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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA N.0 167/2022 .. 
De 02 de junho de 2022. 

SÚMULA: "Designa servidores públicas 
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. 31 .046/2022: 

RESOLVE 

Art. 1° Fica designada a servidora, abaixo arrolada, para o exercício de função 
relacionada na tabela seguinte: 

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

Denize Ferreira 291.601 Coordenação/ 
Gomes 306.301 SMA Assessoria I Presidente 11/05/2022 

CDPM 

Parágrafo único. A servidora designada no caput, deste artigo, deverá: Receber o 
ato da designação; Providenciar o local dos trabalhos e a instalação da Comissão; 
Verificar eventual impedimento ou suspeição seu ou dos membros da Comissão; 
Verificar a Portaria; Designar o Secretário; Determinar que seja lavrado o Termo de 
Compromisso de fidelidade de todos os Membros; Providenciar a instalação da 
Comissão e do início dos trabalhos; Examinar o mérito da causa; Providenciar 
dedicação exclusiva; Dirigir a instrução do processo; Decidir sobre as diligências e 
provas; Examinar os requerimentos da Defesa; Solicitar a nomeação de Defensor 
Dativo, quando necessário; Notificar as testemunhas e citar o indiciado para 
apresentar defesa; Promover a tomada de compromisso; Proceder acareações; 
Requisitar técnicos ou peritos, quando necessário; Coordenar a elaboração de 
quesitos; Representar a Comissão para pessoas estranhas ao processo; Receber 
Procuradores dos acusados; Dirigir as reuniões e os atos de coleta de provas; 
Autorizar vistas dos autos e cópias do processo ao acusado ou patrono da defesa; 
Emitir mandatos e despachos interlocutórios em geral; Observar prazos legais; 
Coordenar a elaboração do Relatório ; Lavrar o Tiermo de Encerramento dos 
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trabalhos; Encaminhar os autos com o Relatório Final; Participação em Reuniões 
Pedagógicas nas Escolas, para esclarecimentos referemtes ao Estatuto do Servidor, 
no que se refere ao Regime Disciplinar. 

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

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

Sandra Mara Coordenação/ 

Ramos dos 58.601 SMA Assessoria 11 - 11/05/2022 
Santos 309.001 Secretária 

C:DPM 

Parágrafo único. A servidora designada no caput, deste artigo, deverá: Assinar Atas 
e Termos; Participar da elaboração dos Relatórios; Atender as determinações do 
Presidente no interesse do trabalho do processo; Preparar o local de trabalho e todo 
o material necessário e imprescindível às apurações; Montar o processo; Rubricar 
ou assinar os documentos que produz ou atua; Atender ao telefone; Receber e 
expedir documentos; Cuidar do agendamento das reuniões e audiências; 
Subscrever, juntamente com o presidente, os documentos necessários; Organizar o 
arquivo; Ter sob sua guarda os documentos próprios ao processo; Organizar e juntar 
aos autos as vias dos mandados; Expedir e encamin~1ar expedientes; Participar de 
diligências e vistorias; Atender a secretaria (setor); Digitar os Termos de Depoimento 
durante as audiências; Substituir o Presidente quando necessário; Participação em 
Reuniões Pedagógicas nas Escolas, para esclarecimentos referentes ao Estatuto do 
Servidor, no que se refere ao Regime Disciplinar. 

Art. 3° Fica designada a servidora, abaixo arrolada, para o exercício de função 
relacionada na tabela seguinte: 

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

Adélia Teresinha Coordenação/ 

Baran Petry 101 SMA Assessoria 11 - Membro 11/05/2022 
CDPM 

Parágrafo único. A servidora designada no caput, deste artigo, deverá: Preparar o 
local dos trabalhos; Assessorar os trabalhos gerais da Comissão (estudo dos 
processos, elaboração de perguntas); Receber e conduzir ao local próprio todas as 
pessoas participantes do processo; Sugerir medidas no interesse do processo; Velar 
pela incomunicabilidade das testemunhas; Velar pelos sentidos das declarações; 
Substituir o Presidente ou Secretário quando designado; Assinar, com os demais 
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membros, os documentos necessários; Participação em Reuniões Pedagógicas nas 
Escolas, para esclarecimentos referentes ao Estatuto do Servidor, no que se refere 
ao Regime Disciplinar. 

Art. 4° Fica designada a servidora, abaixo arrolada, 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/ 
Loana Cordeiro 352.273 SMA Assessoria 1 - Suplente 11/05/2022 

CDPM 

Parágrafo umco. A servidora designada no caput, deste artigo, dever: 
Substituir um dos membros efetivos da Comissão Disciplinar do Magistério, quando 
necessário; Preparar o local dos trabalhos; Assessorar os trabalhos gerais da 
Comissão (estudo dos processos, elaboração de perguntas) ; Receber e conduzir ao 
local próprio todas as pessoas participantes do processo; Sugerir medidas no 
interesse do processo; Velar pela incomunicabilidade das testemunhas; Velar pelos 
sentidos das declarações; Assinar, com os demais membros, os documentos 
necessanos; Participação em Reuniões Pedagógicas nas Escolas, para 
esclarecimentos referentes ao Estatuto do Servidor, no que se refere ao Regime 
Disciplinar. 

Art. 5° 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, 02 de junho de 2022. 

Marco Antonio Marcondes Silva 
Prefeito Municipal 
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