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Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno 

NOR-PRO - 101 – SOLICITAÇÃO DE DESPESA   

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

3.2.1 

SOLICITAÇÃO DA DESPESA - 

DECORRENTES DA PANDEMIA DA 

COVID -19 

As Solicitações de Despesas decorrentes 

das medidas de enfrentamento da 

emergência de saúde pública que tenham 

sido registradas anteriormente à edição 

desta Resolução com fundamentação da 

despesa diferente daquela descrita no art. 

2º e que não possam ser a ela adequada, 

deverão ser informadas à Controladoria 

Geral, por meio de Ofício para o e-mail 

gabineteda.cgm@pcrj.rj.gov.br, 

relacionando os seguintes dados: número 

do processo, nome do fornecedor, CNPJ, 

valor e prazo contratual, Unidade 

Orçamentária do Empenho, Ano do 

Empenho e Número do Empenho para 

fins de inclusão no painel definido no 

parágrafo único do art. 3º. (Art. 5º da 

Resolução CGM nº 1.626 de 27/03/20) 

As informações devem ser enviadas, 

preferencialmente no formato de arquivo 

Excel, junto com o oficio encaminhado, 

conforme layout apresentado como Anexo 

a Resolução CGM nº 1.626/20. (Parágrafo 

único do Art. 5º da Resolução CGM nº 

1.626 de 27/03/20) 

-0- 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

 

3.5.1 

 

 

 

 

ESTIMATIVAS DE PREÇOS - 

DECORRENTES DA PANDEMIA DA 

COVID-19 

A estimativa de preços deve ser obtida por 

meio de, no mínimo, um dos seguintes 

parâmetros: (Art. 8º, inciso VI da Lei 

Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

a) Portal de compras da Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro – e-

comprasrio.rio.rj.gov.br; 

b) Sistema de Preços Máximos e Mínimos 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 

da Controladoria Geral do Município – 

SPMM; 

c) Pesquisa publicada em mídia 

especializada; 

d) Sites especializados ou de domínio 

amplo; 

e) Contratações similares de outros entes 

públicos, por exemplo as que constam do 

Portal de Compras do Governo Federal; 

ou 

f) Pesquisa realizada com os potenciais 

fornecedores. 

Os preços obtidos a partir da estimativa de 

preços aqui tratada não impedem a 

contratação pelo poder público por 

valores superiores decorrentes de 

oscilações ocasionadas pela variação de 

preços, desde que observadas as seguintes 

condições: (Art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 

14.217, de 13/10/21) 

1) negociação prévia com os demais 

fornecedores, segundo a ordem de 

classificação, para obtenção de condições 

mais vantajosas; e 

2) fundamentação, nos autos do processo 

administrativo da contratação 

correspondente, da variação de preços 

praticados no mercado por motivo 

superveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

 

 

3.7.1 

 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS - 

DECORRENTE DA PANDEMIA DA 

COVID -19 

Na hipótese de dispensa de licitação de 

que trata o inciso I do caput do artigo 2º 

da Lei Federal nº 14.217, de 13/10/21, 

quando se tratar de aquisição ou de 

contratação por mais de um órgão ou 

entidade, poderá ser utilizado o sistema de 

registro de preços previsto no inciso II do 

caput do artigo 15 da Lei nº 8.666, de 

21/16/93. (Art. 4º, caput da Lei Federal nº 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

 

 



   
 Alteração do MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO 
 Atualizado pela Resolução CGM nº 1.828, de 03/06/2022, publicada no Diário Oficial de 
06 de junho de 2022. 

3 

 

Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.217, de 13/10/21) 

Na hipótese de que trata o caput do artigo 

4º da Lei Federal nº 14.217/2021, o ente 

federativo poderá aplicar o regulamento 

federal relativo ao sistema de registro de 

preços, caso não tenha editado 

regulamento próprio. (Art. 4º, § 1º da Lei 

Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

O órgão ou a entidade gerenciadora da 

aquisição ou da contratação estabelecerá 

prazo de dois a oito dias úteis, contados 

da data de divulgação da intenção de 

registro de preço, para que outros órgãos e 

entidades manifestem interesse em 

participar do sistema de registro de preços 

realizado nos termos do artigo 4º da Lei 

Federal nº 14.217/2021. 

O disposto no § 2º do artigo 8º da Lei 

Federal nº 14.217/2021 não se aplica ao 

sistema de registro de preços 

fundamentado nesta Lei. 

Para as aquisições e as contratações 

celebradas, após o prazo de trinta dias, 

contado da data de assinatura da ata de 

registro de preços, o órgão ou a entidade 

deverá realizar estimativa de preços a fim 

de verificar se os preços registrados 

permanecem compatíveis com os 

praticados no mercado ou na 

comercialização com a administração 

pública, promovido o reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, caso 

necessário. (Art. 4º, § 4º da Lei Federal nº 

14.217, de 13/10/21) 

A aquisição ou a contratação a que se 

refere o caput do artigo 4º, descrito nesse 

item, não se restringe a equipamentos 

novos, nas hipóteses em que ficar 

demonstrada a indisponibilidade de 

equipamentos novos no mercado e desde 

que o fornecedor se responsabilize pelas 

plenas condições de uso e de 

funcionamento do objeto contratado. (Art. 

4º, § 5º da Lei Federal nº 14.217, de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
 

 

 

 

 

 

3.7.1 

13/10/21) 

As licitações realizadas para fins de 

sistema de registro de preços serão 

consideradas compras nacionais e 

observarão o disposto em regulamento 

editado pelo Poder Executivo federal, 

observado o prazo estabelecido no § 2º do 

art. 4º da Lei Federal nº 14.217/2021. 

(Art. 5º, § 4º da Lei Federal nº 14.217, de 

13/10/21) 

As atas de registro de preços terão prazo 

de vigência de seis meses, prorrogável até 

a declaração, pelo Ministro de Estado da 

Saúde, do encerramento da Espin 

declarada em decorrência da infecção 

humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

se comprovada a vantagem de suas 

condições negociais. (Art. 5º, § 5º da Lei 

Federal nº 14.217, de 13/10/21. 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

4.4 

Enquanto perdurar a Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional 

(Espin) declarada em decorrência da 

infecção humana pelo coronavírus SARS-

CoV-2, fica a administração pública direta 

e indireta de todos os entes da Federação e 

dos órgãos constitucionalmente 

autônomos autorizada a dispensar a 

licitação. (Art. 2º, inciso I da Lei Federal 

nº 14.217, de 13/10/21) 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

 

 

4.4.1 

 

 

 

 

Nos processos de dispensa de licitação 

decorrentes do previsto no item 4.4, 

presumem-se comprovadas a: 

1) ocorrência da Espin referida no caput 

do artigo 2º da Lei Federal nº 

14.217/2021; 

2) necessidade de pronto atendimento à 

situação de emergência de que trata o item 

1, imediatamente anterior; e 

3) existência de risco à segurança de 

pessoas, de obras, de prestação de 

serviços, de equipamentos e de outros 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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4.4.1 

bens, públicos ou particulares. 

