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PROJETO DE LEI nº 069, EM 26 DE ABRIL DE 2019. 
 
 

Institui Gratificação Especial ao membro 
presidente da Comissão para realização de 
inventário dos bens móveis e imóveis 
pertencentes ao município. 
       

      
Art. 1º. Fica instituída Gratificação Especial por Serviço, ao servidor público, do 
Executivo Municipal, nomeado como 1º membro da Comissão para realizar 
inventário dos bens móveis e imóveis, pertencentes ao Município, que se 
regerá pelas normas previstas na Lei municipal nº 2.183, de 17.08.2001.  
 
Art.2°. A Comissão será constituída por quatro membros, titulares a serem 
designados por Portaria do Executivo, dentre os servidores efetivos, estáveis 
ou comissionados do quadro funcional da Administração.. 
 
Art. 3º. É atribuída, ao presidente da Comissão para realizar inventário dos 
bens móveis e imóveis pertencentes ao município, gratificação mensal no valor 
de R$300,00 (trezentos reais), nos meses em que efetivamente comprovado o 
trabalho, mediante relatório.. 
 
Art. 4º.  O membro presidente da Comissão para realizar inventário dos bens 
móveis e imóveis pertencentes ao município, ou seu substituto somente terá 
direito à  percepção da gratificação de que trata esta Lei, nos meses em que 
efetivamente estiver realizando funções relativas ao inventário dos bens móveis 
e imóveis pertencentes ao município, devendo apresentar relatório mensal ao 
Prefeito Municipal de suas atividades a fim de comprovar sua efetiva 
participação. 
§1º Caso haja afastamento do membro presidente, este será substituído pelo 
2º membro, e assim sucessivamente, fazendo jus a percepção da gratificação 
na proporção diária de sua efetiva participação; 
§2º Caso haja afastamento de algum membro titular da Comissão para realizar 
inventário dos bens móveis e imóveis pertencentes ao município, será 
designado membro substituto, mediante Decreto do Executivo, fazendo jus a 
percepção da  gratificação, se assumir a presidência da comissão, na 
proporção diária de sua efetiva participação.. 
 
Art. 5º. É vedada a utilização da gratificação de que trata esta lei, como base 
de cálculo para quaisquer outras vantagens, bem como não poderá ser 
cumulável entre si, e não incidirá nenhuma contribuição previdenciária. 
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Art.6º. A gratificação de que trata esta lei será reajustada na mesma data e nos 
mesmos índices em que forem reajustados, os vencimentos dos servidores 
municipais. 
 
Art.7°. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das secretarias de 
origem dos servidores da comissão, nas respectivas classificações 
orçamentárias da despesa. 
  
Art.8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho,  aos 
26 dias do mês de abril  de 2019. 
 
 
 

Luiz Affonso Trevisan, 
     Prefeito Municipal. 
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Of. 146/2019- SMA    Sobradinho, 26 de abril  de 2019. 
 
 
Ilmo. Sr.: 
Ver. Roberto Carlos Siman 
Presidente da Câmara de Vereadores de 
Sobradinho - RS. 
 
     Senhor Presidente: 
 
 
     Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei 069, que Institui Gratificação Especial ao 
membro presidente da Comissão para realização de inventário dos bens 
móveis e imóveis pertencentes ao município. 

O inventário de bens públicos é uma 
ferramenta de controle patrimonial que tem por objetivo o levantamento dos 
móveis, imóveis e intangíveis, com reflexos  diretos nos aspectos patrimoniais, 
contábeis e de gestão pública. Além de manter e controlar adequadamente o 
acervo de bens patrimoniais, estabelecer responsabilidades pelo seu uso, 
movimentação e guarda, criar condições para o registro e controle dos bens 
móveis, por meio de processamento eletrônico de dados/informações. 

As variações, incorporações e baixas devem 
ser registradas e controladas com o intuito de fornecer a real situação 
patrimonial da entidade, auxiliando os órgãos centrais no processo de tomada 
de decisão e no gerenciamento do patrimônio e por completo baseado em 
informações confiáveis e seguras. 

Esta é a função da Comissão de Inventário, 
realizar um processo administrativo, por meio de levantamento de dados, in-
loco, que consiste na verificação da existência física do bem identificado pelo 
respectivo número de patrimônio e sua descrição e conservação. Passando 
estas informações ao Setor de Patrimônio, onde as informações são 
repassadas aos sistemas, gerando no final de cada ano, um relatório final de 
inventário. 

É importante lembrar que o Tribunal de 
Contas do Estado, solicita a realização do inventário anual, para ambos os 
poderes, Executivo e Legislativo: Resolução TCE nº1.052/2015, Capítulo I, 
Art.2º e Capítulo III, art.4º, os quais solicitam a entrega de documentos, como 
cópias de atas elaboradas pelo comissão inventariante, relatando o processo e 
as eventuais diferenças e respectivas providências. 

A Comissão de Inventário atua tanto no 
Executivo quanto no Legislativo,  pois segundo a Lei Orgânica do Município, 
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art.6º, inciso VII, trata-se de competência do Município administrar seus bens, 
adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor de  sua 
aplicação, independente do poder que detém a posse, guarda ou utilização, 
estando a comissão responsável pela realização do inventário, realizar 
separadamente este levantamento em cada unidade gestora, assim como os 
relatórios finais separadamente. 

O inventário deve ser visto como uma 
ferramenta de gestão com o objetivo inicial de obter a relação dos bens que, de 
fato encontram-se em poder da Administração. Quando os trabalhos são bem 
executados, trarão resultados que refletirão para um balanço real em  sintonia 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas no Serviço Público. 
     Contando com a aprovação do projeto, 
agradecemos. 
 
      
 

Atenciosamente, 
 
 
 
     Luiz Affonso Trevisan, 
     Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
 
 


