
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM nº 03, DE 24 DE JULHO DE 2017. 

Estabelece procedimentos referentes ao Decreto 

nº 114, de 30 de maio de 2017, que instituiu 

sistemática de quantificação e registro dos 

benefícios no âmbito do Sistema de Controle 

Interno. 

O Controlador Geral do Município, no exercício de suas atribuições e considerando as 

práticas modernas de gestão e mensuração dos benefícios diretos e indiretos advindos 

das ações de Controle Interno, bem como as disposições da Lei Complementar nº 210, 

de 10 de novembro de 2016 e do Decreto nº 114, de 30 de maio de 2017 

RESOLVE: 

Art. 1º Os produtos decorrentes das ações de controle da Controladoria Geral do 

Município deverão ser mensurados quanto aos seus benefícios, observando a sistemática 

de quantificação e registro do Decreto nº 114/2017. 

Art. 2º Os benefícios, economia e prejuízo serão mensurados observando as seguintes 

Classes: 

I- benefícios financeiros: 

a) arrecadação de multa legal, derivada de medida punitiva ou prevista em contrato; 

b) elevação da Receita; 

c) recuperação de valores pagos indevidamente; e 

d) outros benefícios financeiros 

 

II- benefícios não financeiros: 

a) aperfeiçoamento e implementação de controles primários; 

b) aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos; 

c) aperfeiçoamento da transparência e accountability; 

d) aperfeiçoamento do controle social; 

e) incremento da eficiência, eficácia ou efetividade de planejamento ou programa de 

governo; 

f) verificação do cumprimento dos deveres funcionais e atuação preventiva quanto a 

ciência dos deveres e proibições do Estatuto do Servidor; 

g) monitoramento e acompanhamento de processos e procedimentos continuados que 

evitem bloqueios, multas e outras sanções para o Município; 

h) criação de novos instrumentos legais e administrativos que viabilizam melhorias na 

gestão e eficiência dos processos administrativos; 

i) celeridade e economia dos procedimentos disciplinares e acompanhamento da 

conduta do servidor; 



 

j) sanções decorrentes de inadimplemento contratual; e 

k) outros benefícios não financeiros. 

 

III- economia: 

a) eliminação de desperdícios ou redução de custos administrativos; 

b) suspensão de pagamento indevido e improcedência de alteração contratual; 

c) cancelamento de Licitação/Contrato com objeto desnecessário; 

d) redução nos valores licitados/contratados; e 

e) outras economias 

 

IV- prejuízo: 

a) dano ao erário e outros prejuízos que resultem em recomendação de reposição de 

bens e valores. 

Parágrafo único - A descrição das Classes encontra-se no Anexo I 

Art. 3º O formulário de registro de benefícios deverá ser validado no momento de 

finalização de cada produto, inclusive quando não for possível mensurar o seu 

benefício. 

§ 1º Nos casos em que for necessária a verificação de efetividade dos produtos de 

controle, os formulários serão elaborados e validados observando os resultados dos 

mesmos.  

§ 2º A memória de cálculo deverá constar do formulário nos casos de benefício 

financeiro, economia ou prejuízo. 

Art. 4º O Relatório circunstanciado anual com os resultados e apuração dos benefícios 

alcançados será referente ao período de dezembro do ano anterior a novembro do 

corrente ano. 

Parágrafo único - Excepcionalmente o primeiro relatório circunstanciado observará o 

período de janeiro a novembro do corrente ano. 

Art. 5º Para efeito de apuração e elaboração do relatório circunstanciado anual, a 

auditoria geral, a Corregedoria Geral e a Ouvidoria Geral deverão encaminhar 

trimestralmente os dados consolidados para a Diretoria de Auditorias Especiais e 

Baseadas em Riscos, observando os seguintes prazos: 

I - dezembro a fevereiro, até o dia 5 de março; 

II - março a maio, até o dia 5 de junho; 

III - junho a agosto, até o dia 5 de setembro; e 



 

IV - setembro a novembro, até o dia 5 de dezembro. 

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Contagem, 24 de julho 2017. 

 

Weber Dias Oliveira 

Controlador-Geral do Município 



 

ANEXO I – Detalhamento das Classes 

Tipo  Classe do Benefício Detalhamento 

1. Benefício 

Financeiro 

Arrecadação de multa legal, 

derivada de medida punitiva 

ou prevista em contrato 

Quando, a partir de recomendação do Controle Interno, ocorrer o efetivo recolhimento à 

Administração dos valores referentes a aplicações de multas legais, derivadas de medidas 

punitivas ou contratuais. 

Elevação da Receita 

Quando, durante a atuação do Controle Interno, houver a identificação de gargalos em processos 

que prejudicam a arrecadação de receita em determinada unidade. A contabilização do aumento 

da arrecadação de receita, fruto da implementação de recomendação do Controle Interno, este 

valor poderá ser contabilizado como benefício financeiro. Se o aumento da receita tiver um 

impacto continuado ao longo dos anos, será considerado, para efeito de contabilização, o prazo 

máximo de 5 anos a partir da verificação do aumento da receita. 

Recuperação de valores pagos 

indevidamente 

Quando ocorrer a efetiva devolução aos cofres públicos de valores pagos de forma indevida ou 

quando houver a glosa ou abatimento em parcela posterior de pagamento pela administração. Até 

sua efetiva recuperação os valores pagos indevidamente serão classificados como Prejuízo. 

Outros benefícios financeiros 
Outros benefícios que possam ser representados monetariamente, inclusive, decorrentes de 

recuperação de prejuízos e dano ao erário. 