Observação: A dispensa da realização de 

licitação para a celebração de contratos ou 

de instrumentos congêneres tratada no 

item 4.4 não afasta a necessidade de 

processo administrativo que contenha: 

1) os elementos técnicos referentes à 

escolha da opção de contratação e a 

justificativa do preço ajustado; e 

2) a demonstração de que o objeto do 

contrato é necessário e a contratação 

limita-se à parcela indispensável ao 

atendimento da situação de emergência. 

(Art. 3º da Lei Federal nº 14.217, de 

13/10/21) 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

4.5 

Nos casos de licitação na modalidade 

pregão, eletrônico ou presencial, de que 

trata o inciso II do caput do artigo 2º da 

Lei Federal nº 14.217/2021, os prazos dos 

procedimentos licitatórios serão reduzidos 

pela metade, arredondando-se para o 

número inteiro antecedente os casos em 

que o prazo original for número ímpar. 

(Art. 5º, caput, § 1º da Lei Federal nº 

14.217, de 13/10/21) 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

4.6.1 Caso não tenha Ata, segue item 4.8 

Caso não tenha Ata, segue item 4.5 

(Item 4.6.1 renumerado para 4.4.1 em 

razão da exclusão dos itens 4.4 e 4.5) 

Alterado em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

 

 

4.8 

 

 

 

Os preços obtidos a partir da estimativa de 

preços de que trata o inciso VI do § 1º do 

artigo 8º da Lei Federal nº 14.217/2021 

não impedem a contratação pelo poder 

público por valores superiores decorrentes 

de oscilações ocasionadas pela variação 

de preços, desde que observadas as 

seguintes condições: 

1) negociação prévia com os demais 

fornecedores, segundo a ordem de 

classificação, para obtenção de condições 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
 

 

4.8 

mais vantajosas; e 

2) fundamentação, nos autos do processo 

administrativo da contratação 

correspondente, da variação de preços 

praticados no mercado por motivo 

superveniente. (Art. 8º, § 2º, incisos I e II 

da Lei Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

 

 

-0- 

 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

4.16 

Nos casos de dispensa de licitação 

prevista nos incisos III e seguintes do 

artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 ou de 

inexigibilidade ou de dispensa conforme 

Lei Federal nº 14.217/2021 c/c Decreto 

Rio nº 47.246/2020: 

Nos casos de dispensa de licitação 

prevista nos incisos III e seguintes do 

artigo 24 da Lei nº 8.666/1993: 

Alterado em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

4.16.3 

Insere a justificativa para a dispensa do 

cumprimento de um ou mais requisitos de 

habilitação, na hipótese de haver restrição 

de fornecedores ou de prestadores de 

serviço, ressalvados a exigência de 

apresentação de prova de regularidade 

trabalhista e o cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII do caput do art. 7º e no 

§ 3º do art. 195 da Constituição. (Art. 9º 

da Lei Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

NOR-PRO - 102-01 – CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, CONVITE E PREGÃO 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

3.9 

Fica autorizada a contratação excepcional 

de fornecedor exclusivo de bem ou de 

serviço destinados ao enfrentamento da 

pandemia da Covid-19, inclusive no caso 

da existência de inidoneidade declarada 

ou de sanção de impedimento ou de 

suspensão para celebração de contrato 

com o poder público. Nessa hipótese, é 

obrigatória a prestação de garantia nas 

modalidades previstas no artigo 56 da Lei 

nº 8.666/1993, que não poderá exceder a 

10% (dez por cento) do valor do contrato. 

(Art. 12 da Lei Federal nº 14.217, de 

13/10/21) 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

3.9 

Na hipótese de haver restrição de 

fornecedores ou de prestadores de serviço, 

a autoridade competente, 

excepcionalmente e mediante justificativa, 

poderá dispensar a apresentação de 

documentação relativa à regularidade 

fiscal ou, ainda, o cumprimento de um ou 

mais requisitos de habilitação, ressalvados 

a exigência de apresentação de prova de 

regularidade trabalhista e o cumprimento 

do disposto no inciso XXXIII do caput do 

artigo 7º e no § 3º do artigo 195 da 

Constituição Federal. (Art. 9º da Lei 

Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITAÇÃO DECORRENTE DA 

COVID -19 

Nos casos de licitação na modalidade 

pregão, eletrônico ou presencial, de que 

trata o inciso II do caput do artigo 2º da 

Lei Federal nº 14.217/2021, os prazos dos 

procedimentos licitatórios serão reduzidos 

pela metade, arredondando-se para o 

número inteiro antecedente os casos em 

que o prazo original for número ímpar. 

(Art. 5º, caput, § 1º da Lei Federal nº 

14.217, de 13/10/21) 

Os recursos interpostos terão somente 

efeito devolutivo. (Art. 5º, § 2º da Lei 

Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

Fica dispensada a realização da audiência 

pública a que se refere o artigo 39 da Lei 

nº 8.666/1993. (Art. 5º, § 3º da Lei 

Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

As licitações realizadas para fins de 

sistema de registro de preços serão 

consideradas compras nacionais e 

observarão o disposto em regulamento 

editado pelo Poder Executivo federal, 

observado o prazo estabelecido no § 2º do 

art. 4º da Lei Federal nº 14.217/2021. 

(Art. 5º, § 4º da Lei Federal nº 14.217, de 

13/10/21) 

No planejamento das aquisições de bens e 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de insumos e para a contratação de 

serviços, inclusive de engenharia, 

destinados ao enfrentamento da pandemia 

da Covid-19, a administração pública 

deverá observar as seguintes condições: 

1) ficará dispensada a elaboração de 

estudos preliminares, quando se tratar de 

bens e serviços comuns; 

2) será obrigatória a previsão de matriz de 

alocação de risco entre o contratante e o 

contratado na hipótese de aquisições e de 

contratos acima de R$ 200.000.000,00 

(duzentos milhões de reais); 

3) poderá ser exigido o gerenciamento de 

riscos da contratação, em contrato cujo 

valor seja inferior ao previsto no item 2, 

somente durante a gestão do contrato; 

4) será admitida a apresentação de termo 

de referência simplificado ou de projeto 

básico simplificado. (Art. 8º, incisos I a 

IV da Lei Federal nº 14.217, de 13/10/21)        

A aquisição ou a contratação a que se 

refere o caput do artigo 4º da Lei Federal 

nº 14.217/2021 não se restringe a 

equipamentos novos, nas hipóteses em 

que ficar demonstrada a indisponibilidade 

de equipamentos novos no mercado e 

desde que o fornecedor se responsabilize 

pelas plenas condições de uso e de 

funcionamento do objeto contratado. (Art. 

