
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA N.0 193/2021. 
De 16 de setembro de 2021. 

,w~••~~~~••~~••••~,, 
Publicado no Diário : 

: Oficial Eletrônico : 
: Nº200/2021- Data: de 17 : 
: de setembro de 2021. : ~---·~--·~-···-~--~ 

SÚMULA: "Destitui servidora pública municipal de 
função de chefia e designa servidora pública 
municipal para o exercício de 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 termos do processo 
administrativo eletrônico n. 38.630/2021: 

RESOLVE 

Art. 1° Fica destituída a servidora, abaixo arrolada, do exercício de função 
relacionada na tabela seguinte: 

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

Coordenação/ 
Adriana de Biassio 352.753 Assessoria li -

Autorizações 01/09/2021 
Florestais 

Art. 2° Fica designada a servidora, abaixo arrolada, para o exercício da função 
relacionada na tabela seguinte: 

Nome do(a) Servidor(a) Matrícula Função Designação a 
partir de: 

Coordenação/ 
Adriana de Biassio 352.753 Assessoria 1 -

Licenciamento 01/09/2021 
Ambiental 

Parágrafo único. A servidora designada no caput, deste artigo, deverá: Assessora( 
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o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Diretor Geral sobre as legislações 
ambientais vigentes e políticas ambientais, atualizações e adequações necessárias 
conforme repassado por órgãos pertinentes; Coordenar e assessorar a atualização 
da Política Municipal de Educação Ambiental e organização de atividades e eventos 
voltados para a Educação Ambiental, através de apresentação de agenda anual de 
atividades para o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA; 
Assessorar e coordenar junto com o Diretor Geral a criação de parcerias para 
elaboração de projetos e ações de educação ambiental; Assessoria técnica no 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA, quando solicitado; 
Coordenação do programa Troca Verde, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Divisão de 
Agricultura, Associação de Agricultores de Fazenda Rio Grande e Associação de 
Catadores Comunidade Unida de Fazenda Rio Grande; Coordenação, Assessoria e 
participação na elaboração de Planos Municipais; Assessoria e elaboração de 
termos de referência e licitação para desenvolvimento de atividades; Assessoria no 
levantamento de materiais, ferramentas e equipamentos de segurança; Assessoria à 
Associação de Catadores Comunidade Unida de Fazenda Rio Grande; Coordenação 
e assessoria para implantação de Sistema de Informações Geográficas - SIG, 
elaboração de produtos cartográficos, quando solicitado; Coordenação e assessoria 
em eventos, palestras, oficinas e treinamentos relacionados ao Meio Ambiente; 
Coordenação e Assessoria Técnica da logística reversa na administração pública; 
Membro do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (GTEA/MPPR), Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de 
Habitação e Urbanismo no Ministério Público do Paraná; Membro titular do Grupo R-
20, órgão consultivo, coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo do Paraná - SEDEST, Membro suplente no Conselho 
Técnico do Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos -
CONRESOL; Elaboração de ofícios e memorandos; Assessoria e orientação sobre 
os procedimentos realizados pela SMMA, através de atendimento telefônico e 
pessoalmente para a população e demais secretarias; Assessoria ao Secretário 
Municipal e Diretor Geral nas elaboração de folders, panfletos, artes gráficas, 
orientações, informes voltados ao meio ambiente; Coordenação e assessoria no 
recebimento, produção, plantio e doação de mudas e flores no Município; 
Coordenação e assessoria na implantação de projetos de paisagismo e arborização 
em parques, praças, cemitério, entre outros e demais atividades correlatas. 
Assessorar a população com relação a abertura de processos administrativos de 
licenciamento ambiental junto ao IAT - Instituto Água e Terra e a Prefeitura 
Municipal; Realização de vistorias para emissão de Licenças Ambientais diversas; 
Assessorar o Secretário e Diretor com relação ao processos de licenciamentos em 
trâmites na Prefeitura Municipal e processos em trâmites no IAT - Instituto Água e 
Terra; Assessorar, analisar e auxiliar no trâmite de processos de Licenças 
Ambientais e documentos administrativos; Participação na emissão de Licenças 
Ambientais, com aplicação de metodologias para minimização de impactos 
ambientais; Participação na emissão de Autorização Ambiental, Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI), Licença Operacional (LO) e Dispensa de Licenciamento 
(OLA), conforme o empreendimento; Análise de estudos/ documentos 
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complementares, solicitados durante as fases do licenciamento; Elaboração de 
Parecer Ambiental; Parecer para Depreciação, Anuência para emissão de Certidão 
de Uso e Ocupação do Solo 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, 16 de setembro de 2021. 

Prefeito Municipal 
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