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Controladoria Geral do Estado 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 

ATO DO CONTROLADOR-GERAL 

RESOLUÇÃO CGE N° 41 DE 19 DE AGOSTO DE 2019 

DISCIPLINA O FLUXO PARA 
EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO 
NO ÂMBITO DA CONTROLADORIA 
GERAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - CGE. 

O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, tendo 

em vista o disposto na Lei Estadual nº 7.989, de 14 de junho de 2018, bem como a 

reformulação estrutural da CGE através do Decreto n°46590/2019, bem como as necessidades 

de aprimoramento e padronização dos procedimentos internos, 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Disciplinar o fluxo para expedição de Ordem de Serviço - OS no âmbito das 

Macrofunções, Subcontroladoria e Chefia de Gabinete da Controladoria Geral do 

Estado do Rio de Janeiro - CGE. 

Art. 2° - A Ordem de Serviço é um documento meramente administrativo, que 

funciona como instrumento pelo qual se determina ou regula procedimentos para 

execução de serviços específicos, fixar comandos de trabalho ou trazer imposições 

específicas e relativas a pessoal. 

Art. 3° - A Ordem de Serviço poderá: 

I -legitimar as ações dos servidores designados para realização de atividades afetas à 

Macrofunção, Subcontroladoria ou Chefia de Gabinete; 

II - instituir grupos de trabalho, equipes e comissões ou atribuir responsabilidades 

temporárias a servidores, para execução de atividades específicas; 

III - designar o líder e/ou os integrantes da equipe que desempenharão as atividades; 

IV - estabelecer parâmetros, facilitar o planejamento e a execução das atividades nos 

órgãos e entidades; 

V - ordenar diligências externas; 

VI - ordenar a execução de tarefas inerentes às suas atribuições legais e regimentais. 



Art. 4º - Compete aos titulares de cada Macrofunção, Subcontroladoria e Chefia de 

Gabinete o controle de suas OS expedidas e o envio do ato ao setor responsável pela 

publicação. 

Parágrafo Único - Quanto à publicação de que trata o caput, admitese a forma de 

extrato nos casos em que a natureza sigilosa da medida assim recomendar. 

Art. 5º - Na OS constará o detalhamento da demanda, prazo de realização, o nome do 

dirigente ou responsável e equipe, bem como a determinação para apresentação do 

relatório, dentro de prazo fixado, conforme modelo do Anexo II. 

§ 1° - Ao término de cada exercício será encerrada a ordem sequencial, recomeçando-

a no exercício seguinte. 

§ 2° - O prazo da OS somente será alterado ou prorrogado desde que solicitado até 05 

(cinco) dias antes do seu término, com justificativa apresentada pelos integrantes da 

equipe, mediante autorização do respectivo titular da Macrofunção, Subcontroladoria 

ou Chefia de Gabinete, e encaminhado ao Controlador Geral para decisão. 

§ 3° - A alteração de integrante de equipe será avaliada e decidida 

pelo respectivo titular da Macrofunção, Subcontroladoria ou Chefia de Gabinete. 

§ 4° - O relatório emitido ao final do cumprimento da OS, mencionado no caput, na 

forma do Anexo II, deverá conter o detalhamento do ocorrido, o resultado alcançado e 

as indicações de providências necessárias. 

Art. 6° - Se o cumprimento da OS implicar em gastos com diárias, a fim de ser realizada 

fora do Estado ou em região interior, sua efetivação dependerá de autorização do 

Controlador Geral ou do Subcontrolador Geral. 

Art. 7º - Para fins de formalização da OS, adotar-se-á o modelo constante do Anexo I 

desta Resolução, observadas as exceções previstas no Parágrafo Único do art.4.°. 

Parágrafo Único - A OS será formada pelas seguintes partes componentes: 

I - título (a expressão ORDEM DE SERVIÇO), centralizado, iniciado da sigla do CGE-RJ 

seguido pela área emitente, do número do documento em ordem sequencial e da 

data, por extenso, em letras maiúsculas, em negrito; 

II - ementa, contendo o resumo do assunto e, se for o caso, citação dos dispositivos ou 

atos alterados ou revogados, em letras maiúsculas, justificada à direita; 

III - denominação da autoridade expedidora, em letras maiúsculas e em negrito, a 

fundamentação legal e a matéria em pauta, seguido de vírgula; 



IV - a palavra RESOLVE, em letras maiúsculas e em negrito, seguida de dois pontos, à 

esquerda da página; 

V - texto, com a explicitação da matéria desdobrada em artigos, parágrafos, incisos e 

alíneas, conforme o caso; 

VI - local e data, por extenso, à esquerda; 

VII - assinatura, nome, cargo e ID funcional da autoridade com competência legal ou 

delegada que expede a Ordem de serviço, centralizados; e 

VIII - demais orientações do Manual de Redação Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 

quando aplicáveis na estrutura do documento. 

Art. 8º - Os casos omissos na presente Resolução serão dirimidos pelo Controlador 

Geral do Estado. 

Art. 9º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2019 

BERNARDO SANTOS CUNHA BARBOSA 

Controlador-Geral do Estado 

 

ANEXO I 

ORDEM DE SERVIÇO CGE/_____ N° __, de ______ de _____. 

ESTABELECE/DISCIPLINA _________ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O _____________, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a necessidade de 

estabelecer/disciplinar ______, 

RESOLVE: 

Art.1º - _________________________. 

Art.2° - Esta Ordem de Serviços entrará em vigor na data de publicação. 

Rio de Janeiro, __ de _________ de ____. 

________________________ 

Responsável pela Macrofunção, Subsecretário da Controladoria Geral ou Chefe de Gabinete 

ID _________ 

ANEXO II 



  

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO  
 
CHEFIA DE GABINETE 

RELATÓRIO  
 
ORDEM DE SERVIÇO 
 
 N°__________ 

 

DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO ___________________________  

OBJETO/ESCOPO 

RELATO/RESULTADOS OBTIDOS 

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS/SUGESTÕES 

 

INTEGRANTES DATA DE INÍCIO DATA FINAL 

   

LOCAL E DATA:   

 

 ELABORADOR CHEFIA CONTROLADOR  
 

NOME    

CARGO/FUNÇÃO    

ASSINATURA    

 




