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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 6394/2022. 
De 12 de abril de 2022. 

SÚMULA: "Nomeia Comissionado do Poder 
Executivo Municipal, conforme especifica". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas, bem como nos 
moldes do processo administrativo eletrônico n. 18.660/2022. 

DECRETA 

Art. 1° Fica nomeado para ocupar o cargo de Assessor Técnico V e Coordenador V 
da Secretaria Municipal de Cultura, o servidor: Adelino Americo de Oliveira Neto, 
inscrito no CPF/MF sob n. 570.816.469-72, portador da cédula de identidade sob n. 
3.990.031-9, a partir de 28 de março de 2022. 

Parágrafo único. O servidor nomeado pelo caput, deste artigo, deverá: Dirigir, 
manobrar veículos de qualquer porte e transportar pessoas, cargas, valores e 
outros; Atividades de execução de natureza qualificada, relativas a trabalhos de 
direção e conservação de veículos motorizados de uso no transporte oficial de 
passageiros e/ou cargas; Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, 
conforme solicitação, zelando pela segurança; Cumprir escala de trabalho; Verificar 
o funcionamento de equipamentos de sinalização sonora e luminosa; Efetuar 
prestação de contas com sinalização sonora e luminosa; Efetuar prestação de 
contas com as despesas do veiculo; Prestar ajuda no carregamento e as despesas 
do veiculo; Preencher corretamente o diário de bordo do veículo; Prestar ajuda no 
carregamento e ·descarregamento de materiais, encaminhando-os ao local 
destinado; Preencher todos relatórios de utilização do veículo com dados relativos a 
quilometragem, horário de saída e chegada e demais ocorrências durante a 
realização do trabalho. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos a 
partir da data supracitada no artigo anterior, revogadas as disposições em contrário. 

Fazenda Rio Grande, 12 de abril de 2022. 
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