4º, § 5º da Lei Federal nº 14.217, de 

13/10/21) 

Ficam alteradas as minutas-padrão de 

editais na modalidade pregão, no modo 

eletrônico, previstas no Anexo II do 

Decreto Rio nº 41.083, de 09 de dezembro 

de 2015, que aprova as minutas-padrão e 

dá outras providências. (Art. 1º do 

Decreto Rio nº 47.360, de 14/04/20)  

A administração pública poderá, nos 

termos do inciso III do caput do artigo 2º 

da Lei Federal nº 14.217/2021, prever 

cláusula contratual que estabeleça o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagamento antecipado, desde que: 

1) represente condição indispensável para 

obter o bem ou assegurar a prestação do 

serviço; ou 

2) propicie significativa economia de 

recursos. 

Em casos tais, a administração pública 

deverá: 

a) prever e regular a antecipação de 

pagamento em edital ou em instrumento 

formal de adjudicação direta, 

estabelecendo suas condições, valores 

admitidos e critérios de avaliação das 

propostas que a prevejam; e 

b) exigir a devolução integral do valor 

antecipado na hipótese de inexecução 

total ou parcial do objeto, atualizado 

monetariamente pela variação acumulada 

do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), ou índice que 

venha a substituí-lo, desde a data do 

pagamento da antecipação até a data da 

devolução. 

Sem prejuízo do disposto anteriormente, 

nas alíneas “a” e “b”, a administração 

pública deverá prever medidas de cautela 

aptas a reduzir o risco de inadimplemento 

contratual, tais como: 

I) a comprovação da execução de parte ou 

de etapa inicial do objeto pelo contratado, 

para a antecipação do valor remanescente; 

II) a prestação de garantia nas 

modalidades de que trata o artigo 56 da 

Lei nº 8.666/1993, de até 30% (trinta por 

cento) do valor do objeto; 

III) a emissão de título de crédito pelo 

contratado; 

IV) o acompanhamento da mercadoria, 

em qualquer momento do transporte, por 

representante da administração pública; e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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3.10 

V) a exigência de certificação do produto 

ou do fornecedor. 

É vedado o pagamento antecipado pela 

administração pública na hipótese de 

prestação de serviços com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra. (Art. 

7º da Lei Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

 

 

-0- 

 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

4.37.1 

Nos casos de licitação na modalidade 

pregão, eletrônico ou presencial, para a 

aquisição de bens e de insumos e para a 

contratação de serviços, inclusive de 

engenharia, destinados ao enfrentamento 

da pandemia da Covid-19, os recursos 

interpostos terão somente efeito 

devolutivo. (Art. 5º, § 2º da Lei Federal nº 

14.217, de 13/10/21) 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

NOR-PRO - 102-02 – DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

Enquanto perdurar a Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional 

(Espin) declarada em decorrência da 

infecção humana pelo coronavírus SARS-

CoV-2, fica a administração pública direta 

e indireta de todos os entes da Federação e 

dos órgãos constitucionalmente 

autônomos autorizada a dispensar a 

licitação. (Art. 2º, inciso I da Lei Federal 

nº 14.217, de 13/10/21) 

Nos processos de dispensa de licitação 

decorrentes do enfrentamento da 

pandemia da Covid-19, presumem-se 

comprovadas a: 

1) ocorrência da Espin referida no caput 

do artigo 2º da Lei Federal nº 

14.217/2021; 

2) necessidade de pronto atendimento à 

situação de emergência de que trata o item 

1, imediatamente anterior; e 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
 

 

 

 

 

 

3.3 

3) existência de risco à segurança de 

pessoas, de obras, de prestação de 

serviços, de equipamentos e de outros 

bens, públicos ou particulares. 

Observação: A dispensa da realização de 

licitação para a celebração de contratos ou 

de instrumentos congêneres destinados ao 

enfrentamento da pandemia da Covid-19 

não afasta a necessidade de processo 

administrativo que contenha: 

1) os elementos técnicos referentes à 

escolha da opção de contratação e a 

justificativa do preço ajustado; e 

2) a demonstração de que o objeto do 

contrato é necessário e a contratação 

limita-se à parcela indispensável ao 

atendimento da situação de emergência. 

(Art. 3º da Lei Federal nº 14.217, de 

13/10/21) 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

3.5 

Fica autorizada a contratação excepcional 

de fornecedor exclusivo de bem ou de 

serviço destinados ao enfrentamento da 

pandemia da Covid-19, inclusive no caso 

da existência de inidoneidade declarada 

ou de sanção de impedimento ou de 

suspensão para celebração de contrato 

com o poder público. Nessa hipótese, é 

obrigatória a prestação de garantia nas 

modalidades previstas no artigo 56 da Lei 

nº 8.666/1993, que não poderá exceder a 

10% (dez por cento) do valor do contrato. 

(Art. 12 da Lei Federal nº 14.217, de 

13/10/21) 

Na hipótese de haver restrição de 

fornecedores ou de prestadores de serviço, 

a autoridade competente, 

excepcionalmente e mediante justificativa, 

poderá dispensar a apresentação de 

documentação relativa à regularidade 

fiscal ou, ainda, o cumprimento de um ou 

mais requisitos de habilitação, ressalvados 

a exigência de apresentação de prova de 

regularidade trabalhista e o cumprimento 

do disposto no inciso XXXIII do caput do 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
artigo 7º e no § 3º do artigo 195 da 

Constituição Federal. (Art. 9º da Lei 

Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

3.7 

A obrigatoriedade ou faculdade do 

instrumento de contrato segue as regras do 

artigo 62 da Lei nº 8.666/1993 ou quando 

a Administração Municipal determinar, 

devendo essas regras serem observadas 

também para as despesas voltadas ao 

enfrentamento da pandemia da Covid-19 

de que trata a Lei Federal nº 14.217/2021. 

A obrigatoriedade ou faculdade do 

instrumento de contrato segue as 

regras do artigo 62 da Lei nº 

8.666/1993 ou quando a 

Administração Municipal determinar. 

