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DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO 

IINNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  NNOORRMMAATTIIVVAA  NNºº  001100,,  DDEE  22  DDEE  JJUULLHHOO  DDEE  22001144..     

Altera a Instrução Normativa nº 03/2013, de 16 de maio de 2013, 

que “Regulamenta o procedimento para o provimento, exoneração 

e exercício dos Cargos em Comissão, previstos nas Resoluções n
os

 

01/1993 e 15/2003, no âmbito da Câmara Municipal de Foz do 

Iguaçu, tendo em vista o disposto no Ato da Mesa Diretora n
o
 

5/2009 e na Lei Municipal 4.082 de 26 de abril de 2013, bem como 

revoga a Instrução Normativa nº 01/2012”. 

 

O Departamento de Controle Interno da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 70 e 74 da Constituição 

Federal de 1988, no art. 8º, da Resolução Legislativa nº 102, de 23 de dezembro de 2013, no 

inciso VII do art. 9º e no parágrafo único do art. 10 da Instrução Normativa nº 07/2014; e 

Considerando, ainda, que compete ao Controle Interno avaliar a legalidade das nomeações e 

exonerações promovidas pelo Poder Legislativo; 

Considerando, o disposto no Memorando Interno nº 45/2014 da Diretoria Administrativa e a 

necessidade de ajustes na Instrução Normativa 03/2013, visando à padronização dos 

procedimentos a serem adotados pelo Setor de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, 

na prática de suas atividades, objetivando a melhoria de suas funções e a efetivação das ações 

de controle interno em atendimento à legislação pertinente; 

 

 RESOLVE emitir a seguinte Instrução Normativa: 

 

Art. 1º Fica alterada a redação dos §§ 2º e 3º, do art. 7º e incluído o § 3º ao art. 15 da 

Instrução Normativa nº 03/2013, de 16 de maio de 2013, que passam a vigorar com a seguinte 

redação:  

           “Art. 7º... 

(...)  

§ 2
o
 Salvo autorização formal do Presidente da Câmara Municipal, em hipótese 

alguma será permitido o pagamento por parte da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu de 

qualquer valor a título de remuneração ao nomeado ao cargo em comissão, sem que antes 

todos os documentos do anexo I e II tenham sido entregues ao Setor de Recursos Humanos, 

sob pena de responsabilização funcional do servidor que o tenha realizado indevidamente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art1102c%C2%A73
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§ 3
o
 Salvo prorrogação expressa autorizada pelo Presidente da Câmara Municipal, 

caso o nomeado ao cargo em comissão não apresente as certidões exigidas no Anexo II, 

dentro do prazo estipulado de 30 dias, ou conste nas certidões algum impedimento legal para 

o exercício do cargo, deverá ser exonerado sem que nesse caso seja devido o pagamento a 

título de remuneração. 

Art. 15 .... 

(...) 

§ 3
o
 Antes do pagamento da rescisão, o Setor de Recursos Humanos solicitará ao Setor 

de Patrimônio a emissão de documento atestando que o servidor exonerado não possui ou 

devolveu os bens da Câmara Municipal que eventualmente estivessem sob sua 

responsabilidade. (NR)” 

 

 

Art. 2º Fica alterada a redação do Anexo II que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

ANEXO II 

 

CERTIDÕES DE COMPROVAÇÃO DA FICHA LIMPA MUNICIPAL 

 

Relação de certidões que demonstram o atendimento no disposto na Lei 4.082 de 26 de 

Abril de 2013, que institui a ficha limpa municipal na nomeação de servidores a cargos 

comissionados no âmbito da administração municipal de Foz do Iguaçu- Paraná.  

 

(   ) Certidão Criminal da Justiça Federal  

(   ) Certidão Criminal da Justiça Estadual (residência nos últimos 5 anos),  

(   ) Certidão Criminal da Justiça Militar Federal 

(  ) Certidão Criminal da Justiça Militar Estadual (residência nos últimos 5 anos), para aqueles 

que pertençam ou tenham pertencido aos quadros de servidores da Polícia Militar (caso não se 

enquadre nessa hipótese deverá assinar declaração conforme modelo anexo). 

(   ) Certidão Criminal da Justiça Eleitoral 

(   ) Certidão de Contas Julgadas Irregulares Pessoa Física do Tribunal de Contas da União 

(  ) Certidão de Contas Julgadas Irregulares Pessoa Física do Tribunal de Contas do Estado 

(residência nos últimos 5 anos) 

(  ) Certidão do Conselho Nacional de Justiça do Cadastro Nacional de Condenações Civis por 

ato de improbidade administrativa – C NIA; 

(  ) Certidão do Tribunal de Justiça do Estado (residência nos últimos 5 anos), se ocupou 

cargo de Deputado Estadual, Vice-governador do Estado, Prefeito, Secretário de Estado, Juiz 

de Direito, Juiz de Direito Substituto, membro do Ministério Público (caso não se enquadre 

em nenhuma das  hipóteses deverá assinar declaração conforme modelo anexo). 
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DECLARAÇÃO 

 

Declaro sob as penas da Lei, para o fim específico de nomeação em cargo comissionado na Câmara 

Municipal de Foz do Iguaçu, que não pertenço e nem pertenci ao quadro de servidores da Polícia 

Militar, não tendo sofrido nenhum processo perante a Justiça Militar, sendo nesse sentido 

desnecessária a apresentação da certidão de antecedentes perante a Justiça Militar referida no Anexo 

II, da IN 03/2013, da Controladoria Interna da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. 

 

Foz do Iguaçu, ___ de ________________ de _______. 

 

_______________________________________ 

(Assinatura) 

 

Nome legível: _____________________________ 

C.P.F.: ___________________________________ 

R.G.: ____________________________________  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro sob as penas da Lei, para o fim específico de nomeação em cargo comissionado na Câmara 

Municipal de Foz do Iguaçu, que não ocupei e não ocupo cargo de Deputado Estadual, Vice-

governador do Estado, Prefeito, Secretário de Estado, Juiz de Direito, Juiz de Direito Substituto ou 

membro do Ministério Público, sendo nesse sentido desnecessária a apresentação da certidão de 

antecedentes perante o Tribunal de Justiça referida no Anexo II, da IN 03/2013, da Controladoria 

Interna da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. 

 

Foz do Iguaçu, ___ de ________________ de _______. 

 

_______________________________________ 

(Assinatura) 

 

Nome legível: _____________________________ 

C.P.F.: ___________________________________ 

R.G.: ____________________________________  

 

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Foz do Iguaçu, 2 de julho de 2014. 

 

           José Carlos Neves da Silva 
              Presidente 

 

 

                                                          Giovana Gomes Gavião Gonzaga    

                                                  Diretora do Departamento de Controle Interno    


