
DECISÃO COREN/PR N° 8 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

Dispõe  sobre  o  pagamento  de diárias  aos

empregados  do  Conselho  Regional  de

Enfermagem do Paraná – Coren/PR,  e dá

outras providências.

O  Conselho  Regional  de  Enfermagem  do  Paraná  no  uso  de  suas

atribuições legais  e  regimentais,  cumprindo com a deliberação da 544ª  Reunião

Ordinária de Plenário, realizada em 27 de janeiro de 2015, e

CONSIDERANDO a  Resolução Cofen nº 471, de 25 de fevereiro de

2015, que institui normas gerais para o pagamento de diárias no âmbito do Sistema

Cofen/Conselhos  Regionais,  e  regulamenta  a  concessão  de  diárias  em  caráter

eventual ou transitório;

CONSIDERANDO  que  os  empregados  públicos  do  Coren/PR estão

sujeitos as normas previstas no Decreto-Lei  5.452,  de 1º  de maio de 1943,  que

aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, onde em no Parágrafo 2º do Artigo 457

define que não se incluem nos salários as ajudas de custo e diárias para viagens

que  não  excedam  a  50%  (cinquenta  por  cento)  do  salário  percebido  pelo

empregado;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  empregados  administrativos,

ocupantes de cargo em comissão, fiscais e motoristas da Autarquia se deslocarem a

municípios tanto do Estado do Paraná quanto para outros estados para o efetivo

cumprimento de suas atividades fins, em caráter habitual, e em conformidade ao

planejamento  prévio  de  cada  setor  competente  e  autorização  da  Diretoria  do

Coren/PR;

CONSIDERANDO  que  a  ajuda  de  custo  e  as  diárias  para  fins  de

realizar atividades externas possuem caráter nitidamente indenizatório,  gerados a

partir de circunstâncias distintas determinantes, e são destinadas ao deslocamento

dos empregados lotados na sede e subseções do Coren/PR a outros municípios do



estado para realizarem atividades externas e ou suporte, visando, assim, indenizar

despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana e intermunicipal;

CONSIDERANDO  os  princípios  da  legalidade,  razoabilidade,

proporcionalidade e moralidade, as condições orçamentárias para pagamentos de

despesas indenizatórias com diárias de atividades administrativas aos empregados

públicos e as recomendações do Tribunal  de Contas da União sobre os valores

diferenciados  para  pessoas  com  vínculo  empregatício  com  a  Autarquia  e  os

entendimentos firmados nos acórdãos nº AC- 4743 -31/09-2, AC- 3140-21/10-2, AC-

1280-06/12-2 e AC-6215-38/13-2 referentes a sua aplicabilidade;

DECIDE

Art. 1º- Aos empregados do Coren/PR designados pela chefia imediata

para exercerem atribuições externas farão jus ao recebimento de diárias, na forma

prevista nesta Decisão.

Das Diárias de Atividades Administrativas (DIA)

Art.  2º-  Para  efeito  desta  norma,  Diária  de  Atividade  Administrativa

(DIA)  é  o  valor pecuniário  pago  em  moeda  corrente  concedido  a  título  de

indenização  pelas  despesas  com  alimentação,  hospedagem  e  ou  locomoções

urbanas decorrentes de viagens para efetivo exercício das atividades administrativas

em local diverso da lotação do empregado.

Art. 3º- Fica fixado o valor da diária em R$ 280,00 (duzentos e oitenta

reais) para  dentro  do  estado  e  de  R$  400,00  (quatrocentos  reais)  para  fora  da

jurisdição do Coren/PR.

Art. 4º- As diárias serão devidas por motivo de afastamento da sede ou

subseções de lotação do empregado beneficiário, na seguinte proporção:

I - o valor correspondente a 100% da diária para cada período com pernoite no  local

de destino;

II - o valor de 50% para cada período sem pernoite calculado sobre a diária  para fora

da jurisdição do Coren/PR;

III  - o valor de 25% da diária para cada período sem pernoite calculado sobre a

diária para dentro do Estado do Paraná.



Parágrafo único: O disposto neste artigo não se aplica:

a) nos casos em que o deslocamento do domicílio ou da sede do Regional ou das

Subseções  do  Coren/PR  ocorra  dentro  da  respectiva  região  metropolitana,

aglomeração  urbana  ou  microrregião,  constituída  por  municípios  limítrofes  e

regularmente instituídas. 

b) na hipótese anterior, havendo a comprovada necessidade de pernoite, poderá ser

aplicado o disposto no inciso I deste artigo, desde que acolhida a justificativa de

quem solicitou o pagamento pela autoridade competente. 

Art.  5º-  Nos  casos  em  que  todas  as  despesas  com  alimentação,

hospedagem e locomoções urbanas forem suportadas diretamente pelo Conselho

Regional de Enfermagem do Paraná ou Conselho Federal de Enfermagem é vetado

o pagamento de diárias.

