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CONTROLE INTERNO 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N
o
 05/2013, DE 18 DE 

JUNHO DE 2013 

Regulamenta a padronização formal dos documentos 

elaborados pelos Servidores Públicos Municipais efetivos no 

âmbito da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu em relação à 

assinatura tendo em vista contido sob o Título V - Do Regime 

Disciplinar - Lei Complementar nº 017/1993 e anexo VI – 

Descrição das Classes do Quadro de Pessoal – Resolução 

Legislativa nº 014/2003.      

.      

O Controlador Interno da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no 

exercício de suas atribuições legais e com fundamento nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição 

Federal de 1988, art. 59 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 e inciso I,  do art. 7º 

da Resolução Legislativa nº 044, de 10 de dezembro de 2007. 

Considerando que o Controle tem por finalidade fiscalizar, avaliar e controlar em caráter 

preventivo os atos do Poder Legislativo e seu funcionalismo; 

Considerando que o Controle Interno tem entre seus objetivos primordiais orientar e estimular a 

organização estrutural e funcional, comunicando as diretrizes administrativas aos setores 

envolvidos, de forma a contribuir com a eficiência, com atuação prévia, concomitante e 

subsequente aos atos administrativos; 

Considerando, que o Controle interno tem como objetivo zelar pela obediência das 

formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral quanto à sua eficácia, 

eficiência e efetividade; 

Considerando, ainda, que o Controle Interno revestido na sua competência administrativa de 

orientar e estimular a organização estrutural e funcional,  ressalta a responsabilização do 

Servidor Público em caso de descumprimento do Título V - Do Regime Disciplinar - Lei 

Complementar nº 017/1993; 

Considerando, em especial, que o Controle Interno tendo em vista a  valorização dos trabalhos 

realizados pelos servidores públicos desta Câmara Municipal que auferem sustentação técnica à 
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tomada de decisões dos gestores, emite esta Instrução Normativa, de observância obrigatória, 

com a finalidade de regulamentar a padronização dos documentos e trabalhos, em consonância 

com as atribuições típicas inerentes a cada cargo, nos termos do contido no anexo VI – Descrição 

das Classes do Quadro de Pessoal – Resolução Legislativa nº 014/2003.   

RESOLVE emitir a seguinte Instrução Normativa: 

Art. 1º Esta Instrução Normativa aplica-se aos servidores da Câmara Municipal de Foz 

do Iguaçu legalmente investidos em cargo público de provimento efetivo que desempenham 

conjunto de atribuições típicas, deveres e responsabilidades pertinentes aos respectivos cargos, 

segundo a natureza do trabalho, complexidade e responsabilidade, nos termos do Capítulo I – Da 

estrutura do Quadro de Pessoal e Anexo VI - da Resolução Legislativa nº 14 de 2003.   

Art. 2º Os trabalhos e documentos de cunho informativo ou técnico elaborados  pelos 

servidores públicos efetivos deverão ser por eles assinados. 

 § 1º das assinaturas deverão fazer parte a identificação do servidor e denominação do seu 

cargo e/ou função.  

§ 2º As assinaturas de que trata a presente Instrução Normativa não tem o cunho de 

substituição das assinaturas dos ocupantes de cargo de chefia exigidas por atos normativos ou 

costumeiras no âmbito da administração. 

 Art. 3º Os trabalhos e documentos elaborados pelos servidores públicos desta Câmara 

Municipal compreendem àqueles atinentes às atribuições típicas de cada cargo, tais como: 

pareceres e informes técnicos, relatórios, pesquisas técnicas, estudos, planilhas de orçamentos, 

análises, manifestações opinativas de cunho técnico, estimativas do impacto orçamentário-

financeiro (Art.16º da Lei 101/2000),  demonstrativos técnicos, avaliações, além de outros 

trabalhos relacionados com as atribuições e habilidades de cada servidor público. 

Art. 5º As disposições da presente Instrução Normativa são de observância obrigatória e 

o seu descumprimento poderá importar, após comprovada a infração, em responsabilização 

administrativa na forma e gradação prevista em lei.  

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

Foz do Iguaçu, 01 de julho 2013. 

 

Júlio César Gomes de Oliveira José Carlos Neves da Silva 

                              Controlador Interno                                 Presidente 


