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: Nº222/2021 - Data: de 21 : 
: de outubro de 2021. : 

SÚMULA: "Destitui servidor público municipal 
efetivo de função de chefia e designa servidor 
público municipal efetivo para função de 
chefia, conforme especifica". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, bem como nos moldes do processo 
administrativo eletrônico n. 53.375/2021: 

RESOLVE 

Art. 1° Fica destituído o servidor, abaixo arrolado, do exercício de função 
relacionada na tabela seguinte: 

Nome do(a) Matrícula Local de Função Destituída Destituição a 
Servidor(a) Trabalho partir de: 

Luiz Henrique 352.556 SMELJ Seção de Projetos 01/10/2021 Shultze Filho Esportivos 

Art. 2° Fica designado o servidor, abaixo arrolado, para o exercício de função 
1 reacionada na tabela seouinte: 

Nome do(a) Matrícula Local de Função Designada Designação a 
servidor(a) Trabalho partir de: 

Willian 
Seção de Projetos Fernando 352.568 SMELJ 01/10/2021 

Batista Esportivos 

Parágrafo único. O servidor designado no caput, deste artigo, deverá: Assessorar 
e coordenar a equipe técnica de professores e estagiários da Secretaria, orientando 
sobre práticas das modalidades esportivas e de lazer, dentro dos padrões atuais, 
organizando os horários, as atividades e organização geral dos projetos da 
Secretaria, visando atingir o maior número de munícipes e melhor qualidade 
possível, bem como demais atividades correlatas. 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
das datas supracitadas nas tabelas constantes dos artigos anteriores, revogadas as 
disposições em contrário. 
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