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PORTARIA N.º 344/2022. 
  De 20 de dezembro de 2022. 

 
SÚMULA: “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 74.721/2022: 
 

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

Nome do(a) 
servidor(a) Matrícula Local de 

Trabalho Função Designada Designação 
a partir de: 

Andrieli da Silva 352.461 SMDS 
(FazTrans) 

Coordenação/Assess
oria I - 

Área Administrativa 
de Trânsito  

01/01/2023 

 
Parágrafo único. A servidora designada no caput, deste artigo, deverá: Coordenar a 
Inspetoria Administrativa de Trânsito; Assessorar a Autoridade de Trânsito na análise dos 
processos de Defesa de Autuação; Assessorar a Autoridade de Trânsito na validação e 
arquivamento dos Autos de Infração de Trânsito dentro do Sistema GIT(Gestão de Infrações 
de Trânsito); Coordenar a emissão e distribuição dos Blocos de Autos de Infração de 
Trânsito para os Agentes de Trânsito; Assessorar a Autoridade de Trânsito na análise e 
elaboração de parecer para a emissão de consultas comerciais; Elaborar relatórios relativos 
às suas atividades; Exercer outras atividades em conjunto com a Inspetoria Operacional de 
Trânsito e/ou as determinadas pelo Diretor de Trânsito e/ou Secretário da pasta; Assessorar 
a Autoridade de Trânsito na elaboração das licenças de transportes emitidas pelo Órgão de 
Trânsito como Táxi, Escolares, Moto fretes, placas vermelhas e outras relacionadas que se 
façam necessárias; Coordenar o processo de emissão de licenças de transporte (vistorias e 
documentação); Assessorar e coordenar junto a Autoridade de Trânsito os processos de 
remoção e liberação de veículos ao pátio; Coordenar os trâmites de encaminhamento de 
veículos a leilão; 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da data 
supracitada na tabela constante do artigo anterior, revogadas as disposições em contrário. 

 
Fazenda Rio Grande, 20 de dezembro de 2022. 
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