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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
– ESTADO DO PARANÁ – 

CONTROLADORIA INTERNA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11/2008 

 

Altera a Instrução Normativa nº 03/2008, de 17 de 

junho de 2008, que dispõe sobre os procedimentos a 

serem adotados pela Divisão de Recursos Humanos 

desta Câmara Municipal, na prática de suas atividades, 

em seu art. 1º, inciso XXV. 

 

 

 O Controlador Interno da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, no uso 

de suas atribuições conferidas pela Resolução nº 36/2007, de 27/02/2007, em seu 

art. 2º, § 1º e os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e; 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de ajustes na padronização dos 

procedimentos a serem adotados pela Divisão 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 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

 

Art. 1º. Fica altera a redação do inciso XXV, do artigo 1º da Instrução 

Normativa nº 03/2008, de 17 de junho de 2008, o qual passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

 

“ Art. 1º ....... 

  XXV – solicitar a declaração das chefias de setores e dos gabinetes 
dos Vereadores constando a regularidade da freqüência dos servidores 
lotados nos mesmos, em modelo próprio a ser fornecido pela Divisão de 
Recursos Humanos, devendo: 

a) ser entregue até o dia 05 do mês subseqüente ao da freqüência, cujos 
descontos por faltas serão atribuídos nesse mesmo mês; 

b) no caso de exoneração a declaração de freqüência do servidor deverá 
ser entregue até o dia da exoneração, para fins de contabilização de 
descontos dos dias faltosos; 

c) cada setor ou gabinete manterá em dia a sua folha de freqüência 
diária dos servidores à disposição da administração, para todos os 
fins de direitos e obrigações de acordo com a legislação pertinente.” 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
– ESTADO DO PARANÁ – 

CONTROLADORIA INTERNA 

 

Art. 2º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Controladoria Interna da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, 03 

de novembro 2008. 

 

 

Jairo Luiz Chiuratto da Silva 

Controlador Interno CMSJP 

Gabinete da Presidência 

APROVO, PUBLIQUE-SE. 

Em 03 de novembro de 2008 

 

__________________________ 

ASSIS MANOEL PEREIRA 

Presidente da Câmara Municipal 


