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PORTARIA Nº 321/2021
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.

RESOLVE
Art. 1º Fica concedida diárias aos servidores abaixo listado:
I –Airton Zago, matrícula nº 25259-0, ocupante do cargo de Chefe de
Unidade de Contraturno Social, que fará viagem a cidade de Foz do Iguaçu para
acompanhar equipe de Vôlei Adulo Masculino para jogo nos 63° Jogos Abertos do
Paraná em Foz do Iguaçu - PR, na cidade de Foz do Iguaçu, no período de 12 de
setembro, totalizando meia (0,5) diária com valor total de R$163,80;
II -Edson De Souza Gois, matrícula nº 67636-1, ocupante do cargo de
Diretor Do Departamento de Esportes, que fará viagem a cidade de Foz do Iguaçu para
acompanhar equipe de Vôlei Adulo Masculino para jogo nos 63° Jogos Abertos do
Paraná em Foz do Iguaçu - PR, na cidade de Foz do Iguaçu - PR, no período de 12 de
setembro, totalizando meia (0,5) diária com valor total de R$320,95;
III -Geraldo Schroeder, matrícula nº 46450-2, ocupante do cargo de
motorista, que fará transporte de pacientes para a realização de consultas, exames e
procedimentos em Toledo- PR, na cidade de Toledo- PR, no período de 01 de
setembro, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 43,68;
IV - Geraldo Schroeder, matrícula nº 46450-2, ocupante do cargo de
motorista, que fará transporte de pacientes para a realização de consultas, exames e
procedimentos em Cascavel- PR, na cidade de Cascavel-PR, no período de 31 de
agosto e 02 de setembro, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$87,36;
V –Marcos Rafael Baumgart, matrícula nº149853-0, ocupante do cargo
de Chefe de Serviço de Compras, que participará do curso “Nova Lei de Licitações,
modelo para implantação” em Curitiba- PR, na cidade de Curitiba, no período de 14 a
17 de setembro, totalizando 3,5 (três diárias e meia) diária com valor total de
R$1.765,22;
VI –Volnei Rosa, matrícula nº71056-1, ocupante do cargo de Chefe de
Unidade de Malha Viaria, que participará do curso “Nova Lei de Licitações, modelo
para implantação” em Curitiba- PR, na cidade de Curitiba, no período de 14 a 17 de
setembro, totalizando 3,5 (três diárias e meia) diária com valor total de R$1.146,63.
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VII –Marcos Gabriel da Cruz, matrícula nº142964-0, ocupante do cargo
de motorista, que fará viagem a cidade de Foz do Iguaçu para transportar equipe de
Vôlei Adulo Masculino para jogo nos 63° Jogos Abertos do Paraná em Foz do Iguaçu PR, na cidade de Foz do Iguaçu - PR, no período de 12 de setembro, totalizando meia
(0,5) diária com valor total de R$ 163,80.

VIII – Orlei Jair Frederico, matrícula nº 75175-0, ocupante do cargo de
motorista, que fará a condução do caminhão Volkswagem 36280, placa BEX9G59, para
fins de revisão na Icavel, na cidade de Cascavel - PR, no período de 13 de setembro,
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 43,68.
IX -Pedro Henrique Drehmer, matrícula nº 190632-00, ocupante do
cargo de Técnico Administrativo Nível I, que participará do curso “Nova Lei de
Licitações e contratos Administrativos” em Curitiba- PR, na cidade de Curitiba, no
período de 14 a 17 de setembro, totalizando 3,5 (três diárias e meia) diária com valor
total de R$1146,63.

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 10 de setembro de 2021.

NORBERTO PINZ
Prefeito
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