Alterado em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

3.7 

Os contratos regidos pela Lei nº 

14.217/2021 terão prazo de duração de até 

seis meses e poderão ser prorrogados por 

períodos sucessivos, desde que as 

condições e os preços permaneçam 

vantajosos para a administração pública, 

até a declaração, pelo Ministro de Estado 

da Saúde, do encerramento da Espin 

declarada em decorrência da infecção 

humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

na forma do artigo daquela Lei. (Art. 14 

da Lei Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

Para os contratos celebrados nos termos 

da Lei Federal nº 14.217/2021, a 

administração pública poderá estabelecer 

cláusula com previsão de que os 

contratados ficam obrigados a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais iniciais, 

acréscimos ou supressões ao objeto 

contratado, limitados a até 50% 

(cinquenta por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. (Art. 13 da Lei 

Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

 

 

 

 

DESPESAS DECORRENTES DA 

PANDEMIA DA COVID-19 

Todas as aquisições ou contratações 

realizadas com base no disposto na Lei 

Federal  nº 14.217/2021 serão 

disponibilizadas em sítio oficial específico 

na internet no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, de forma destacada das demais 

contratações realizadas, especificando 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

separadamente as contratações de 

serviços, as compras de equipamentos, de 

insumos médicos e hospitalares, de 

medicamentos, a contratação de pessoal, 

de serviços de engenharia e de 

publicidade e outros tipos de contratação, 

observados, no que couber, os requisitos 

previstos no § 3º do artigo 8º da Lei nº 

12.527/2011, e informados: 

1) o nome do contratado e o número de 

sua inscrição na Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil do Ministério da 

Economia ou identificador congênere no 

caso de empresa estrangeira que não 

funcione no País; 

2) o prazo contratual, o valor e o 

respectivo processo de aquisição ou de 

contratação; 

3) o ato que autoriza a contratação direta 

ou o extrato decorrente do contrato; 

4) a discriminação do bem adquirido ou 

do serviço contratado, a quantidade e o 

local de entrega ou de prestação do 

serviço; 

5) o valor global do contrato, as parcelas 

do objeto, os montantes pagos e o saldo 

disponível ou bloqueado, caso exista; 

6) as informações sobre eventuais aditivos 

contratuais; 

7) a quantidade entregue ou prestada em 

cada ente federativo durante a execução 

do contrato, nas contratações de bens e 

serviços; 

8) as atas de registros de preços das quais 

a contratação se origina, se houver; e 

9) a origem do recurso utilizado para a 

contratação do serviço ou do insumo com 

base na Lei Federal nº 14.217/2021. (Art. 

10 da Lei Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

Na hipótese de dispensa de licitação de 

que trata o inciso I do caput do artigo 2º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da Lei Federal nº 14.217/2021, quando se 

tratar de aquisição ou de contratação por 

mais de um órgão ou entidade, poderá ser 

utilizado o sistema de registro de preços 

previsto no inciso II do caput do artigo 15 

da Lei nº 8.666/1993. (Art. 4º, caput da 

Lei Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

O órgão ou a entidade gerenciadora da 

aquisição ou da contratação estabelecerá 

prazo de dois a oito dias úteis, contado da 

data de divulgação da intenção de registro 

de preço, para que outros órgãos e 

entidades manifestem interesse em 

participar do sistema de registro de preços 

realizado nos termos deste artigo. (Art. 4º, 

§ 2º da Lei Federal nº 14.217, de 

13/10/21). 

A aquisição ou a contratação a que se 

refere o caput do artigo 4º da Lei Federal 

nº 14.217/2021não se restringe a 

equipamentos novos, nas hipóteses em 

que ficar demonstrada a indisponibilidade 

de equipamentos novos no mercado e 

desde que o fornecedor se responsabilize 

pelas plenas condições de uso e de 

funcionamento do objeto contratado. (Art. 

4º, § 5º da Lei Federal nº 14.217, de 

13/10/21) 

No planejamento das aquisições de bens e 

de insumos e para a contratação de 

serviços, inclusive de engenharia, 

destinados ao enfrentamento da pandemia 

da Covid-19, a administração pública 

deverá observar as seguintes condições: 

1) ficará dispensada a elaboração de 

estudos preliminares, quando se tratar de 

bens e serviços comuns; 

2) será obrigatória a previsão de matriz de 

alocação de risco entre o contratante e o 

contratado na hipótese de aquisições e de 

contratos acima de R$ 200.000.000,00 

(duzentos milhões de reais); 

3) poderá ser exigido o gerenciamento de 

riscos da contratação, em contrato cujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valor seja inferior ao previsto no item 2, 

somente durante a gestão do contrato; 

4) será admitida a apresentação de termo 

de referência simplificado ou de projeto 

básico simplificado. (Art. 8º, incisos I a 

IV da Lei Federal nº 14.217, de 13/10/21)  

O termo de referência simplificado ou o 

projeto básico simplificado relativo ao 

planejamento das aquisições e das 

contratações de que trata a Lei Federal nº 

14.217/2021, conterá: 

1) a declaração do objeto; 

2) a fundamentação simplificada da 

contratação; 

3) a descrição resumida da solução 

apresentada; 

4) os requisitos da contratação; 

5) os critérios de medição e de 

pagamento; 

6) a estimativa de preços obtida por meio 

de, no mínimo, um dos seguintes 

parâmetros que, no Município do Rio de 

Janeiro, serão: 

a) Portal de compras da Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro – e-

comprasrio.rio.rj.gov.br; 

b) Sistema de Preços Máximos e Mínimos 

da Controladoria Geral do Município – 

SPMM; 

c) pesquisa publicada em mídia 

especializada; 

d) sites especializados ou de domínio 

amplo; 

e) contratações similares de outros entes 

públicos, por exemplo as constantes do 

Portal de Compras do Governo Federal; 

ou 

f) pesquisa realizada com os potenciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fornecedores. 

7) a adequação orçamentária. (Art. 8º, 

caput, § 1º, incisos I a VII da Lei Federal 

nº 14.217, de 13/10/21 – mudando o que 

precisa ser mudado em relação à PCRJ) 

Os preços obtidos a partir da estimativa de 

preços aqui tratada não impedem a 

contratação pelo poder público por 

valores superiores decorrentes de 

oscilações ocasionadas pela variação de 

preços, desde que observadas as seguintes 

condições: (Art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 

14.217, de 13/10/21) 

1) negociação prévia com os demais 

fornecedores, segundo a ordem de 

classificação, para obtenção de condições 

mais vantajosas; e 

2) fundamentação, nos autos do processo 

administrativo da contratação 

correspondente, da variação de preços 

praticados no mercado por motivo 

superveniente. 

A administração pública poderá, nos 

termos do inciso III do caput do artigo 2º 

da Lei Federal nº 14.217/2021, prever 

cláusula contratual que estabeleça o 

pagamento antecipado, desde que: 

1) represente condição indispensável para 

obter o bem ou assegurar a prestação do 

serviço; ou 

2) propicie significativa economia de 

recursos. 

