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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA N.0 168/2022. 
De 03 de junho de 2022. 

SÚMULA: "Remaneja servidora pública 
municipal efetiva 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 moldes do Processo Administrativo 
Eletrônico n. 34.061/2022. 

Considerando o teor do Decreto n. 6518/2022: 

RESOLVE 

Art. 1° A servidora pública efetiva Elizane Aparecida Maia Cembrani, matrícula n. 350.285, 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo, deixa de ser designada para exercer a 
função de Divisão de Apoio Administrativo ao Gabinete - do Gabinete do Prefeito e passa a 
ser designada para a função de Coordenação/Assessoria 1 - Coordenação e Apoio 
Administrativo ao Gabinete, junto ao Gabinete do Prefeito, a partir de 11 de maio de 2022. 

Parágrafo único. A servidora designada no caput, deste artigo, deverá: Realizar o 
acompanhamento/análise e encaminhamento de protocolos fly do organograma do Gabinete 
do Prefeito, assessoramento aos protocolos deste; Assessoramento as demandas do Chefe 
de Gabinete e Diretores Geral e de Área na realização de atividades de suas competências; 
Elaboração, redação e digitação de comunicações oficiais inferno-externas e outros . 
documentos; elaboração de documentos relativos à abertura ou participação em licitações; 
Solicitação de empenho; Recebimento, atesto e andamento nas notas fiscais de despesas 
do Gabinete; Elaboração de pedidos no sistema Betha Estoque; Acompanhamento das 
despesas financeiras do Gabinete Público no sistema Betha Sapo; Recepção, abertura e 
andamentos dos processos via sistema e-Protocolo; Atendimento e suporte nas demandas 
recebidas das demais secretarias nas tramitações de documentos junto a este Gabinete. 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de. sua publicação, com efeitos a partir da data 
supracitada constante do artigo anterior, revogadas as disposições em contrário. 

Fazenda Rio G!~nde, 03 de junho de 2022. 

Marco Antonio Marcondes Silva 
Prefeito Municipal 
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