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SÚMULA: "Destitui servidora pública municipal 
efetiva de função de chefia e designa servidora 
pública municipal efetiva 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. 44.239/2021: 

RESOLVE 

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

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

Coordenação/ 
Adrieli da Cunha 354.438 SMU Assessoria 11 - 01/09/2021 Batista Campos Atendimento ao 

Público 

Art. 2° Fica designada a servidora, abaixo arrolada, para o exercício da função 
1 d t b 1 . t re aciona a na a e a segum e: 
Nome do(a) Matrícula Local de Função Designação 
servidor(a) Trabalho Designada a partir de: 

Adrieli da Cunha 354.438 SMU Divisão de Apoio 01/09/2021 Batista Campos Administrativo 

Parágrafo único. A servidora designada pelo caput, deste artigo, deverá: 
Assessorar diretores (as) de área, diretor (a) geral e secretário (a) municipal; 
Coordenar os procedimentos administrativos da Secretaria Municipal de Urbanismo; 
Coordenar a performance operacional da equipe de atendimento; Participar em 
reuniões e quando solicitado elaborar atas; Coordenar o chefe de seção de emissão 
de documentos, de gestão de arquivos, de atendimento ao público e de gestão de 
pessoas; Orientar a equipe no sentido que se deve manter atitudes adequadas, 
manter relação envolvendo a acolhida, a empatia e a despedida, acatar, na medida 
do possível, as sugestões e satisfazer o contribuinte buscando superar suas 
expectativas; Elaborar os relatórios e acompanhar o desenvolvimento da equipe, por 
meio de monitoramentos, feedbacks, avaliações e reuniões; Reportar à equipe sobre 
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os novos procedimentos e realizar as mudanças nas especificações dos processos; 
Reportar à equipe sobre, sobre eventuais reclamações, analisar as reclamações e 
pontuar os fatos; Auxiliar na capacitação dos estagiários e servidores da equipe de 
atendimento ao público, inclusive no que se refere ao uso de equipamentos de 
informática e sistemas de informática; Juntamente com os responsáveis pelo 
patrimônio das divisões, zelar pela conservação dos móveis e equipamentos de 
informática da Secretaria Municipal de Urbanismo; Providenciar móveis, 
equipamento e materiais para novos membros da equipe, bem como providenciar 
logins, cadastros e liberações de acesso à informações cadastrais; Executar outras 
tarefas de mesma natureza, associadas ao ambiente organizacional, como, por 
exemplo, análise, elaboração e emissão de documentos correlatos a Secretaria 
Municipal de Urbanismo; Conhecer, utilizar, alimentar informações, pertinentes a 
Secretaria Municipal de Urbanismo, com o uso do software QGIS; Conhecer, utilizar, 
alimentar informações pertinentes a Secretaria Municipal de Urbanismo, no Sistema 
BETHA TRIBUTOS; Ser membro em comissões e conselhos e Executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

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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feito Municipal 

Rua Jacarandá, n° 300, Nações - CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grande - PR 


