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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 6369/2022. 
De 30 de março 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. 17.893/2022. 

DECRETA 

Art. 1º Fica nomeada para ocupar o cargo de Assessor Técnico V e Coordenador V 
da Secretaria Municipal de Administração, a servidora: Janice do Rosário Carneiro, 
inscrita no CPF/MF sob o n. 700.378.179-49, portadora da cédula de identidade n. 
5.105.955-7 SESP/PR, a partir de 24 de março de 2022. 

Parágrafo único. A servidora nomeada pelo caput, deste artigo, deverá: Orientar a 
forma correta do acondicionamento dos produtos no estoque; Orientar a 
armazenagem dos itens em endereços corretos; Orientar o Picking (separação) de 
pedidos; Acompanhar inventários do estoques; Inventário cíclico de item em 
específico; Conferência de pedidos já separados e aguardando para entregas; 
Acompanhar a limpeza e organização geral do Almoxarifado; Orientação e 
treinamento a equipe (quando necessário); Organização de estoque; Acompanhar a 
validade de produtos (alimentos) em estoque; Arquivos de documentos; Dar entrada 
de notas no sistema Betha; Conferir itens de recebimento (notas de entrada); 
Orientar (quando necessário) a conduta do pessoal do almoxarifado. 

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, 30 de março de 2022. 
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