Em casos tais, a administração pública 

deverá: 

a) prever e regular a antecipação de 

pagamento em edital ou em instrumento 

formal de adjudicação direta, 

estabelecendo suas condições, valores 

admitidos e critérios de avaliação das 

propostas que a prevejam; e 

b) exigir a devolução integral do valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1 

antecipado na hipótese de inexecução 

total ou parcial do objeto, atualizado 

monetariamente pela variação acumulada 

do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), ou índice que 

venha a substituí-lo, desde a data do 

pagamento da antecipação até a data da 

devolução. 

Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a” e 

“b”, a administração pública deverá 

prever medidas de cautela aptas a reduzir 

o risco de inadimplemento contratual, tais 

como: 

I) a comprovação da execução de parte ou 

de etapa inicial do objeto pelo contratado, 

para a antecipação do valor remanescente; 

II) a prestação de garantia nas 

modalidades de que trata o artigo 56 da 

Lei nº 8.666/1993, de até 30% (trinta por 

cento) do valor do objeto; 

III) a emissão de título de crédito pelo 

contratado; 

IV) o acompanhamento da mercadoria, 

em qualquer momento do transporte, por 

representante da administração pública; e 

V) a exigência de certificação do produto 

ou do fornecedor. 

É vedado o pagamento antecipado pela 

administração pública na hipótese de 

prestação de serviços com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra. (Art. 

7º da Lei Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

4.6 

Elabora a minuta de instrumento de 

contrato nos termos da legislação em 

vigor, se houver necessidade, com 

orientação da Administração ou do órgão 

jurídico, apensando-a ao processo. (Art. 

62 da Lei nº 8.666, de 21/06/93 ou § 1º do 

Art. 8º da Lei Federal nº 14.217, de 

13/10/21) 

Elabora a minuta de instrumento de 

contrato nos termos da legislação em 

vigor, se houver necessidade, com 

orientação da Administração ou do 

órgão jurídico, apensando-a ao 

processo. (Art. 62 da Lei nº 8.666, de 

21/06/93) 

Alterado em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

4.7 

Emite a Declaração de Conformidade 

(FORMULÁRIO 100-04 e 

FORMULÁRIO 100-4-A) e a autorização 

de desconto em faturas (FORMULÁRIO 

100-04-B) garantindo que sua minuta de 

contrato está de acordo com as minutas-

padrão estabelecidas pelo Decreto Rio nº 

41.083, de 09/12/15 e suas alterações ou 

termo de referência simplificado ou 

projeto básico simplificado conforme o § 

1º do Art. 8º da Lei Federal nº 14.217, de 

13/10/21, indicando e justificando os 

pontos alterados. 

Emite a Declaração de Conformidade 

(FORMULÁRIO 100-04 e 

FORMULÁRIO 100-4-A) e a 

autorização de desconto em faturas 

(FORMULÁRIO 100-04-B) 

garantindo que sua minuta de contrato 

está de acordo com as minutas-padrão 

estabelecidas pelo Decreto Rio nº 

41.083, de 09/12/15 e suas alterações, 

indicando e justificando os pontos 

alterados. 

Alterado em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

4.10 

Analisa e aprova a minuta de instrumento 

de contrato. (Parágrafo único do art. 38 da 

Lei nº 8.666, de 21/06/93, Decreto nº 

41.083, de 09/12/15, art. 2º do Decreto nº 

20.399, de 10/08/01, § 1º do Art. 8º da Lei 

Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

Analisa e aprova a minuta de 

instrumento de contrato. (Parágrafo 

único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 

21/06/93, Decreto nº 41.083, de 

09/12/15, e art. 2º do Decreto nº 

20.399, de 10/08/01) 

Alterado em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

NOR-PRO - 103 – CONTRATAÇÃO DE DESPESA 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

3.1 

Fica instituído o roteiro orientador para a 

emissão de Declaração de Conformidade 

dos atos de autorização de despesas para a 

aquisição de bens e a contratação de 

serviços, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da 

pandemia da Covid-19 no âmbito da 

Administração Direta e Indireta do 

Município do Rio de Janeiro através da 

Resolução CGM nº 1.767, de 29 de 

outubro de 2021. 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

3.1 

Nas análises realizadas deverão ser 

identificadas possibilidades de redução e 

suspensão de contratos nos setores e 

equipamentos municipais cujas atividades 

não estejam em funcionamento, total ou 

parcial, em decorrência da epidemia do 

COVID-19, conforme ANEXO I da 

Deliberação CODESP nº 153/20.  (§ 1º do 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 



   
 Alteração do MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO 
 Atualizado pela Resolução CGM nº 1.828, de 03/06/2022, publicada no Diário Oficial de 
06 de junho de 2022. 

19 

 

Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
Art. 1º da Deliberação CODESP nº 153, 

de 17/04/20) 

3.1 

Os exames das despesas realizadas em 

atendimento às ações que visam 

minimizar os impactos relacionados à 

epidemia do COVID-19 terão exame 

prioritário às demais. (Art. 2º da 

Deliberação CODESP nº 153, de 

17/04/20) 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento Contratual – COVID 19 

Os contratos regidos pela Lei nº 

14.217/2021 terão prazo de duração de até 

seis meses e poderão ser prorrogados por 

períodos sucessivos, desde que as 

condições e os preços permaneçam 

vantajosos para a administração pública, 

até a declaração, pelo Ministro de Estado 

da Saúde, do encerramento da Espin 

declarada em decorrência da infecção 

humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

na forma do artigo daquela Lei. (Art. 14 

da Lei Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

Para os contratos celebrados nos termos 

da Lei Federal nº 14.217/2021, a 

administração pública poderá estabelecer 

cláusula com previsão de que os 

contratados ficam obrigados a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais iniciais, 

acréscimos ou supressões ao objeto 

contratado, limitados a até 50% 

(cinquenta por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. (Art. 13 da Lei 

Federal nº 14.217, de 13/10/21) 

Os órgãos e entidades municipais deverão 

encaminhar à Controladoria Geral do 

Município do Rio de Janeiro - CGM-RIO 

arquivos digitalizados em formato PDF 

relativos aos Instrumentos Jurídicos 

assinados, relacionados às ações de 

enfrentamento da pandemia da Covid-19, 

para fins da transparência estabelecida 

pelo artigo 10 da Lei Federal nº 

14.217/2021, e inclusão no Painel 

Gerencial Interativo gerido pela CGM-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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3.2.1 

RIO. Estes arquivos digitalizados deverão 

ser enviados em até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da assinatura do 

contrato, ao e-mail institucional 

“gabinete.cgm@pcrj.rj.gov.br” tendo o 

campo “Assunto” preenchido com 

“Instrumentos jurídicos para Painel de 

Despesa – Covid-19”. (Art. 1º da 

Resolução CGM nº 1.671, de 17/09/20) 

