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Vila Velha, ES, 22 de março de 2018. 

 

MENSAGEM DE LEI Nº 005/2018 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 
 

Submetemos à consideração de Vossas Excelências o Projeto de Lei que pretende 

prorrogar até o término do exercício de 2018, o prazo para os órgãos e entidades cujos 

saldos dos inventários físicos e contábeis apresentem inconsistências procederem à 

regularização desses saldos, anexo. 
 

A redação original do art. 4º da Lei nº 5.699, de 30 de dezembro de 2015, fixou o prazo 

para realização dos acertos dos saldos dos inventários físicos e contábeis até o termino 

de 2016, podendo ser prorrogado para o final do exercício de 2017. 
 

No entanto, faz-se necessária tal prorrogação, pois a inserção de dados por meio do 

Sistema Informatizado de Patrimônio relativo aos bens permanentes (patrimônio) e de 

consumo (almoxarifado) deve ser precedida de realização de inventário físico dos bens 

efetivamente existentes e de conciliação dos saldos com os respectivos registros 

contábeis por subelemento de despesa. 
 

Ocorre que em razão de problemas técnicos relacionados ao sistema informatizado de 

“Inventário Web”, seguido do início de uma nova Gestão, a conclusão do inventário 

físico de bens, contagem e identificação individual dos bens móveis, se deu, apenas, em 

20 de outubro de 2017. 
 

Deste modo, o atraso na conclusão do inventário físico de bens, consequentemente, 

impediu o término da conciliação resultante entre o confronto dos saldos físicos do 

almoxarifado e patrimônio com os respectivos registros contábeis pelas Unidades 

Administrativas descentralizadas constituídas por Comissão Especial. 
 

Os trabalhos são conduzidos pelo Comitê Gestor de Trabalho composto pela Secretaria 

de Administração – SEMAD, de Finanças - SEMFI, Controladoria Geral Municipal – 

CGM e Procuradoria Geral Municipal - PGM, que acompanham e aprovam as ações de 

regularização das inconsistências identificadas por cada Unidade Gestora. 
 

Logo, diante do impedimento de conclusão dos trabalhos no exercício de 2017, o 

projeto pretendido tem por finalidade alterar a redação do caput do art. 4º da Lei 

5.699/2015, prorrogando até o termino do exercício de 2018, o prazo para os órgãos e 

entidades cujos saldos dos inventários físicos e contábeis apresentem inconsistências 

procederem à regularização desses saldos. 
 

Diante do exposto e na certeza de que este Projeto representa mais um avanço na 

melhoria da qualidade da gestão deste Município, contamos com a aprovação do 

mesmo, por parte de Vossa Excelência e demais Vereadores dessa Casa de Leis, em 

regime de urgência, na forma do artigo 39 da Lei Orgânica do Município. 
 

Atenciosamente, 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 005/2018 

 

Dá nova redação ao caput do art. 4º, 

da Lei nº 5.699, de 30 de dezembro 

de 2015. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso 

de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º Esta Lei introduz alteração na Lei nº 5.699, de 30 de dezembro de 2015, que 

autoriza o Poder Executivo, por meio dos órgãos e entidades competentes, a regularizar 

as inconsistências dos saldos dos inventários físicos dos bens patrimoniais permanentes 

e de consumo e dos registros contábeis correspondentes, visando a adequação às 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). 

 

Art. 2º Fica alterado a redação do caput do art. 4º da Lei 5.699, de 30 de dezembro de 

2015, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º Os órgãos e entidades cujos saldos dos inventários físicos e contábeis 

apresentem inconsistências deverão proceder à regularização desses saldos até 

o término do exercício de 2018, podendo ser prorrogado por decreto do Chefe 

do Poder Executivo, desde que devidamente justificado pelo Comitê Gestor de 

Trabalho.” (NR) 

 

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

 

Vila Velha, ES,          de                        de 2018. 

 

 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


