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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 6506/2022. 
De 26 de maio de 2022. 

SÚMULA: "Nomeia Comissionado do Poder 
Executivo Municipal, conforme especifica". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas, bem como nos moldes do 
processo administrativo eletrônico n. 33.049/2022. 

DECRETA 

Art. 1° Fica nomeado para ocupar o cargo de Assessor Técnico IV e Coordenador IV da 
Secretaria Municipal de Urbanismo, o servidor: Ulisses Fernandes de Oliveira Neto, 
inscrito no CPF/MF sob o n. 723.235.749-49, portador da cédula de identidade n. 
7.338.809-0 SESP/PR, a partir de 26 de maio de 2022. 

Parágrafo único. O servidor nomeado pelo caput, deste artigo, deverá: Assessorar 
diretores (as) de área, diretor (a) geral e secretário (a) municipal; Coordenar a 
performance operacional da equipe de atendimento; 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 os novos procedimentos e realizar as mudanças nas 
especificações dos processos; Reportar a chefia de divisão, 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; 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. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da 
data supracitada no artigo anterior, revogadas as disposições em contrário. 

Fazenda Rio Grande, 26 de maio de 2022. 
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