Art.  6º-  Os  valores  pagos  mensalmente  referentes  às  diárias  por

Atividades Administrativas habituais (DIA) não poderão ultrapassar o limite de 50%

(cinquenta  por  cento)  do  salário  base  do  empregado  beneficiário,  devendo  este

limite ser observado pela chefia imediata quando da elaboração do planejamento e

da designação.

Art. 7º- As diárias poderão ser pagas antecipadamente, de uma só vez,

com antecedência da data prevista para o afastamento.

Art. 8º- Nos casos em que os afastamentos se estenderem por tempo

superior  ao previsto,  o  empregado  fará  jus  ao  recebimento  das  diárias

correspondentes  desde  que  autorizadas  a  prorrogação  pela  chefia  imediata  e

justificada pelo beneficiário.

Art. 9º- Toda concessão e pagamento de diárias devem ser efetuados

por  meio  de Processo  Administrativo  (PA)  que  comprove  a  observância  dos

interesses da Autarquia aos seus objetivos, o motivo do deslocamento devidamente

comprovado  e  justificado,  observado  a  pertinência  entre  o  fato  gerador  do

deslocamento  e  as  atribuições  das  atividades  designadas  aos  empregados,

contendo no mínimo os seguintes elementos essenciais:

I - requisição de diárias expedida pelo beneficiário, com ciência da chefia imediata,

contendo, nome completo, número do cadastro de pessoas físicas, cargo ou função



beneficiário, dia da viagem e da volta, indicação da necessidade ou não de pernoite,

e dos locais onde os serviços serão realizados;

II - indicação da quantidade de diárias necessárias para o efetivo cumprimento das

atividades designadas, a importância total a ser indenizada, nome do banco, número

da agência e da conta bancária do beneficiário;

III - nota de empenho;

IV -  comprovante de pagamento e ou depósito/transferência dos valores indicados

na requisição, nominal ao beneficiário da nota de empenho e da respectiva conta

bancária informada, o que terá efeito como prova de pagamento da indenização;

V - liquidação e baixa do pagamento efetuado;

VI - relatório sucinto das atividades desenvolvidas assinado pelo beneficiário;

VII - atesto pela chefia imediata relativo ao cumprimento das atividades designadas.

Art.  10-  Quando por qualquer motivo não houver o deslocamento ou

ainda seu retorno antes do prazo definido na requisição, o empregado beneficiário,

deverá no prazo de 5 (cinco) dias úteis apresentar justificativa e fotocópia vistada

pela  chefia  imediata  do  comprovante  de  devolução  dos  valores  recebidos  na

totalidade ou dos excedentes, conforme o caso.

Das despesas de locomoção para atividades administrativas e/ou

fiscalizatórias

Art.11-  É de exclusiva competência e responsabilidade do Coren/PR

disponibilizar  aos  empregados  devidamente  designados  e  ou  convocados  para

realizarem atividades externas administrativas  e fiscalizatórias condições para as

locomoções urbanas e intermunicipais sempre considerando o ponto de origem e

destino onde serão desenvolvidas as atividades.

Parágrafo único. Às pessoas, que estiverem desenvolvendo atividades fora de seu

domicílio  por  mais  de  15  dias,  será  facultado  o  direito  de  solicitar  retornos

intermediários, ficando a cargo da coordenação do setor de fiscalização ou chefia

imediata a sua concessão.

Art. 12- A aquisição dos bilhetes de passagens aéreas, terrestres e/ou

fluviais será realizada pelo setor administrativo competente, depois de solicitadas

com antecedência de no mínimo 05 (cinco) dias úteis contados da data prevista da

viagem, pelo beneficiário com ciência da coordenação ou responsável pelo setor de



lotação do beneficiário, ressalvados os casos extemporâneos cuja necessidade do

serviço justifique prazo menor.

Art.  13-  As  locomoções  para  o  efetivo  exercício  das  atividades  de

fiscalização poderão ocorrer em viatura de propriedade da Autarquia, observadas as

instruções do Manual de Controle de Frotas, instituído pela Decisão Coren/PR nº

041/2014.

Art.  14-  Responderão  solidariamente  pelos  atos  praticados  em

desacordo com o disposto nesta Decisão o responsável que aprovou a concessão, o

ordenador de despesas e responsáveis pelo pagamento e o empregado que houver

recebido as diárias ou passagens.

Art.  15-  Os  valores  fixados  nesta  decisão  poderão  ser  corrigidos

monetaria e anualmente aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor -

INPC/IBGE acumulado no período, conforme Resoluções Cofen nº 470/2015 e nº

471/2015.

Art. 16- Fazem parte integrante da presente Decisão como anexos: I -

Requisição de Diárias; II – Requisição de Passagens; e III - Relatório de Viagem.

Art.  17-  Esta  Decisão  entra  em  vigor  na  data  de  sua  assinatura,

revogando as disposições em contrário, especialmente a Decisão Coren/PR DIR nº

31, de 14 de outubro de 2011, e a Decisão Coren/PR DIR nº 20, de 06 de maio de

2013. 

Curitiba, 26 de fevereiro de 2015.

SIMONE APARECIDA PERUZZO        JANYNE DAYANE RIBAS
Presidente                           Secretária


