressalta-se, que não houve registro de pedidos de informação por essa 

ferramenta em 2020. 
 

Além do site oficial (https://cmcabedelo.pb.gov.br/), do e-SIC e da 
Ouvidoria, a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) possui canais 
multilaterais, que são representados por redes sociais como o 

Facebook© e o Instagram©, que oferecem ferramentas de participação 
pública interativa e espaços para discussão e sugestões. 

 
Assim, através do Facebook© e do Instagram©, esta Casa Legislativa 
realiza a divulgação de todas as suas ações, além de realizar as 

transmissões “ao vivo” das sessões ordinárias, extraordinárias, 
especiais, itinerantes, audiências públicas e sessões solenes, mantendo 

seus usuários atualizados. 
 

Contudo, até o fechamento deste relatório não foi possível obter maiores 
informações sobre o gerenciamento dessas mídias sociais, com o 
monitoramento, apresentando o levantamento dos resultados com 

número de acessos, postagens e interações. 
 

  
Facebook:  

Câmara Municipal de Cabedelo 
Instagram:  

@camcabedelo 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Na Câmara Municipal de Cabedelo (PB) o portal da transparência está 

disponível no link: https://cmcabedelo.pb.gov.br/transparencia/, a 
fim de atender de forma mais eficiente a crescente demanda e as 
obrigações de transparência, ele permanece sendo atualizado 

tempestivamente, sempre em busca de melhorar a disponibilização dos 
dados e das informações, principalmente, sobre: 

 
 
Despesas Públicas; 

Receitas Públicas; 
Relatórios de 

Responsabilidade Fiscal; 
Transferências de 
Recursos; 

Gastos com Diárias e 
Passagens; 
Convênios; 

Licitações; e, 
Servidores Públicos. 

  
 
O Setor de Recursos Humanos, também, disponibiliza serviços on-line 
para o servidor no site oficial da Câmara Municipal de Cabedelo (PB), 

por meio do sistema E-Portal do Servidor que permite o acesso do 
servidor a alguns serviços em destaque como a disponibilização de 

contracheques, a disponibilização de comprovante de rendimentos, 
com acesso seguro, mediante cadastramento e validação. 
 

 
 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/transparencia/
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1.4 Desempenho Administrativo da Gestão 
 

O ano de 2020 foi marcado por muitos desafios e conquistas na Câmara 
Municipal de Cabedelo (PB). O cenário socioeconômico brasileiro cada 

vez mais instável, atrelado aos constantes imprevistos da pandemia e 
seus impactos ainda imensuráveis, também foram percebidos por esse 
poder. 

 
Nesse sentido, os nossos esforços foram sempre direcionados no 

sentido de minizar os riscos e buscar melhorar os resultados 
alcançados. 
 

Assim, em 2020 o Setor Jurídico emitiu parecer em vinte e sete (27) 
processos licitatórios, atendeu a diversas demandas junto ao Ministério 
Público do Estado da Paraíba, ao Gaeco, a Polícia Federal e demais 

órgãos. Bem como, conferiu o devido aopio na Secretaria Administrativa 
com relação a demandas internas de processos administrativos, de 

forma tempestiva.  
 
Por sua vez, o Setor de Licitações realizou vinte e sete (27) processos 

licitatórios, sendo: sete (7) pregões presenciais, doze (12) dispensas por 
valor, duas (2) dispensas por outros motivos, cinco (5) inexigibilidades 

e uma (1) adesão a registro de preço.  
 
E, ainda, cabe destacar, que ao 

final do exercício de 2020, essa 
gestão realizou sob a 
organização da Comissão 

Permanente de Concursos 
(CPCON) da Universidade 

Estadual da Paraíba, o 
concurso público 
oferecendo 17 vagas de todos 

os níveis de escolaridade.  
  
As provas objetivas foram aplicadas nos dias 25 de outubro de 2020 

e 01 de novembro de 2020. Os cargos contemplados neste concurso 
público foram: Analista Legislativo (04), Técnico Legislativo (06), 

Intérprete de Libras (02) e Auxiliar Legislativo (05). 
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2 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE 

RECURSOS 
 

2.1 Governança 
 

 
Através de Consultoria Técnica Especializada, em 2019 esse Poder 

Legislativo deu início ao processo que culminou no modelo proposto de 
“Boas Práticas de Governança Pública” para esta Casa, em consonância 
com o seu grau de maturidade institucional, considerando seu perfil, 

seus processos, sua estrutura e suas necessidades, com o objetivo de 
buscar a melhoria do serviço público e a otimização dos resultados 

canalizados na capacidade de atingir a sua missão institucional. 
 
