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PROJETO DE LEI Nº 38/2021. 

 

 

INCLUI ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ALMOXARIFE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 

Lei Orgânica Municipal,  

 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e promulga a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º.  As atribuições do cargo de Almoxarife são as que constam no Anexo I, que é parte 

integrante desta Lei e substitui as atribuições existentes no Anexo I da Lei Municipal n° 1.953, de 28 de 

Dezembro de 2001 e alterações posteriores, para o cargo em questão. 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  

SEBERI/RS, EM 29 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

      ADILSON ADAM BALESTRIN 

          PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

(Lei Municipal n° 1.953, de 28 de Dezembro de 2001) 

“[...] 

CATEGORIA FUNCIONAL: ALMOXARIFE 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 06 

 



 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 

Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 

Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 

Email: administracao@pmseberi.com.br 

Site: www.pmseberi.com.br 

CNPJ 87.613.196/0001-78 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Exercer os serviços de um almoxarifado, preparar expediente para aquisição dos materiais 

necessários ao abastecimento dos órgãos da administração, realizar coletas de preços para materiais 

que possam ser adquiridos sem concorrência, encaminhar aos fornecedores os pedidos assinados 

pelas autoridades competentes, realizar o armazenamento e fracionamento de produtos químicos 

como tintas, óleos minerais e graxas, identificando os produtos fracionados com rótulos que 

contenham o nome do produto e data de validade. Promover o abastecimento de acordo com os 

pedidos feitos, adotando medidas tendentes a assegurar a pronta entrega do material existente no 

almoxarifado, efetuar ou supervisionar o recebimento e conferência de todas as mercadorias, 

estabelecer normas de armazenagem de materiais e outros suprimentos, inspecionar todas as 

entregas, supervisionar o serviço de guarda e conservação de móveis e materiais dos órgãos da 

Administração, efetuar o controle de entrada e saída de veículos do Município, promover a liberação 

dos mesmos, se autorizada, supervisionar a embalagem de materiais para distribuição ou expedição, 

proceder ao tombamento de bens, informar processos relativos a assuntos de serviço, dirigir a 

arrumação de materiais, elaborar relatórios sobre as atividades desenvolvidas, executar tarefas 

afins. Realizar abastecimento de combustíveis nos veículos e máquinas da municipalidade, 

operando a bomba elétrica própria nas dependências do parque de máquinas; Orientar e controlar 

os serviços de almoxarifado, recebendo, estocando e distribuindo os diversos materiais; Conferir o 

estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando necessidades futuras; 

Controlar o recebimento de material, confrontando as requisições e especificações com as notas e 

material entregue; Organizar o armazenamento de produtos e materiais, fazendo identificação e 

disposição adequadas, visando uma estocagem racional; Zelar pela conservação do material 

estocado em condições adequadas evitando deterioramento e perda; Fazer os registros dos materiais 

sob guarda nos depósitos, registrando os dados em terminais de computador ou em livros, fichas e 

mapas apropriados, facilitando consultas imediatas; Dispor diariamente dos registros atualizados 

para obter informações exatas sobre a situação real do almoxarifado; Realizar inventários e 

balanços do almoxarifado Coordenar e controlar o trabalho do pessoal do almoxarifado; controlar, 

fiscalizar e se responsabilizar por eventual "plus" remuneratório a título de prêmio por produtividade 

por hora trabalhada em máquinas e caminhões municipais, atestando sua regularidade e 

encaminhando relatório para pagamento das horas aos beneficiários. Executar outras tarefas afins, 

determinadas pelo superior imediato. (NR) (redação estabelecida de acordo com a Lei Municipal nº 

4.120, de 01.04.2016) 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 38/2021 

 

Senhor Presidente 

 

Senhores Vereadores 

 

Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de Lei em epígrafe, que tem por 

objetivo e finalidade promover a alteração das atribuições do cargo de Almoxarife. 

 

Com a edição da presente medida, pretende-se acrescentar atribuições de responsabilidade 

do almoxarife, que ainda não constavam no diploma legal que instituiu o cargo. 

 

Trata de funções que já são desempenhados cotidianamente pelo servidor ocupante do 

referido cargo e ainda não constavam da descrição, quais sejam: realizar o armazenamento e 

fracionamento de produtos químicos como tintas, óleos minerais e graxas, realizando também a 

identificação os produtos fracionados/porcionados com rótulos que contenham o nome do produto e 

data de validade.  

 

Visando atender as regras de segurança do trabalho, e atingir um melhor aproveitamento do 

servidor que atualmente desempenha as funções do de almoxarife é que encaminhamos o presente 

Projeto de Lei. 
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Assim, estando evidenciada a relevância da medida em prol do interesse público, 

permanecemos convictos de que os Nobres Edis não faltarão com o integral apoio à aprovação que se 

busca. 

 

Na certeza de contarmos com a habitual compreensão desse Poder Legislativo para a 

aprovação deste Projeto de Lei, que solicitamos seja incluído no expediente da próxima sessão, para 

exame e votação, na forma e prazo regimental. 

 

 

ADILSON ADAM BALESTRIN 

Prefeito Municipal 


