
DECISÃO COREN/PR N°.12, DE 27 DE JANEIRO DE 2016.

“Revoga a Decisão 007/2012 e dá novas regras ao

parcelamento  do  ano  corrente  e  dos  débitos

anteriores,  no  âmbito  do  Conselho  Regional  de

Enfermagem do Paraná.” 

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973,

respeitando as normas do Conselho Federal de Enfermagem e o Regimento Interno

da Autarquia, e

CONSIDERANDO a Lei Federal 12.514/2011;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN 435/2012;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  assegurar  condições  de

manutenção  da  regularidade  da  situação  financeira  pelos  profissionais  de

enfermagem;

DECIDE

Art. 1º – Poderá o inscrito parcelar a anuidade do ano de 2016, após

31 de março de 2016, sob as seguintes condições:

I – aplicação de juros e correção monetária ao valor a ser parcelado

nos parâmetros da Resolução COFEN 435/2012 e Lei Federal 12.514/2011;

II – a realização do parcelamento em até 5 (cinco) parcelas, e que a

última parcela não ultrapasse o exercício fiscal.

Art. 2º – Poderá o inscrito parcelar anuidades de anos anteriores, sob

as seguintes condições:

I – em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas;

II  –  o  valor  da  parcela  mensal  não  poderá  ser  inferior  a  R$  60,00

(sessenta reais).

Art. 3º Salvo negociação diversa com o Conselho Regional, a primeira
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parcela será preferencialmente quitada no mesmo dia da adesão do parcelamento.

Art. 4º Incidirá sobre o valor da parcela juro de 1% (um por cento) ao

mês.

Art. 5º Após o vencimento incidirá sobre o valor da parcela multa de

2% (dois por cento). 

Art.  6º O não pagamento de qualquer uma das parcelas implicará em

descumprimento  do  parcelamento  e  a  dívida  remanescente  será  cobrada

judicialmente.

Art.  7º  –  A  opção  pelo  parcelamento  sujeita  o  profissional  de

enfermagem à confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos nos artigos

1º e 2º.

Art.  8º  –  As possibilidades elencadas nos artigos  1º  e  2º  só  serão

possíveis mediante o pagamento da primeira parcela.

Art. 9º – A certidão positiva com efeito de negativa, emitida durante a

vigência do parcelamento,  deverá conter prazo de validade até o vencimento da

próxima parcela. 

Art. 10º –  Esta decisão entrará em vigor da data de sua publicação,

revogando dispositivos em contrário.

Curitiba, 27 de janeiro de 2016.

SIMONE APARECIDA PERUZZO                        ADEMIR LOVATTO
Presidente                    Tesoureiro 
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