De modo geral foi utilizado o modelo de governança para o setor público 

que está sendo implantado nos entes federativos do Brasil, em 
consonância com o referencial divulgado pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), que por sua vez tem direcionado significativos esforços, 

disponibilizando publicações relacionadas ao tema, servindo como guia 
norteador e inspiração, buscado contribuir com o aperfeiçoamento da 

administração pública e consequente benefício a sociedade. 
 
A propositura do modelo de “Boas Práticas de Governança Pública” da 

Câmara Municipal de Cabedelo (PB) permite alinhar as prioridades 
deste Poder Legislativo, promovendo avanços no nível de maturidade 

institucional, melhorias nos processos e na gestão, de modo a prestar 
seus serviços a sociedade dentro dos propósitos esperados, quando 
efetivamente implantado. 

 
Além disso, vislumbra-se oferecer meios ou caminhos para que as 
mudanças que precisam ser realizadas, ocorram visando o 

aprimoramento e o desenvolvimento da capacidade de prestar serviços 
públicos sob sua responsabilidade, implantando dessa forma uma nova 

cultura de gestão, onde o seu principal foco está nas entregas para os 
cidadãos cabedelenses e na geração de valor. 
 

 

Capítulo 2 
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O modelo do sistema de governança e gestão para a Câmara Municipal 
de Cabedelo (PB), que foi proposto é representado e visualizado pela 
seguinte figura: 

 

 

 

Com a disseminação desse sistema, espera-se alcançar potencial 

transformador da realidade organizacional deste Poder Legislativo, por 
consequência, a construção de uma inovadora gestão preocupada no 

combate ao desajuste estrutural, reestabelecendo a capacidade de 
cumprir melhor sua missão para o cidadão, com uma liderança 
governamental focada no comportamento mais ético, profissional e no 

alcance de resultados alinhados com as expectativas da sociedade.  
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2.2 Estratégia 
 

A Câmara Municipal de Cabedelo (PB) exerce seu papel, devendo 
garantir que o orçamento público esteja sincronizado e alinhado com o 
plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, observando as metas e 

as prioridades governamentais estabelecidas, de modo a se encontrar 
com os objetivos estratégicos previamente definidos.  

 
Um bom planejamento estratégico ajuda a garantir o foco da 
administração e a guiar o processo de política da visão estratégica, de 

forma mais coerente e unificada, com vistas a promover mudanças 
profundas em termos de eficácia e efetividades.  
 

Na governança, um dos seus mecanismos é a estratégia, que envolve o 
relacionamento com partes interessadas, a definição e o 

monitoramento dos objetivos, indicadores e metas, bem como o 
alinhamento entre planos e operações de unidades e organizações 
envolvidas na sua execução, sendo os líderes responsáveis por conduzir 

o processo de estabelecimento das estratégias. 
 
Espera-se, que a partir do modelo proposto de “Boas Práticas de 

Governança Pública” para esta Casa, as estratégias de direcionamento 
das ações estejam cada vez mais alinhadas, cuja missão, visão e valores 

estabelecidos para este Poder sejam alcançados. 
 
 

2.3 Alocação 
 

 

A Câmara Municipal de 
Cabedelo (PB) em 2020, 

recebeu de recursos, 
referentes as transferências 
duodecimais, repassadas 

pela Prefeitura Municipal de 
Cabedelo (PB), o montante 
de R$ 16.168.919,28 

(dezesseis milhões, cento e 
sessenta e oito mil, 

novecentos e dezenove reais 
e vinte e oito centavos). 
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De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de 

Cabedelo (PB) referente a 2020, a Câmara teve as suas despesas fixadas 
em R$ 16.550.000,00 (dezesseis milhões, quinhentos e cinquenta mil 
reais). 

 
No final do exercício financeiro de 2020 as despesas realizadas 

totalizaram R$ 15.815.440,48 (quinze milhões, oitocentos e quinze mil, 
quatrocentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos). 
 

Esse montante é alocado em 3 grandes grupos: 
 

 
 

As despesas com custeio do Legislativo foram agrupadas em: 
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3 RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 
 

A adoção da Gestão de 

Riscos na Câmara 
Municipal de Cabedelo 
(PB), com a criação da 

estrutura ou do sistema 
formal, está contida no 

processo de implantação 
das “Boas Práticas de 
Governança” deste Poder. 