Para que haja celeridade na 

disponibilização dos instrumentos 

jurídicos relacionados a ações de 

enfrentamento do COVID-19, nos termos 

do artigo 1º da Resolução CGM nº 1.671, 

de 17/09/20, os órgãos contratantes 

deverão cadastrar os instrumentos 

jurídicos no Sistema de Controle de 

Contratos - FINCON-CONTRATOS após 

a sua assinatura, não se aplicando neste 

caso o disposto no parágrafo único do 

artigo 2º da Resolução CGM nº 544, de 

08/06/04. (Art. 2º, § 1º da Resolução 

CGM nº 1.671, de 17/09/20) 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

 

 

 

 

3.8 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICIDADE DAS 

CONTRATAÇÕES DECORRENTE DA 

PANDEMIA DA COVID -19 

Todas as aquisições ou contratações 

realizadas com base no disposto na Lei 

Federal nº 14.217/2021 serão 

disponibilizadas em sítio oficial específico 

na internet no prazo de cinco dias úteis, de 

forma destacada das demais contratações 

realizadas, especificando separadamente 

as contratações de serviços, as compras de 

equipamentos, de insumos médicos e 

hospitalares, de medicamentos, a 

contratação de pessoal, de serviços de 

engenharia e de publicidade e outros tipos 

de contratação, observados, no que 

couber, os requisitos previstos no § 3º do 

artigo 8º da Lei nº 12.527/2011, e 

informados: 

1) o nome do contratado e o número de 

sua inscrição na Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil do Ministério da 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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3.8 

Economia ou identificador congênere no 

caso de empresa estrangeira que não 

funcione no País; 

2) o prazo contratual, o valor e o 

respectivo processo de aquisição ou de 

contratação; 

3) o ato que autoriza a contratação direta 

ou o extrato decorrente do contrato; 

4) a discriminação do bem adquirido ou 

do serviço contratado, a quantidade e o 

local de entrega ou de prestação do 

serviço; 

5) o valor global do contrato, as parcelas 

do objeto, os montantes pagos e o saldo 

disponível ou bloqueado, caso exista; 

6) as informações sobre eventuais aditivos 

contratuais; 

7) a quantidade entregue ou prestada em 

cada ente federativo durante a execução 

do contrato, nas contratações de bens e 

serviços; 

8) as atas de registros de preços das quais 

a contratação se origina, se houver; e 

9) a origem do recurso utilizado para a 

contratação do serviço ou do insumo com 

base naquela Lei. (Art. 10 da Lei Federal 

nº 14.217, de 13/10/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

4.11.2 

Para as despesas emergenciais visando a 

aquisição de bens e a contratação de 

serviços, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da 

pandemia da Covid-19, preenche o roteiro 

orientador e emite a Declaração de 

Conformidade dos Atos de Autorização 

de Despesa instituído através da 

Resolução CGM nº 1.767, de 29 de 

outubro de 2021 (FORMULÁRIO 100-

07–C) e junta ao processo. 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

4.38 No caso de despesa relacionada para 

enfrentamento da COVID-19, envia cópia 
-0- Excluído em 

virtude da  
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
do termo de contrato assinado para a 

Controladoria Geral do Município (Art. 1º 

da Resolução CGM nº 1.671, de 

17/09/20). 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

GLOSSÁRIO 100 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

DECLARAÇÃO DE 

CONFORMIDADE 

(LIQUIDAÇÃO) 

– Documento emitido pela 

Gerência de Infraestrutura e 

Logística ou órgão equivalente da 

Administração Direta e Indireta, 

formalmente designado pelos 

titulares das Secretarias e 

Entidades, através do qual se 

procede a liquidação da despesa, 

sob o aspecto administrativo. 

(Decreto nº 22.795/03, Resolução 

CGM nº 641, de 11/11/05 e 

Resolução CGM nº 1.093, de 

08/05/13) 

– Documento emitido pela 

Gerência de Infraestrutura e 

Logística ou órgão equivalente 

da Administração Direta e 

Indireta, formalmente designado 

pelos titulares das Secretarias e 

Entidades, através do qual se 

procede a liquidação da despesa, 

sob o aspecto administrativo. 

(Decreto nº 22.795/03, 

Resolução CGM nº 641, de 

11/11/05 e Resolução CGM nº 

1.703, de 11/02/21) 

Alterado em 

virtude da  

publicação da 

Resolução 

CGM nº 

1.703/2021. 

 

NOR-PRO - 501 – ACRÉSCIMO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE COMPRA 

VIA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

3.1 

Temporariamente e como medida de 

prevenção e enfrentamento ao 

coronavírus, de acordo com a Resolução 

CGM nº 1.622 de 16/03/2020, os casos de 

atendimento aos usuários do Sistema de 

Bens Móveis – SISBENS ocorrerá 

prioritariamente através de correio 

eletrônico suportesisbens@gmail.com. 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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NOR-PRO - 502 – ACRÉSCIMO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE COMPRA 

VIA SDP – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

3.1 

Temporariamente e como medida de 

prevenção e enfrentamento ao 

coronavírus, de acordo com a Resolução 

CGM nº 1.622 de 16/03/2020, os casos de 

atendimento aos usuários do Sistema de 

Bens Móveis – SISBENS ocorrerão 

prioritariamente através de correio 

eletrônico suportesisbens@gmail.com. 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

NOR-PRO - 503 – ACRÉSCIMO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE DOAÇÃO 

– ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

3.1 

Temporariamente e como medida de 

prevenção e enfrentamento ao 

coronavírus, de acordo com a Resolução 

CGM nº 1.622 de 16/03/2020, os casos de 

atendimento aos usuários do Sistema de 

Bens Móveis – SISBENS ocorrerão 

prioritariamente através de correio 

eletrônico suportesisbens@gmail.com. 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

 

 

 

 

3.8 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES DA CGM-Rio PARA 

RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE 

BENS, INSUMOS E SERVIÇOS PELA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

(EXTRAÍDO DO COMPÊNDIO DE 

ORIENTAÇÕES da CGM – RIO SOBRE 

CONFORMIDADE DE 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

DOS ATOS RELATIVOS ÀS AÇÕES 

PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 

-19) 

As doações não devem conter, nem 

ensejar compromisso futuro da 

administração municipal junto ao doador; 

Deve ser avaliado se a doação irá gerar 

dependência da exclusividade do serviço 

de manutenção junto ao doador ou junto a 

determinado fornecedor, após o término 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da 

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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3.8 

da situação de emergência de saúde 

pública, o que deve ser preferencialmente 

evitado. Caso seja relevante o 

recebimento da doação, recomendamos 

cautela dessa aceitação e registro no 

processo administrativo específico da 

doação; 

Todas as doações devem ser registradas 

em controle específico, por servidor 

designado pela administração para 

recebimento e registro.  Esse controle 

deve conter a identificação de seus 

doadores, a descrição dos itens doados e 

os valores respectivos, caso possível; e, 

ainda, o público ou destinatário da 

doação, caso possível. Preferencialmente, 

as doações devem ser divulgadas no sítio 

oficial na internet do órgão ou entidade 

que recebeu a doação. 

