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O  informativo  Orientações  CGM foi  instituído  pela  Resolução  CGM  nº  894/2009  para  fornecer
informações que subsidiem e orientem os procedimentos executados pelos gestores e agentes da
Administração Municipal em temas relativos a controle interno.
O destaque desta edição é: 

Publicação de Extratos de Instrumentos Jurídicos

Os extratos dos instrumentos jurídicos firmados pela Municipalidade devem ser publicados no Diário
Oficial do Município.

No âmbito municipal,  o  parágrafo  único do  artigo 441 do RGCAF dispõe que  o instrumento de
contrato ou seus aditamentos, serão publicados em extrato no órgão oficial do Município no prazo de
20 (vinte) dias contados de sua assinatura, salvo em casos sigilosos. O mesmo prazo encontra-se
nas minutas-padrão instituídas pelo Decreto 23.814/03.

O Decreto nº 22.319, de 22/11/02, alterado pelo Decreto nº 23.036, de 20/06/03, estabelece os itens
mínimos que a publicação resumida dos instrumentos jurídicos, tais como contratos e convênios, bem
como de seus aditivos, devem  conter.

A CGM, com o objetivo de padronizar as referidas publicações, propôs, através de seu Manual de
Normas  e  Procedimentos  de  Controle  Interno,  Formulário-900-03,  um  Despacho-Modelo  para
Publicação de Contrato, o qual reproduzimos abaixo:

ÓRGÃO/ENTIDADE:__________________________________
Processo Instrutivo n°: _________________________________________________________

Contrato / convênio nº: __________________________________________________________________

Data da assinatura: ____________________________________________________________

Partes: ______________________________________________________________________

 (nome da contratante e  contratada / convenente e conveniada)

Objeto: _______________________________________________________________________

(deverá conter informações detalhadas para identificar com clareza o que se contrata / convenia, informando suas
especificações e características completas. Incluir, também, informações como quantidade, tipo, marca, periodicidade,
quando for o caso. Quando se referir a aditivos, informar o objeto do aditivo e, também, do  contrato neste campo
Descrever, ainda, as alterações realizadas, tais como: de valor, prazo e quantidades).

Prazo: ________________________________________________________________________

 (Início e término da vigência do contrato / convênio)

Valor total: ____________________________________________________________________

 (do contrato / do convênio)

Programa de Trabalho: __________________________________________________________

Natureza da Despesa: ___________________________________________________________

Nota de Empenho nº:____________________________________________________________

Fundamento:___________________________________________________________________

 (dispositivo da Lei nº 8.666/93 em que se fundamenta a licitação, dispensa ou inexigibilidade)



  
O modelo encontra-se disponível no site da CGM, no link   http://www7.rio.rj.gov.br/cgm/    -  
Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno, Formulário-900-03.
Dessa forma, a CGM orienta os gestores municipais para observarem o prazo, itens e padrão
necessários ao cumprimento da legislação quando das publicações de seus extratos contratuais
e de demais instrumentos jurídicos.  


