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PORTARIA Nº 200/2019 

 
 SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de diárias e da outras providências. 
 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA, ESTADO DO 
PARANÁ, no uso das atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, e considerando o 
Art. 55 e seguintes da Lei Complementar Nº 12, de 06 de novembro de 2009 e a Lei 
Municipal Nº 2.021/2019, de 14 de maio de 2019. 

  
 R E S O L V E 

 
 Art. 1º Ficam concedidas diárias aos servidores abaixo listados: 
   

   I – José Teixeira de Almeida, matrícula nº 7781-1, ocupante do cargo de 
Motorista, que será responsável pela linha Toledo – PR para transporte de pacientes para 
realização de consultas, exames e procedimentos, na cidade de Toledo, no período de 03 
e 04 de julho, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00. 
 

   II – José Teixeira de Almeida, matrícula nº 7781-1, ocupante do cargo de 
Motorista, que será responsável pela linha Cascavel – PR para transporte de pacientes 
para realização de consultas, exames e procedimentos, na cidade de Cascavel, no período 
de 05 de julho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00. 

 
   III – Geraldo Schroeder, matrícula nº 46450-2, ocupante do cargo de 

Motorista, que será responsável pela linha Cascavel – PR para transporte de pacientes 
para realização de consultas, exames e procedimentos, na cidade de Cascavel, no período 
de 01, 02 e 04 de julho, totalizando 03 (três) diárias com valor total de R$ 120,00. 

 
   IV – Everaldo Niesvald, matrícula nº 61.565-0, ocupante do cargo de 

Motorista, que pacientes para realização de hemodiálise, na clínica renal clin, de 
Toledo, na cidade de Toledo, no período de 05 de julho, totalizando 01 (uma) diária 
com valor total de R$ 40,00. 

 
   V – Everaldo Niesvald, matrícula nº 61.565-0, ocupante do cargo de 

Motorista, que levará paciente para realização de consultas e exames, na clínica 
qualivita de Maringá, na cidade de Maringá, no período de 03 de julho, totalizando 0,5 
(meia) diária com valor total de R$ 150,00. 

 
   VI – Everaldo Niesvald, matrícula nº 61.565-0, ocupante do cargo de 

Motorista, que será responsável pela linha Toledo – PR para transporte de pacientes para 
realização de consultas, exames e procedimentos, na cidade de Toledo, no período de 02 
de julho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00. 

http://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/regimejuridico/0012-2009_1467295283.pdf
http://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leis/2021-2019_1558466795.pdf
http://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leis/2021-2019_1558466795.pdf
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   VII –José Tadao Takahashi, matrícula nº 69116-1, ocupante do cargo de 

Motorista, que será responsável pela linha Toledo – PR para transporte de pacientes para 
realização de consultas, exames e procedimentos, na cidade de Toledo, no período de 01 
de julho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00. 

 
   VIII – José Teixeira de Almeida, matrícula nº 7781-1, ocupante do cargo 

de Motorista, que será responsável pela linha Toledo – PR para transporte de pacientes 
para realização de consultas, exames e procedimentos, na cidade de Toledo, no período 
de 29 de junho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00. 

 
   IX – Andreia Tribess, matrícula nº 102229-02, ocupante do cargo de 

Chefe do Setor de Enfermagem, que irá participar de curso: hanseníase e tuberculose: 
diagnóstico, tratamento e acompanhamento na atenção básica, no auditório da PUC, 
na cidade de Toledo, no período de 02 e 03 de julho, totalizando 02 (duas) diárias com 
valor total de R$ 80,00. 

 
   X – Noedi Max Hardt, matrícula nº 71234-5, ocupante do cargo de 

Secretário de Saúde, que irá visitar a Secretaria de Estado da Saude (SESA), COHAPAR, 
Assembleia Legislativa, Hospital Angelina Caron e Hospital Evangélico, na cidade de 
Curitiba, no período de 01 a 04 de julho, totalizando 02 (duas) diárias com valor total 
de R$ 1.412,54. 

  
    

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 REGISTRE-SE 
 PUBLIQUE-SE 
 

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA, Estado 
do Paraná, em 28 de junho de 2019. 

 
 
 
 

NORBERTO PINZ 
Prefeito 