Caso a doação seja de bens e 

equipamentos, esses devem ser 

registrados e inventariados conforme 

definido na Resolução CGM nº 

1.642/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

NOR-PRO - 504 – ACRÉSCIMO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE 

SUPERVENIÊNCIA ATIVA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

3.1 

Temporariamente e como medida de 

prevenção e enfrentamento ao 

coronavírus, de acordo com a Resolução 

CGM nº 1.622 de 16/03/2020, os casos de 

atendimento aos usuários do Sistema de 

Bens Móveis – SISBENS ocorrerão 

prioritariamente através de correio 

eletrônico suportesisbens@gmail.com. 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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NOR-PRO - 505 – BAIXA DE BENS MÓVEIS EM DECORRÊNCIA DE DESUSO, 

IMPRESTABILIDADE OU OBSOLESCÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

3.1 

Temporariamente e como medida de 

prevenção e enfrentamento ao 

coronavírus, de acordo com a Resolução 

CGM nº 1.622 de 16/03/2020, os casos de 

atendimento aos usuários do Sistema de 

Bens Móveis – SISBENS ocorrerão 

prioritariamente através de correio 

eletrônico suportesisbens@gmail.com. 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

NOR-PRO - 506 – BAIXA DE BENS MÓVEIS EM DECORRÊNCIA DE EXTRAVIO OU 

DANO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

3.1 

Temporariamente e como medida de 

prevenção e enfrentamento ao 

coronavírus, de acordo com a Resolução 

CGM nº 1.622 de 16/03/2020, os casos de 

atendimento aos usuários do Sistema de 

Bens Móveis – SISBENS ocorrerão 

prioritariamente através de correio 

eletrônico suportesisbens@gmail.com. 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

NOR-PRO - 507 – TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS ENTRE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE SECRETARIAS DIFERENTES – ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU 

DE ENTIDADES DIFERENTES – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

3.1 

Temporariamente e como medida de 

prevenção e enfrentamento ao 

coronavírus, de acordo com a Resolução 

CGM nº 1.622 de 16/03/2020, os casos de 

atendimento aos usuários do Sistema de 

Bens Móveis – SISBENS ocorrerão 

prioritariamente através de correio 

eletrônico suportesisbens@gmail.com. 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 
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NOR-PRO - 508 – TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS ENTRE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DA MESMA SECRETARIA – ADMINISTRAÇAO DIRETA OU DA 

MESMA ENTIDADE – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

3.1 

Temporariamente e como medida de 

prevenção e enfrentamento ao 

coronavírus, de acordo com a Resolução 

CGM nº 1.622 de 16/03/2020, os casos de 

atendimento aos usuários do Sistema de 

Bens Móveis – SISBENS ocorrerão 

prioritariamente através de correio 

eletrônico suportesisbens@gmail.com. 

-0- 

Excluído em 

virtude da  

publicação da 

Portaria MS nº 

913/2022. 

 

GLOSSÁRIO 500 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

ACRÉSCIMO DO 

BEM MÓVEL 

Incorporação de um bem móvel 

ao patrimônio de um ente deste 

Município, pela aquisição através 

da fabricação, compra, permuta, 

recebimento de doação, 

incorporação ou por 

superveniência ativa causada por 

fato fortuito ou natural. (Art. 15 

da Resolução CGM nº 841, de 

27/06/08) 

Incorporação de um bem móvel 

ao patrimônio da Administração 

Direta e Indireta do Município 

do Rio de Janeiro, pela 

aquisição através da fabricação, 

compra, permuta, recebimento 

de doação ou incorporação por 

superveniência ativa causada por 

caso fortuito ou força maior. 

(Art. 13 da Resolução CGM nº 

1.642, de 07/05/20) 

Alterado em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

ALIENAÇÃO -0- 

Transferência de propriedade, 

onerosa ou não, de bens móveis 

municipais a outras entidades ou 

a terceiros, mediante venda, 

doação ou permuta. (Art. 24, 

inciso I da Resolução CGM nº 

1.642, de 07/05/20) 

Incluído em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

BAIXA DE BEM 

MÓVEL 

Exclusão de um bem móvel do 

patrimônio de um ente deste 

Município em decorrência de 

alienação, obsolescência, 

imprestabilidade, desuso, 

extravio, dano ou insubsistência 

ativa. (Art. 28 da Resolução CGM 

nº 841, de 27/06/08) 

Exclusão de um bem móvel do 

patrimônio de um ente do 

Município do Rio de Janeiro, em 

decorrência de alienação, 

obsolescência, imprestabilidade, 

desuso, extravio, dano ou 

insubsistência ativa. (Art. 24 da 

Resolução CGM nº 1.642, de 

Alterado em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
07/05/20) 

BENS IMÓVEIS -0- 

Assim considerado, o solo e 

tudo quanto a ele se incorporar 

natural ou artificialmente, em 

caráter permanente e que dele 

não puder ser retirado sem 

destruição, modificação ou dano 

e tudo quanto se mantiver 

instalado nas edificações desde 

que se revista de características 

de incorporação que não possam 

ser desfeitas sem destruição, 

modificação ou dano. (Art. 57 

da Resolução CGM nº 1.642, de 

07/05/20) 

Incluído em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

BENS 

INTANGÍVEIS 

São os direitos que tenham por 

objeto os bens incorpóreos. (Art. 

71 da Resolução CGM nº 841, de 

27/06/08) 

São ativos não monetários, 

identificáveis, sem substância 

física, controlados pela 

Administração Direta e 

Entidades da Administração 

Indireta quando geradores de 

benefícios econômicos futuros 

ou serviços potenciais. (Art. 64 

da Resolução CGM nº 1.642, de 

07/05/20) 

Alterado em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

BENS MÓVEIS 

Bens suscetíveis de movimento 

próprio ou de remoção por força 

alheia. (Art. 6º da Resolução 

CGM nº 841, de 27/06/08) 

Bens suscetíveis de movimento 

próprio, ou de remoção por 

força alheia, sem alteração da 

substância ou da destinação 

econômico-social. (Art. 6º da 

Resolução CGM nº 1.642, de 

07/05/20) 

Alterado em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

BENS 

PATRIMONIAIS 

PERMANENTES 

Bens tangíveis - móveis e imóveis 

– e intangíveis, pertencentes ao 

Município do Rio de Janeiro e que 

sejam de seu domínio pleno e 

direto. (Art. 2º da Resolução 

CGM nº 841, de 27/06/08) 

