PORTARIA Nº. 3105, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RESERVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o contido no art. 78 da Lei 785,
de 26 de abril de 2017.
Considerando o teor do Ofício 001/2021 expedido pela Secretaria de
Assistência Social.
RESOLVE

Art. 1º Designar, a partir da presente data, a servidora VERÔNICA
APARECIDA SCHEMELEI, matrícula funcional nº. 21555, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais, como Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social –
CRAS, no âmbito da Secretaria de Assistência Social.
§ 1º. Pelo exercício da função de confiança ora atribuído, a servidora, além
das funções inerentes ao cargo efetivo, terá atribuições de planejar, coordenar, monitorar e
avaliar os serviços, programas e benefícios a cargo da Secretaria de Assistência Social, em
consonância com as esferas Estadual e Federal, promover a elaboração de mapas dos
territórios de abrangência das respectivas Unidades para facilitar o acesso da população
aos serviços sócio-assistenciais, propor e acompanhar metas a serem atingidas pelo
pessoal que integra a equipe, prestar informações gerenciais que propiciem alternativas e
recomendações de aperfeiçoamento das políticas inerentes à pasta e outras que lhe forem
atribuídas.
§ 2º. Fica concedida a função gratificada símbolo FG-02 à servidora pelas
atividades desenvolvidas na sua unidade organizacional, a partir da data mencionada no
caput.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 13 de janeiro de 2021.
LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva
Estado do Paraná
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