Portaria 058/2018 de 01 de outubro de 2018
Súmula: “DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER FUNÇÃO
GRATIFICADA”.

Art. 1º Considerando que o Anexo III da Resolução 002/2012 foi alterado, designa o Servidor
Wilson Kieski para exercer a Função Gratificada prevista no Anexo III da Resolução 002/2012 –
Coordenação de Patrimônio – FG V, sendo que ao ocupante de tal função gratificada, compete:
I - receber as demandas por móveis, equipamentos e serviços, verificando as condições de atendimento
segundo a disponibilidade já existente na Câmara Municipal;
II - encaminhar ao Assessor Administrativo e Diretoria Geral as demandas que, depois de analisadas, não
puderem ser supridas nas condições do inciso anterior e comunicar desvios e faltas de material,
eventualmente verificados;
III - realizar as atividades de registro, tombamento e controle de uso dos bens patrimoniais e, anualmente,
a realização do inventário dos bens patrimoniais;
IV - providenciar as atividades de classificação, numeração e codificação do material permanente;
V - implantar e manter atualizado o sistema de carga do material distribuído pelos diversos órgãos da
Câmara Municipal;
VI - coordenar a execução das atividades de alienação dos bens patrimoniais inservíveis da Câmara
Municipal;
VII - controlar a operação da frota oficial de veículos da Câmara Municipal, própria e locada, e seu
consumo de combustível;
VIII - manter as chaves das dependências da Câmara Municipal;
X - promover e organizar a abertura e o fechamento da Câmara Municipal nos dias e horários
regulamentares e nas ocasiões especiais;
X - estabelecer e supervisionar a implementação dos procedimentos de controle do acesso à Câmara
Municipal;
XI - exercer outras atividades correlatas

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Publique-se.
Pontal do Paraná, em 01 de outubro de 2018.
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