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PORTARIA Nº 272/2019 
 

 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 – Geraldo Schroeder, matrícula nº 46450-2, ocupante do cargo de 
Motorista, que que fará transporte de pacientes para realização de hemodiálise, na 
Clínica Renal Clin, na cidade de Toledo, no período de 30 de agosto, totalizando 01 (uma) 
diária com valor total de R$ 40,00; 

 

   II – 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 26 
de agosto, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 

 

   III - José Tadao Takahashi, matrícula nº 69116-1, 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 28 
e 30 de agosto, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00; 

 

   IV – Noedi Max Hardt, matrícula nº 71234-5, ocupante do cargo de 
Secretário de Saúde, que Realização De Curso: A Importância da Aplicação das Políticas 
Públicas Governamentais nos Municípios - Principais Cautelas na Fiscalização dos 
Aditivos Contratuais, na cidade de Curitiba, no período de 28 a 30 de agosto, totalizando 
2,5 (duas e meia) diárias com valor total de R$ 1.765,67; 

 

   V – 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 
e 30 de agosto, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00; 

 

   VI – 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 26 
e 27 de agosto, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00; 

 

   VII – Andreia Tribess, matrícula nº 102229-02, ocupante do cargo de 
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Chefe do Setor de Enfermagem, que irá participar de capacitação sobre câncer de colo 
uterino (citopatológico), que será realizada no auditório da Universidade Federal Do 
Paraná, na cidade de Toledo, no período de 29 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, 
com valor total de R$ 40,00; 

 

   VIII – Tamires Fernanda Vieira Oenning, matrícula nº 153877-00, 
ocupante do cargo de Enfermeira, que irá participar de capacitação sobre câncer de colo 
uterino (citopatológico), que será realizada no auditório da Universidade Federal Do 
Paraná, na cidade de Toledo, no período de 29 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, 
com valor total de R$ 40,00; 

 

   IX – Airton Zago, matrícula nº 25259-0, ocupante do cargo de Chefe de 
Unidade de Contraturno Social, que irá acompanhar equipe de Futebol Sete e Voleibol 
de Areia nos 62º Jogos Abertos do Paraná - Fase Final - Divisão B, na cidade de Ivaiporã, 
no período de 23 a 24 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, com valor total de R$ 
300,00; 

 

   X – Vilmar Schweig, matrícula nº 80403-1, ocupante do cargo de 
Motorista, que irá acompanhar equipe de Futebol Sete e Voleibol de Areia nos 62º Jogos 
Abertos do Paraná - Fase Final - Divisão B, na cidade de Ivaiporã, no período de 23 a 24 
de agosto, totalizando 01 (uma) diária, com valor total de R$ 300,00; 

 

   XI – Wernei Edilar Dockhorn, matrícula nº 46728-1, ocupante do cargo de 
Motorista, que irá transportar alunos dos 5º anos da Rede Municipal de Ensino para 
visita a Itaipu Binacional, Cataratas do Iguaçu e Parque das Aves, na cidade de Foz do 
Iguaçu, no período de 23 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, com valor total de R$ 
40,00; 

 

   XII – Vilson Kerber, matrícula nº 75620-0, ocupante do cargo de 
Motorista, que irá transportar alunos dos 5º anos da Rede Municipal de Ensino para 
visita a Itaipu Binacional, Cataratas do Iguaçu e Parque das Aves, na cidade de Foz do 
Iguaçu, no período de 23 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, com valor total de R$ 
40,00; 

 

   XIII – Cilas Jose Vicente, matrícula nº 128597-0, ocupante do cargo de 
Motorista, que irá transportar alunos dos 5º anos da Rede Municipal de Ensino para 
visita a Itaipu Binacional, Cataratas do Iguaçu e Parque das Aves, na cidade de Foz do 
Iguaçu, no período de 23 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, com valor total de R$ 
40,00. 

 
   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 22 de agosto de 2019. 

NORBERTO PINZ 
Prefeito 


