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PORTARIA Nº 242/2021 

 
 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 Fica concedida diárias aos servidores abaixo listado: 
 

I – Eliseu Silvestre Haab, matrícula nº 127981-0, ocupante do cargo de 
Motorista, que fará transporte de pacientes para realização de consultas, exames e 
procedimentos, na cidade de Toledo – PR (CISCOPAR –PR), no período de 19 de junho, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 43,68; 

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

Motorista, que fará transporte de pacientes para realização de consultas, exames e 
procedimentos, na cidade de Toledo – PR (CISCOPAR –PR), no período de 19 de junho, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 43,68; 

 
III – Everaldo Niesvald, matrícula nº 61565-0, ocupante do cargo de 

Motorista, que fará transporte de pacientes para realização de consultas, exames e 
procedimentos, na cidade de Toledo – PR (CISCOPAR –PR), no período de 19 de junho, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 43,68; 

 
IV – Vilson Kerber, matrícula nº 75620-0, ocupante do cargo de 

Motorista, que fará viagem para levar a Van Escolar Placa BEM-7B78 para conserto do 
assoalho no período de vigência da garantia do fornecedor, na cidade de Medianeira – 
PR, no período de 21 de junho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 43,68; 

 
V – Gerson Daniel Giese, matrícula nº 105929-0, ocupante do cargo de 

Instrutor de Música e Dança, que fará viagem para participar como Oficineiro pelo 
Movimento Coral Juvenil – Oeste do Paraná no envento Circuito Canto Coral – Edição 
Virtual por Daniel Andrade, na cidade de Betim – MG, no período de 25 a 27 de junho, 
totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 655,22; 

 
VI – Fabiano Schlickmann, matrícula nº 157953-0, ocupante do cargo de 

Técnico Administrativo I, que participará do curso “Atividade de Controle Interno  e 
Governança Pública Estratégica (Prática)”, na cidade de Curitiba - PR, no período de 22 
a 25 de junho, totalizando 03 (três) diárias com valor total de R$ 982,83; 

https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leiorganica/001-2006_1552330685.pdfhttps:/novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leiorganica/001-2006_1552330685.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leis/2021-2019_1558466795.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leis/2021-2019_1558466795.pdf
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   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 18 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
 NORBERTO PINZ 

 Prefeito 
 

 
 
 
Republicado em face de erro. 
 


