CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
- CASA JOÃO HILARIO PEREIRA DE LIRA -

Diretoria de Suprimentos
Dados do Diretora
Endereço: Praça Walfredo Pessoa de Melo, S/N, Centro, Aliança/PE
Telefone: (81) 3637-1379
Horário de Funcionamento: Das 07h00 às 14h00
Responsável: Carla Adriana do Nascimento

Departamentos e Setores vinculados à Diretoria de Suprimentos
Diretoria de Suprimentos

Atribuições e atividades desenvolvidas:
I - Executar atividades relativas à padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle do
material utilizado pela Câmara Municipal, promover a manutenção e controle do estoque,
armazenamento, guarda, conservação, classificação e registro dos materiais de consumo;
II - Promover o tombamento e cadastro do patrimônio, organizar e manter atualizado inventário
dos bens materiais permanentes, móveis e imóveis;
III - Receber as notas de entrega e as faturas dos fornecedores com as declarações de
recebimento, conferência e aceitação do material ou produto;
IV - Promover o controle dos prazos de entrega de material, providenciando as cobranças
quando for o caso;
V - Promover o fornecimento, e respectivo controle de consumo, dos materiais regularmente
requisitados pelos órgãos que compõem a estrutura administrativa da Câmara Municipal;
VI - Promover a guarda, abastecimento, lubrificação, lavagem, e manutenção dos veículos da
Câmara Municipal;
VII - Fazer inspecionar, periodicamente, os veículos e providenciar os reparos necessários;
VIII - Promover o controle dos gastos de óleo, combustível e lubrificantes, assim como as
despesas de manutenção dos veículos, e proceder ao controle de quilometragem e uso dos
veículos;
IX - Zelar pela regularidade da situação legal e habilitação dos motoristas da Câmara
Municipal, em face da legislação de trânsito em vigor; proceder ao controle da documentação
necessária à utilização legal dos veículos, como emplacamento, pagamentos de IPVA, DPVAR
e Seguro Auto;
X - Encaminhar ao Presidente o resultado das licitações;
XI - Promover a organização de cadastro de fornecedores, assim como a elaboração e
manutenção atualizada do catálogo de materiais, e controle de consumo para fins de previsão e
controle de despesas;
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