
SANDRA TEREZINHA SEBBEN, Prefeita 
Municipal em exercício de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

LEI MUNICIPAL N° 427.05, 1ºde fevereiro de 2005. 
 
Cria cargo no Quadro de Servidores 
Efetivos e altera a Lei Municipal nº 
67/2001 e autoriza a contratação 
emergencial. 

     
Art. 1º - Fica criado o cargo abaixo descrito no 

quadro de servidores efetivos, ficando o Executivo Municipal autorizado 
a contratar emergencialmente: 

 
Nº cargos        Denominação           Lotação               Padrão 

 
         01             Almoxarife            Sec. Obras                 04 

 
    Parágrafo único – A contratação emergencial 
autorizada pelo artigo 1º será pelo período de 6 (seis) meses, até a 
realização de concurso público.     
 
    Art. 2º - Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal 
nº 67/2001, incluindo-se o presente cargo no quadro de cargos e funções. 
 
    Art. 3º - As atribuições do cargo criado serão as 
seguintes: 

a) Descrição Sintética: Executar trabalhos próprios de almoxarife tais 
como; aquisição, guarda e distribuição de material. 

b) Descrição Analítica: Supervisionar os serviços de um 
almoxarifado; reparar o expediente para a aquisição dos materiais 
necessários ao abastecimento da repartição; organizar e manter 
atualizado o registro do estoque de material existente no 
almoxarifado; efetuar ou supervisionar o recebimento e a 
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 da repartição; supervisionar a embalagem 
de materiais para a distribuição ou expedição; proceder ao 
tombamento dos bens; informar processos relativos a assuntos de 
materiais; dirigir a arrumação de materiais; executar tarefas afins. 

 
 Art. 4º - A carga horária será de: 

a) Geral: 40 (quarenta) horas semanais 
b) Especial: prestação de serviços em regime suplementar de 

trabalho. 
 

Art. 5º - A forma de recrutamento será: 
a) Concurso Público 
b) Requisitos: Nível médio 
 

Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei serão 
suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 
Órgão  07: Sec. Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito 
Unidade  02: Depto. De Obras e Serviços 
Proj.Ativ.  26782004022053 – Manut. Des. Ger. Ativ. Depto. de Obras. 
Elem.Desp. 3.1.90.04.00.0000 – Contratação por Tempo Determinado 
     
    Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, 1º de fevereiro de 2.005. 
 
  
 
                                        Sandra Terezinha Sebben 
        Prefeita Municipal em exercício 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
 Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
     Rita de Cássia de Oliveira 
Assessora Especial de Gabinete 

 


