
 
 

    PORTARIA Nº. 079/2017 

 

 

   PAULO HORN, Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Artigo 77, item II, alínea “c” da 

Lei Orgânica do Município, considerando:  

 

- As informações contidas no Inquérito Civil nº MPPR-0178.12.000005-8, da  Promotoria de 

Justiça da Comarca de São João/PR, e as informações contidas no Ofício 63/2017 da 

Mesma Promotoria Pública; 

 

   RESOLVE: 

 

  Artigo. 1º - Constituir uma Comissão Especial para analisar todas as Portarias 

referentes a enquadramentos de servidores públicos no plano de cargos e salários, 

publicadas na gestão 1989-1992, fazendo o levantamento de eventuais enquadramentos 

irregulares, assim entendidos, os que não estiverem de acordo com a legislação vigente à 

época e, nestes casos, apurar a diferença do valor pago no período supracitado a cada 

servidor com o valor devido nos termos da legislação, procedendo a atualização monetária 

do montante até a data da entrega do relatório final. 

 

 Artigo 2º - Designar para compor a referida comissão os Servidores a seguir 

relacionados: 

 

 DANIELLE BORDIN CENCI, Mat. 3433-1, portadora do CPF nº 

027.559.979-58 - Presidente; 

 GELSO ROBERTO CHIOQUETTA, Mat. 3549/1, portador do CPF nº 

524.877.339-34 - Secretário; 

 DARLEI FORLIN, Mat. 3085-1, portador do CPF nº 931.874.249-53, 

Membro. 

  

 Artigo 3º - Para bem cumprir suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda 

documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer 

depoimentos e demais provas que entender pertinentes. 

 

 Artigo 3º - A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir 

da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos. 

 

 Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente as Portaria 099/2012 e 129/2012. 

 

           Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 14 de 

março de 2017. 

 

 

 

             PAULO HORN 

         Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

Em 14/03/2017 
 

PUBLICADO EM ________/03/2017, EDIÇÃO ________, PÁGINA ___________ DO DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO 

SUDOESTE DO PARANÁ 

 

PUBLICADO EM ________/03/2017, EDIÇÃO  ________, PÁGINA ___________ DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 


