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SÚMULA: "Destitui servidores públicos municipais 
efetivos de função de chefia e designa servidores 
públicos municipais efetivos 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. 52.410/2021: 

RESOLVE 

Art. 1° Ficam destituídos os servidores, abaixo arrolados, do exercício de função 
relacionada na tabela seguinte: 

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

Márcio 351.571 SMTER Coordenação/ 01/10/2021 Fernandes Assessoria 1 - PPD 

Josemar Coordenação/ 
Mascarenhas 351 .054 SMTER Assessoria 11 - 01/10/2021 

Floriano Estoque e 
Patrimônio 

Art. 2° Ficam designados os servidores, abaixo arrolados, para o exercício de 
função relacionada na tabela seguinte: 

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

Coordenação/ 
Márcio 351.571 SMTER Assessoria 11 - 01/10/2021 Fernandes Estoque e 

Patrimônio 

Josemar 
Coordenação/ Mascarenhas 351 .054 SMTER 01/10/2021 

Floriano Assessoria 1 - PPD 

§ 1° O servidor: Márcio Fernandes Borges, designada no caput deste artigo deverá: 
Assessorar no recebimento dos materiais requeridos pela Secretária mediante a 
confrontação de notas de empenho e notas fiscais; Verificar a necessidade de 
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extintores de incêndios e requerer a aquisição e/ou a troca; Analisar a necessidade 
de aquisição de mobiliário e avaliar a inservibilidade requerendo ao setor 
responsável seu reconhecimento; Avaliar e requisitar a entrega de matérias de 
consumo as unidades administrativa; Avaliar e emitir periodicamente o consumo 
médio e do estoque mínimo para a adequada reposição deste e demais atividades 
correlatas. 

§ 2° O servidor: Josemar Mascarenhas Floriano, designado no caput deste artigo 
deverá: Assessorar e coordenar Cadastro e Consulta de vagas para o trabalhador no 
sistema do Ministério do Trabalho; Assessoria e intermediação de mão de obra e 
vagas especiais de trabalho para PCD (Pessoas com Deficiência); Análise 
comparativa de vagas dentro do perfil do trabalhador candidato à vaga, inclusive aos 
trabalhadores PPD; Orientação ao trabalhador para requalificação profissional; 
Orientação de retorno a qualificação escolar e 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. 

Fazenda Rio Grande, 15 de outubro de 2021. 

]~~em~ {~ 
Prefeito Municipal 
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