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De 08 de dezembro de 2021. ~····--·-··----··--, , Publicado no Diário 

: Oficial Eletrônico : 
: Nº253/2021- Data: de 08 : 
: de dezembro de 2021. : 

SÚMULA: "Destitui servidora pública municipal 
efetiva de função de chefia e 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 n. 65.892/2021: 

RESOLVE 

Art. 1° Fica destituída a servidora, abaixo arrolada, do exercício de função 
relacionada na tabela seguinte: 

Nome do{a) Matrícula Local de Função Destituída Destituição 
Servidor{a) Trabalho a partir de: 

Simone Haj Coordenação/ 
Assessoria 11 -Mussi Chella de 350.748 SMU Correção de 01/12/2021 

Oliveira Projetos 

Art. 2° Fica designada a servidora, abaixo arrolada, para o exercício de função 
1 . d t b 1 . t re aciona a na a ea segum e: 
Nome do{a) Matrícula Local de Função Designada Designação 
servidor{a) Trabalho a partir de: 

Divisão de 
Simone Haj Ordenamento e 

Mussi Chella de 350.748 SMU Ocupação do Solo, 01/12/2021 
Oliveira Análise e Aprovação 

de Projetos 

Parágrafo único. A servidora designada no caput, deste artigo, deverá: Organizar 
as atividades técnicas da Secretaria Municipal de Urbanismo, visando o 
cumprimento das normas relativas ao zoneamento e uso e ocupação do solo; 
Organizar a execução de plantões técnicos, junto a equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Urbanismo, no esclarecimento de dúvidas em relação aos processos 
de Correção de Projeto e Alteração de Projeto; Aplicar conhecimentos e técnicas do 
planejamento urbano dentro do território municipal com o planejamento integrado do 
Município e Região; Elaborar diretrizes para se ordenar o espaço urbano conforme 
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os diferentes uso do solo (residencial, lazer, equipamentos urbanos, comercial, 
industrial, entre outros), estabelecendo ordem de prioridades; Organizar e gerir o 
planejamento das ocupações e potencializar o aproveitamento das infraestruturas 
existentes; Controlar e coordenar o crescimento das atividades de modo a 
harmonizar dentro do território; Definir e integrar as ações promovidas pela 
Administração Pública, visando assegurar uma adequada organização e utilização 
do território , na perspectiva da sua valorização; Conhecer e utilizar com muita 
frequência a legislação municipal (Plano Diretor, Lei de Zoneamento de Uso e 
Ocupação do Solo Urbano e Lei de Delimitação do Perímetro Urbano); Coordenar as 
atividades desenvolvidas pela seção de mapeamento; Coordenar equipe 
responsável, na tramitação de processos referentes a aprovações de projetos 
arquitetônicos, conforme normas estabelecidas pela legislação vigente, bem como 
emissão dos devidos alvarás de licenciamento; Analisar e conferir documentação 
solicitada para emissão das aprovações e alvarás; Coordenar o atendimento, 
planejamento e tramitação do Convênio Casa Fácil, com definição do programa de 
necessidades, desenvolvimento do projeto arquitetônico e emissão do parecer para 
emissão do Alvará de Construção; Conhecer Plantas dos Loteamentos, bem como 
identificar os endereços corretos dos imóveis dentro do Perímetro Urbano; 
Conhecer, utilizar, alimentar informações pertinentes a Secretaria Municipal de 
Urbanismo, no Sistema QGIS; Conhecer, utilizar, alimentar informações pertinentes 
a Secretaria Municipal de Urbanismo, no Sistema BETHA TRIBUTOS; Ser membro 
em comissões, conselhos e unidades técnicas (Comissão Municipal de Política 
Urbana e Equipe Técnica Municipal da elaboração do Plano Diretor); Executar 
outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior e 
Assessorar diretores (as) de área, diretor (a) geral e secretário (a) municipal. 

Art. 3° 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, 08 de dezembro de 2021. 

~ mH~ ) 
Prefeito Municipal 

Rua Jacarandá, n° 300, Nações - CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grande - PR 


