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PORTARIA N. 328/2022. 
De 22 de novembro de 2022. 

 
SÚMULA: “Designa servidor público municipal 
efetivo 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. 53.406/2022:  
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Fica designado o servidor, abaixo arrolado, para o exercício de função 
relacionada na tabela seguinte: 

Nome do(a) 
Servidor(a) Matrícula 

Local de 
Trabalho 

Função Designada  Designação 
a partir de: 

Adriano 
Bernardo Martins 

355.177 
 

SMDS 
 

Seção de Patrulha 
Rural e Ambiental 01/12/2022 

 
Parágrafo único. O servidor designado no caput, deste artigo, deverá: Desenvolver 
trabalhos de mapeamento de residências nas zonas rurais; Fiscalizar áreas de 
desmatamento; Orientar os proprietários quanto aos procedimentos junto à Prefeitura 
Municipal para limpeza e conservação de seus terrenos; Coleta de informações sobre 
veículos abandonados, não identificados e em atitudes suspeitas nas proximidades das 
residências nas zonas rurais; Atuar de forma mais comunitária junto às famílias das 
áreas ruais, estreitando os laços com a Guarda Municipal, tornando a comunidade mais 
participativa, no que diz respeito à Segurança Pública; Mapear rotas de fugas nas áreas 
de fronteira com municípios vizinhos; Fiscalizar ilícitos penais ambientais; Inibir a caça 
de animais silvestres e proteção da fauna e da flora; Fiscalização das reservas naturais, 
áreas de proteção ambiental (APA) do município; Aplicar e fazer cumprir as leis 
Federais, Estaduais e Municipais. 
 
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, 22 de novembro de 2022. 

 
 
 
 
 

Marco Antonio Marcondes Silva 
Prefeito Municipal 
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