São todos os bens tangíveis – 

móveis e imóveis – e 

intangíveis, que sejam de 

domínio pleno ou estejam sob 

controle da Administração 

Municipal e suas entidades da 

Administração Indireta. (Art. 2º 

da Resolução CGM nº 1.642, de 

07/05/20) 

Alterado em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 
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Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 

BENS TANGÍVEIS 

Aqueles cujo valor recai sobre o 

corpo físico ou materialidade do 

bem, podendo ser móveis e 

imóveis. (Art. 5º da Resolução 

CGM nº 841, de 27/06/08) 

Aqueles cujo valor recai sobre o 

corpo físico ou materialidade do 

bem, podendo ser móveis e 

imóveis. (Art. 5º da Resolução 

CGM nº 1.642, de 07/05/20) 

Alterado em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

CESSÃO DE USO -0- 

Ato através do qual um órgão ou 

uma entidade cede gratuitamente 

a outro órgão ou entidade a 

posse de um bem público, nas 

condições estabelecidas no 

respectivo Termo de Cessão de 

Uso – TCU, por tempo certo, 

permanecendo a entidade 

cedente com a propriedade do 

bem cedido. (Art. 49 da 

Resolução CGM nº 1.642, de 

07/05/20) 

Incluído em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

DANO 

Avaria parcial ou total causada a 

bens patrimoniais utilizados na 

Administração Municipal, 

decorrente de sinistro ou uso 

indevido. (Art. 28, inciso VI da 

Resolução CGM nº 841, de 

27/06/08) 

Avaria parcial ou total causada a 

bens patrimoniais utilizados na 

Administração Municipal, 

decorrente de sinistro ou uso 

indevido. (Art. 24, inciso VI da 

Resolução CGM nº 1.642, de 

07/05/20) 

Alterado em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

DESUSO 

Bem não tem mais utilidade para 

o Órgão Gestor. (Inciso IV do Art. 

28 da Resolução CGM nº 841, de 

27/06/08) 

Bem que não tem mais utilidade 

para o órgão ou entidade ao qual 

pertence. (Art. 24, inciso IV da 

Resolução CGM nº 1.642, de 

07/05/20) 

Alterado em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

DOCUMENTO DE 

TRANSFERÊNCIA 

PATRIMONIAL 

(DTP) 

Documento utilizado para registro 

e formalização das transferências. 

(Art. 48 da Resolução CGM nº 

841, de 27/06/08) 

Documento utilizado para 

registro e formalização das 

transferências. (Art. 41 da 

Resolução CGM nº 1.642, de 

07/05/20) 

Alterado em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

EXTRAVIO 

Desaparecimento de bens por 

furto, roubo ou por negligência do 

responsável pela sua guarda. (Art. 

28, inciso V da Resolução CGM 

nº 841, de 27/06/08) 

Desaparecimento de bens por 

furto, roubo ou por negligência 

do responsável pela sua guarda. 

(Art. 24, inciso V da Resolução 

CGM nº 1.642, de 07/05/20) 

Alterado em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

IMPRESTABILIDADE Bem que apresenta alteração em Bem que apresenta alteração em Alterado em 



   
 Alteração do MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO 
 Atualizado pela Resolução CGM nº 1.828, de 03/06/2022, publicada no Diário Oficial de 
06 de junho de 2022. 

29 

 

Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno 

Item Texto Anterior Texto Novo Justificativa 
suas características físicas, e cuja 

recuperação ou reparação seja 

considerada antieconômica. 

(Inciso III do Art. 28 da 

Resolução CGM nº 841, de 

27/06/08) 

suas características físicas, e 

cuja recuperação ou reparação 

seja considerada antieconômica. 

(Art. 24, inciso III da Resolução 

CGM nº 1.642, de 07/05/20) 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

INSUBSISTÊNCIA 

ATIVA 
-0- 

Desaparecimento de um bem em 

razão de caso fortuito ou força 

maior. (Art. 24, inciso VII da 

Resolução CGM nº 1.642, de 

07/05/20) 

Incluído em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

INVENTÁRIO 

FÍSICO 
-0- 

Constatação da existência física, 

no que couber, de bens móveis 

próprios ou de terceiros, sob a 

responsabilidade das unidades 

administrativas, ou bens 

próprios sob a guarda de 

terceiros, que deverá ter por 

base o inventário emitido pelo 

sistema de controle de bens 

patrimoniais, para fins de 

controle físico e atualização do 

controle contábil sobre estes 

bens. (Art. 43 da Resolução 

CGM nº 1.642, de 07/05/20) 

Incluído em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

MOVIMENTAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS 

Alterações quantitativas ocorridas 

no conjunto dos bens móveis 

existentes sob a responsabilidade 

de determinada unidade 

administrativa, decorrentes dos 

acréscimos, baixas ou 

transferências ocorridos em 

determinado período. (Art. 14 da 

Resolução CGM nº 841, de 

27/06/08) 

Alterações quantitativas 

ocorridas no conjunto dos bens 

móveis existentes sob a 

responsabilidade de determinada 

unidade administrativa, 

decorrentes dos acréscimos, 

baixas ou transferências de bens 

móveis ocorridos em 

determinado período. (Art. 12 da 

Resolução CGM nº 1.642, de 

07/05/20) 

Alterado em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

OBSOLESCÊNCIA 

Bem que não satisfaz mais às 

exigências técnicas do órgão a 

que pertence. (Inciso II do Art. 28 

da Resolução CGM nº 841, de 

27/06/08) 

Bem que não satisfaz mais às 

exigências técnicas do órgão ou 

entidade ao qual pertence. (Art. 

24, inciso II da Resolução CGM 

nº 1.642, de 07/05/20) 

Alterado em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

TRANSFERÊNCIA Transferência da guarda de bens Transferência da guarda e da Alterado em 
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DE BEM MÓVEL móveis e da responsabilidade por 

determinados bens de uma 

unidade administrativa para outra 

unidade administrativa. (Art. 47 

da Resolução CGM nº 841, de 

27/06/08) 

responsabilidade por 

determinados bens de uma 

unidade administrativa para 

outra unidade administrativa. 

(Art. 40 da Resolução CGM nº 

1.642, de 07/05/20) 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

DE DESTINO 

Unidade administrativa que 

recebe o bem transferido. (Art. 48 

da Resolução CGM nº 841, de 

27/06/08) 

-0- 

Excluído em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

DE ORIGEM 

Unidade administrativa que 

disponibiliza o bem para 

transferência. (Art. 48 da 

Resolução CGM nº 841, de 

27/06/08) 

-0- 

Excluído em 

virtude da 

Resolução 

CGM nº 1.642, 

de 07/05/20. 

 

 


