
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
ESTADO DO PARANÁ 

CONTROLADORIA INTERNA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 15/2010 

Dispõe sobre a aplicação prática do disposto 
pelo artigo 8° e parágrafo unlCO, da 
Resolução nO 54, de 10 de novembro de 
2009, desta Câmara Municipal, referente ao 
pagamento de gratificação por participação 
em comissão temporária aos servidores do 
Poder Legislativo Municipal. 

Considerando que a Resolução n° 54, de 10 de novembro de 
2009, que Regulamenta o art. 93 da Lei Municipal n° 525, de 25 de março 
de 2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, referente ao 
pagamento de gratificação por participação em comissão permanentes ou 
temporárias; 

Considerando que o artigo 8° e parágrafo único da referida 
Resolução n° 54, dispõe especificamente do pagamento da gratificação ao 
servidor para a participação em comissões temporárias, estando assim 
expresso: 

"Art. 8° A gratificação por participação em 
comissões temporárias será paga após a conclusão das 
atividades, de forma proporcional ao(s) dia(s) ou mês 
(meses) de duração dos trabalhos. 

Parágrafo único - Caberá aos presidentes das 
comissões temporárias informar a data final das 
atividades, sob pena de a comissão ressarcir aos 
cofres públicos os valores recebidos indevidamente." 

Considerando que a redação aludida deixa dúvida com relação 
ao procedimento a ser aplicado para o recebimento da referida gratificação, 
no sentido de sanar qualquer dúvida existente, vem INSTRUIR: 

Art. 1 ° Para o pagamento da gratificação ao servidor para a 
participação em comissões temporárias referidas no art. 7° e seu parágrafo 
único, conforme determina o art. 8° e parágrafo único, todos da Resolução n° 
54, de 10 de novembro de 2010, será adotado o seguinte procedimento: 

I - o pagamento da gratificação por participação em comissão 
temporária será realizado somente após a conclusão da atividade pert q 
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à comissão para a qual foi o servidor designado, comprovado pela 
apresentação do relatório final; 

H - o relatório final e outros documentos qUe forem necessários 
para a comprovação do encerramento das atividades da comissão e 
solicitação de pagamento, será enviado através de memorando pelo 
presidente da respectiva comissão à Direção Geral da Câmara Municipal, 
que tomará as providências necessárias para a realização do pagamento da 
gratificação ou não; 

IH - a Direção Geral, antes de encaminhar o respectivo processo 
para o deferimento do Presidente da Câmara Municipal, solicitará a análise 
da despesa e parecer desta Controladoria Interna, conforme os ditames da 
Instrução Normativa n° 12/2009; 

IV - o processo gerador da despesa deverá estar sempre 
acompanhado da portaria de nomeação da respectiva comissão temporária e 
do relatório final; 

V  a análise desta Controladoria Interna será fundamentada na 
legislação pertinente às despesas públicas e sobre a legislação referente ao 
funcionamento das comissões temporárias, que deram origem a respectiva 
despesa; 

VI - após o deferimento da Presidência da Câmara, a Direção 
Geral encaminhará memorando à Divisão de Recursos Humanos, 
determinando o pagamento da gratificação . 

Art. 2° Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicaçâo. 

Controladoria Interna da Câmara Municipal de São José dos 
Pinhais, 11 de novembro de 2010. 

Gabinete daPresidência 
APROVO, 8(JBLlQU -SE. 

Em 11 de 6vembroe 2010 

i:~2 MANOEL PEREIRA 
pre, nte da Câmara Municipal 