 
 

 

 

Sem dúvida será um grande desafio, que exige esforços de todos, da 
alta administração e do demais atores envolvidos. 
 

Sabe-se que na busca por concretizar os objetivos estratégicos, existe 
a exposição aos riscos inerentes ao exercício das atividades e das ações.  
 

Diante desse cenário, é importante e necessário a realização de um 
efetivo e adequado processo de gestão de riscos, a fim de que sejam 

atingidas:  

• segurança razoável para o alcance de metas;  

• mitigação de erros; 

• correção de desvios; 

• melhorias no processo de tomada de decisões;  

• uso eficiente de recursos; e,  

• melhorias na prestação dos serviços. 
 
A orientação nesses aspectos para ser avaliada e adotada pela gestão, 

exige pessoas que possuam conhecimento mínimo específico na área 
e/ou tenham interesse em aplicar processos, técnicas e ferramentas de 
gestão de risco, e serem capazes de propor mudanças em processos e 

normativos, planejar e coordenar o processo de implantação. 
 

Capítulo 3 
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Na propositura do modelo de “Boas Práticas de Governança Pública” da 

Câmara Municipal de Cabedelo (PB), encontra-se como componente do 
mecanismo de controle a gestão de riscos e o controle interno, e quando 
efetivamente implantados devem estar em conformidade com as 

seguintes práticas: 
 

Componentes 

do mecanismo 

Controle (C) 

Práticas dos 
componentes 

do mecanismo 

Controle (C) 

Práticas dos componentes 
do mecanismo Controle (C) 

Poder Legislativo de 

Cabedelo (PB) 

C1 - Gestão de 

riscos e controle 
interno 

C1.1 ‐ Estabelecer 

sistema de gestão de 

riscos e controle interno.  

 

Definir nesta Casa as diretrizes 

para o sistema de gestão de 

riscos e controle interno e 

implantá-los. Requer, ainda, 

um plano de continuidade 
relacionado aos elementos 

críticos de negócio e a 

atribuição da responsabilidade 

por coordenar o sistema de 

gestão de riscos. As 
informações resultantes do 

sistema são utilizadas pelas 

instâncias internas de 

governança para apoiar seus 

processos decisórios.  

 

C1.2 ‐ Monitorar e 

avaliar o sistema de 

gestão de riscos e 

controle interno, a fim de 
assegurar que seja eficaz 

e contribua para a 

melhoria do desempenho 

organizacional. 

 

Requer desta Casa que o 

sistema de gestão de riscos e 

controle interno seja moni-
torado e avaliado pela mais alta 

instância interna de 

governança da organização, 

considerando aspectos como 

conformidade legal e 
regulamentar, aderência a 

boas práticas, alinhamento a 

estratégias da organização e 

desempenho global. Como 

resultado do monitoramento e 

avaliação, medidas visando o 
aprimoramento do sistema são 

implementadas sempre que 

necessário. 
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4 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, 

FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 
 

 

O Setor de 
Contabilidade da 
Câmara Municipal de 

Cabedelo (PB) exerce 
de forma ininterrupta, 
mesmo em meio a 

pandemia, a função e 
responsabilidade de 

registrar os atos e fatos 
da gestão, elaboração 
das demonstrações 

contábeis e produção 
de relatórios 
gerenciais. 

 
Este capítulo do Relato Integrado tem por base as demonstrações 
contábeis do exercício financeiro de 2020, que foram elaboradas em 

observância à Lei n.º 4.320/1964, às Normas Brasileiras de 
Contabilidade Técnica Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16) 
editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, bem como ao Manual 

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do 
Tesouro Nacional e além de outros normativos, inclusive em 

atendimento ao nosso órgão de controle externo, o Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba (TCEPB). 
 

Assim, as demonstrações contábeis do exercício financeiro de 2020 
foram elaboradas visando assegurar a integridade, fidedignidade e a 
confiabilidade das informações apresentadas, extraídas do Sistema 

Informatizado de Contabilidade e demais sistemas gerenciais, que são 
utilizados pelo Câmara Municipal de Cabedelo (PB). 

 
 

  

Capítulo 4 
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As Demonstrações Contábeis compreendem: 

• Balanço Orçamentário (BO). 

• Balanço Financeiro (BF). 

• Balanço Patrimonial (BP). 

• Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP). 

• Demonstração dos Fluxo de Caixa (DFC). 

• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) – 
Nada a declarar. 

 
Os demonstrativos estão disponibilizados no site deste Poder. 

 
Considerando que a elaboração e apresentação desses demonstrativos 
e do Relatório de Gestão da Prestação de Contas Anual, que nesse caso 

é pela primeira vez elaborado no formato de Relato Integrado, 
encontram-se em conformidade com a estrutura conceitual de 

contabilidade e com as normas legais vigentes, declaramos que as 
Demonstrações Contábeis desta Casa Legislativa, refletem os seus 
aspectos mais relevantes, quanto à situação orçamentária, financeira e 

patrimonial. 
 

 

Gestão Orçamentária e Financeira 
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A Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de Cabedelo (PB) para o 
exercício financeiro de 2020 estimou as receitas e fixou as despesas 
para a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) em R$ 16.550.000,00 

(dezesseis milhões, quinhentos e cinquenta mil reais). 
 

A receita do Poder Legislativo é a transferência duodecimal realizada 
mensalmente no dia 20, pela Prefeitura Municipal de Cabedelo (PB).  
 

Em 2020 esta Casa Legislativa recebeu de recursos, referentes as 
transferências duodecimais, o montante de R$ 16.168.919,28 

(dezesseis milhões, cento e sessenta e oito mil, novecentos e dezenove 
reais e vinte e oito centavos). 
 

Por sua vez, ao final do exercício financeiro de 2020 as despesas 
realizadas pela Câmara totalizaram R$ 15.815.440,48 (quinze milhões, 
oitocentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e oito 

centavos). 
 
Assim, o resultado orçamentário do exercício foi superavitário da ordem 

de R$ 353.478,80 (trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e 
setenta e oito reais e oitenta centavos). 
 
Do montante de despesas empenhadas no exercício de 2020, no valor 

de R$ 15.815.440,48, foram liquidadas e pagas R$ 15.438.938,98, 
reconhecendo como restos a pagar do exercício R$ 376.501,50. 
 

Nesse exercício, foram abertos créditos adicionais suplementares por 
fonte de recursos de anulação de dotação, neste Poder o montante de 

R$ 3.802.000,00. 
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Além dos recebimentos referentes as transferências financeiras 

recebidas (transferências duodecimais) no montante de R$ 
16.168.919,28 em 2020, foram reconhecidos como recebimentos 

extraordinários a inscrição de restos a pagar não processados no valor 
de R$ 376.501,50, depósitos restituíveis e valores vinculados no valor 
de R$ 1.067.262,01 e outros recebimentos extraordinários no 

montante de R$ 1.058.818,22. 
 
Esses valores conjugados com o saldo de caixa e equivalente de caixa 

do exercício anterior no montante de R$ 1.122.396,08, totaliza em 
2020 o valor de ingressos na ordem de R$ 19.793.897,09. 
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Os dispêndios em 2020 foram da ordem de R$ R$ 15.815.440,48. 
 
Ocorreram pagamentos extraordinários no valor de R$ 3.053.143,29, 

sendo de restos a pagar processados o valor de R$ 1.011.440,58, 
depósitos restituíveis e valores vinculados o valor de R$ 981.057,37 e 
outros pagamentos extraordinários no montante de R$ 1.060.645,34. 

 
Em 2020, foram devolvidos aos cofres públicos municipais, referente 

as transferências duodecimais o montante de R$ 434.907,38, sendo 
desse valor R$ 200.000,00 devolvidos antecipadamente para o combate 
a COVID-19 e R$ 234.907,37 devolvidos quando do encerramento do 

exercício. 
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Gestão Patrimonial 

O Balanço Patrimonial (BP) evidenciará, a situação patrimonial da 
entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio 
público, qualitativa e quantitativamente, bem como os atos potenciais, 

que são registrados em contas de compensação (natureza de 
informação de controle). 

 
Por sua vez, a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 
evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 

independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado 
patrimonial do exercício. 

 
Em 2020 Câmara Municipal de Cabedelo (PB) evidenciou variações 
patrimoniais diminutivas da ordem de R$ 14.201.462,72. 
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Enquanto as variações patrimoniais aumentativas foram da ordem de 

R$ 16.168.919,28. 
 
Logo, foi apurado como resultado do exercício de 2020 um superávit 
no valor de R$ 1.967.456,50. 

