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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

A Controladoria Geral do Município tem como missão promover o 
Controle Interno na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para a 
efetividade da gestão municipal. 

Dentre as diversas formas de promoção do Controle Interno, 
destaca-se o Manual de Normas e Procedimentos de Controle 
Interno desenvolvido e mantido pela Controladoria Geral. 

Este Manual traz de forma simples e clara, procedimentos a 
serem seguidos pelos Órgãos e Entidades Municipais na 
execução de diversas rotinas administrativas, objetivando que as 
mesmas sejam realizadas de forma otimizada, dentro dos limites 
legais existentes e atendendo aos parâmetros de controle interno 
definidos.  

Espera-se que a utilização deste Manual possibilite aos gestores 
e agentes municipais maior segurança e agilidade no 
desempenho de suas atribuições. 

 

  

 
Rio de Janeiro, 15 de Outubro de 2014. 

  
 

 
ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI 

Controlador Geral do Município 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 
INTERNO foi desenvolvido para atender às necessidades de 
padronização e racionalização de rotinas executadas pelos 
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Município 
do Rio de Janeiro. 

O seu conteúdo está respaldado nas legislações vigentes e nos 
parâmetros de controle interno definidos no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Município do Rio de Janeiro. 

 

 
OBJETIVOS 

 

Os objetivos desse manual são: 

• Criar procedimentos padrão que definam uma sequencia 
lógica, otimizada e legal de execução de rotinas 
administrativas; 

• Ser uma ferramenta de auxílio ao servidor público na 
execução de rotinas administrativas, visando aumentar 
sua efetividade e atender aos parâmetros de controle 
interno; 

• Garantir clareza e compreensão para todos que deste 
Manual se utilizem. 

 
 
 
 
 
 

 


