
LEI MUNICIPAL Nº 905/2005, DE 24 DE OUTUBRO DE 2005 
 

“INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA LEI 
MUNICIPAL QUE INSTITUIU O SISTEMA DE 
CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO.” 

 
O  PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,  
    faz  saber que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:  
                                                 Art. 1º - O Artigo 3º da Lei Municipal nº 623/2001, de 
19 de março de 2001, que instituiu no município o Sistema de Controle Interno, passa 
a ter a seguinte redação: 
                                                “Art.3º - O Sistema de Controle Interno será 
desenvolvido por um servidor efetivo, selecionado mediante processo seletivo regular 
– Concurso Público – o qual integrará o quadro de servidores municipais na 
categoria funcional de “Oficial  de Controle Interno”, que passa a integrar a 
estrutura básica do Poder Executivo Municipal, criado através da Lei Municipal nº 
875/05,  de 27 de maio de 2005, cujas atribuições de trabalho acham-se transcritas 
no Anexo da referida Lei, e faz parte integrante daquela Lei, e se insere dentro da 
Legislação maior que criou o quadro de cargos e remunerações do município – Lei 
Municipal nº 391/95, de 31 de março de 1995,  e legislação posterior”. 
 
                                                 Art.2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à 
conta da rubrica constante no Orçamento, sendo que a remuneração atribuída ao 
respectivo cargo se insere dentro das disposições constantes da Lei Municipal 
instituidora do cargo em comento. 
                                                  Art.3º - Os demais artigos e disposições constantes da 
Lei Municipal nº 623/1001, que instituiu o Sistema de Controle Interno no Município 
de FAXINALZINHO, não alteradas pela presente Lei, permanecem em vigor, sendo 
que o Decreto Municipal que aprovou o Regimento Interno do Sistema de Controle 
Interno, no município, na forma prevista no artigo 9º da Lei Municipal instituidora do 
Sistema deverá se adaptar aos termos da presente alteração, no que couber, editando-
se novo Decreto, se for o caso.  
                                                  Art. 4º - Esta Lei entre em vigor a contar da data de  1º 
de outubro de 2005,  revogando-se às disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO 
MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E CINCO.  

 
                 

IVORI MARCELINO SARTORI 
                          Prefeito 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 24 de outubro de  2005. 
________________________ 
   VANDERLEI CONCI 
    Sec. de Administração 