 
Dos aspectos patrimoniais, cabe destacar a amortização da dívida 

contratual previdenciária, que é paga mensalmente através de desconto 
realizado diretamente na fonte, pela Prefeitura Municipal de Cabedelo 
(PB), correspondendo em 2020 ao montante de R$ 680.003,98. 

 
Sobre as aquisições de bens móveis, nesse exercício houve 

incorporação de bens no valor de R$ 234.144,78. 
 

 
 

Em relação à inscrição dos Restos a Pagar, ou seja, todas as despesas 
regularmente empenhadas do exercício atual, mas não pagas até 31 de 
dezembro de 2020, houve reconhecimento de restos a pagar não 

processados (despesas a liquidar ou em liquidação) no valor de R$ 
376.501,50. 
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Elinaldo de Sousa Barbosa 

Contador 

Cabe ressaltar, que a 

contabilidade da Câmara 
Municipal de Cabedelo (PB), 
realiza os registros contábeis dos 

atos e fatos da gestão os 
reconhecendo tempestivamente.  

 
No que se refere à mensuração, 
ou seja, ao processo que consiste 

em determinar os valores pelos 
quais os elementos das 

demonstrações contábeis devem 
ser reconhecidos e evidenciados, 
utiliza como base de mensuração 

para os ativos e passivos o custo 
dos serviços prestados no 
período, em termos históricos ou 

atuais. 
 

 
Essa evidenciação contribui para satisfazer aos objetivos da elaboração 
e divulgação da informação contábil deste Poder Legislativo, ao fornecer 

informação que possibilita os usuários avaliarem o valor para se 
adquirir ou desenvolver um ativo, o qual corresponde ao caixa ou 

equivalentes de caixa ou o valor de outra importância fornecida à época 
de sua aquisição ou desenvolvimento, bem como a importância 
recebida para se assumir uma obrigação, correspondente ao caixa ou 

equivalentes de caixa, ou ao valor de outra importância recebida à 
época que a entidade incorreu no passivo. 

 
Ao revelar claramente a base de mensuração adotada, isso permite aos 
usuários refletirem de modo mais adequado o custo dos serviços, a 

capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade, de forma 
que seja útil para a prestação de contas e responsabilização 
(accountability) e tomada de decisão. 

 
E, sobre notas explicativas, não tivemos nesse exercício circunstâncias 

que exigem sua apresentação, por exemplo: redução ao valor 
recuperável no ativo imobilizado, reversões de tais reduções, baixas de 
itens do ativo imobilizado, baixas de investimento, constituição ou 

reversão de provisões. 
 

Elinaldo de Sousa Barbosa 

Contador - CRC 2165 
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Rol de responsáveis 
 

 

A Câmara Municipal de Cabedelo (PB), conta com quatorze (14) setores, 

sendo composto pelo seguinte rol de responsáveis em 2020: 

 

Setores da Câmara Responsáveis pelos Setores 

Secretaria Legislativa Fernando José de Oliveira Contratado  

Thayane Bezerra Fernandes Comissionado 

Diretoria Legislativa Iris Cristina Macêdo de Farias Comissionado 

Escola Legislativa Siomara Beltrão Luna Gomes Comissionado 

Secretaria 

Administrativa 

Andrea Rocha Nascimento Comissionado 

Setor de Licitação Elly Martins Norat Comissionado 

Setor Financeiro  José Jansen  Comissionado 

Daniel de Oliveira Monteiro Comissionado 

Tesouraria Anderson Paskalinne Pinheiro 

Cavalcante 

Comissionado 

José Jansen  Comissionado 

Setor de Contabilidade Elinaldo de Sousa Barbosa Contratado 

Setor de Almoxarifado Vanda Lúcia de Araújo Oliveira Efetivo 

Setor de Recursos 

Humanos 

Wilma Alves de Lima Cunha Efetivo 

Vânia Chaves Freire Comissionado 

Setor de Patrimônio Edilza da Paixão Rodrigues Efetivo 

Assessoria Jurídica Rougger Xavier Guerra Júnior Contratado 

Solon Benevides Contratado 

Arquivo Geral Rodolfo Henrique Lima da Silva Efetivo 

Ouvidoria João Luiz Sobral de Medeiros  Comissionado 
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Equipe responsável pela elaboração do Relato Integrado 2020 

 
 
 

Elinaldo de Sousa Barbosa   Eliedna de Sousa Barbosa 
Contador CRCPB 2165   Contadora CRCPB 5687 
CAP – Contabilidade, Aud. e Perícia   CAP – Contabilidade, Aud. e Perícia 
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