 

 

 

2. Economia 

 

 

 

 

Eliminação de desperdícios ou 

redução de custos 

administrativos 

Quando, a partir de recomendação do Controle Interno, ocorrer a eliminação de desperdícios ou 

redução de custos administrativos que possam ser quantificados, tais valores poderão ser 

contabilizados como Economia. 

Suspensão de pagamento 

indevido e improcedência de 

alteração contratual 

Quando houver a suspensão do pagamento indevido ou não autorização de alteração contratual 

que gere aumento de custos. Em casos de pagamento continuado será considerado, para efeito de 

contabilização, o prazo máximo de 5 anos, contados a partir do momento da suspensão do valor 

indevido. 



 

Tipo  Classe do Benefício Detalhamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancelamento de 

Licitação/Contrato com objeto 

desnecessário 

Quando identificado ausência de necessidade do objeto da licitação/contrato e constatado seu 

cancelamento, sem a abertura de nova contratação com o mesmo objeto, o valor das parcelas 

restantes que seriam pagas até o término do contrato serão registradas como economia. 

Redução nos valores 

licitados/contratados 

Quando identificadas situações de sobre preços em licitações e contratos, através da comparação 

entre os valores licitados/contratados e os valores de mercado ou de referência, situações de 

identificação de custos administrativos desnecessários ou redução de desperdício e gastos 

irregulares, recomenda-se a realização de novo certame ou ajuste do instrumento contratual. Após 

adoção das medidas necessárias, será contabilizado como economia a diferença entre o valor 

anterior e aquele constante da nova licitação/contrato ou o valor reajustado. Nos casos em que o 

ajuste do instrumento contratual tratar de redução de desperdício ou de custos administrativos 

com impacto continuado, será considerado para efeito de contabilização o prazo máximo de 5 

anos a partir da comprovação da eliminação do desperdício ou redução dos custos 

administrativos. 

Outras economias 
Outras ações com resultado positivo da atuação do Controle Interno cuja quantificação em termos 

financeiros resulte em dispêndios menores aos observados anteriormente à ação de controle. 

 

 

 

3. Benefício 

Não 

Financeiro 

 

 

 

Aperfeiçoamento e 

implementação de controles 

primários 

Situações identificadas de assessoramento ou cuja implementação de recomendação do Controle 

Interno ocasione o aperfeiçoamento da capacidade do gestor em identificar, analisar e melhorar 

controles primários. 

Capacitação e treinamento realizados pelo Controle Interno que visem o aperfeiçoamento e 

melhoria dos controles primários e de seus processos. 

Aperfeiçoamento da prestação 

de serviços públicos 

Situações identificadas cuja implementação da recomendação do Controle Interno ocasionou 

melhoria dos processos ou programas, refletindo diretamente na qualidade ou quantidade do 

serviço público entregue à sociedade. 



 

Tipo  Classe do Benefício Detalhamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Benefício 

Não 

Financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperfeiçoamento da 

transparência e accountability 

Situações identificadas cuja implementação da recomendação do Controle Interno ocasionou 

aperfeiçoamento da transparência da gestão pública ou ações de prestação de contas que 

permitam o melhor controle da Administração Pública pela população. 

Aperfeiçoamento do controle 

social 

Situações identificadas cuja implementação da recomendação do Controle Interno ocasionou o 

aperfeiçoamento do controle social. 

Incremento da eficiência, 

eficácia ou efetividade de 

planejamento ou programa de 

governo 

Situações que permitam melhorar o grau de cumprimento dos objetivos de um programa público 

(eficácia) o nível de utilização de recursos deste programa frente aos custos em disponibilizá-los 

(eficiência) ou a sua efetividade social, ou seja, o impacto do programa na população 

(efetividade). 

Verificação do cumprimento 

dos deveres funcionais e 

atuação preventiva quanto a 

ciência dos deveres e 

proibições do Estatuto do 

Servidor 

Situações que permitam orientar e conscientizar os servidores acerca do regime disciplinar com o 

fim de evitar ocorrência de ilícitos funcionais. 

Situações que visam detectar e apurar as irregularidades funcionais in loco nos órgãos da 

administração direta e indireta. 

Monitoramento e 

acompanhamento de processos 

e procedimentos continuados 

que evitem bloqueios, multas 

e outras sanções para o 

Município 

Situações derivadas de trabalhos de acompanhamento e monitoramento de processos e 

procedimentos contínuos realizados pelo Controle Interno que evitem bloqueios, multas e outras 

sanções para o Município. 

Criação e alteração de 

instrumentos legais e 

administrativos que viabilizam 

melhorias na gestão e 

eficiência dos processos 

administrativos 

Criação e alterações de instrumentos através de portarias, instruções de serviço e proposição de 

normativos legais pelo Controle Interno que melhorem a eficiência e a gestão. 



 

Tipo  Classe do Benefício Detalhamento 

 

 

 

3. Benefício 

Não 

Financeiro 

 

 

 

 

 

Celeridade e economia dos 

procedimentos e 

acompanhamento da conduta 

do servidor 

Situações decorrentes de trabalhos do Controle Interno que consiste no controle disciplinar, 

visando otimizar procedimentos administrativos com a finalidade precípua de aprimorar o serviço 

público e a conduta do servidor. 

Sanções decorrentes de 

inadimplemento contratual. 

Situações decorrentes de trabalhos executados pelo Controle Interno que resultem em 

advertência, multa, suspenção temporária de participação em licitação, impedimento de contratar 

com a administração por prazo não superior a dois anos e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a Administração Pública. 

Outros benefícios não 

financeiros 

Outros benefícios que demonstrem impactos positivos na gestão, embora não sejam passíveis de 

representação monetária. 

4. Prejuízo 
Dano ao erário e outros 

prejuízos 
Dano ao erário e outros prejuízos que resultem em recomendação de reposição de bens e valores. 

 


