
DECISÃO COREN/PR Nº 132, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a estrutura e o reajuste salarial de cargos

em comissão do COREN/PR e dá outras providências.

Revoga  o  anexo  I  e  II  da  Decisão  COREN-PR  N°.

31/2015.

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 o disposto no art. 37, II e V, da Constituição Federal de

1988,  que,  respectivamente,  excepciona  a  regra  da prévia  aprovação em concurso

público para  a investidura  em emprego público em comissão,  de  livre nomeação e

exoneração,  e  estabelece que  parte  destes  deva ser  preenchida  por  servidores  de

carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em Lei;

CONSIDERANDO o disposto no art.  39, §1º, I,  II  e III,  da Constituição

Federal de 1988, que estabelecem, respectivamente, que os padrões de vencimento e

demais componentes do sistema remuneratório devem observar a natureza, o grau de

responsabilidade e a complexidade; os requisitos para a investidura e as peculiaridades

dos cargos;

CONSIDERANDO os  princípios  constitucionais  a  que  se  subordina  a

Administração Pública em geral, principalmente os da moralidade, da impessoalidade e

da eficiência. E, também, o princípio da proporcionalidade que deve ser observado na

criação do emprego público de livre nomeação e exoneração, guardada a relação aos

cargos efetivos;

CONSIDERANDO que  o  emprego  em comissão,  de  livre  nomeação  e

exoneração, é preenchido com o pressuposto da temporalidade e ocupado por pessoa

que desfruta da confiança daquele que nomeia ou propõe a sua nomeação;
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CONSIDERANDO  a  Resolução  Cofen  nº  425/2012,  que  baixa  normas

gerais  para  criação  de  emprego  público  em  comissão  no  âmbito  do  sistema

Cofen/Conselhos Regionais;

CONSIDERANDO as  Decisões  Coren/PR  nº  031/2015,  042/2015  e

050/2015 que dispõe sobre a criação e estrutura de cargos em comissão, bem como

sobre suas atribuições e respectivas remunerações;

CONSIDERANDO a previsão orçamentária e disponibilidade financeira da

Autarquia;

CONSIDERANDO a homologação do Acordo Coletivo de Trabalho 2015-

2016 junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, sob registro nº PR004025/2015, de 13

de outubro de 2015;

DECIDE

Art.  1º  - Autorizar  o reajuste do valor  da remuneração dos cargos em

comissão e funções gratificadas do Coren/PR, conforme aprovado em Acordo Coletivo

de  Trabalho  (retroativamente  à  data-base  01/04/2015),  no  percentual  de  8,42%,

conforme o disposto no Anexo I, que é parte integrante desta Decisão.

Art. 2º - A nomenclatura, quantitativo e o valor da remuneração dos cargos

comissionados  do  Coren/PR  estão  dispostos  no  Anexo  I,  partes  integrantes  desta

Decisão.

Art.3°  -  Alterar  as  atribuições  dos  cargos  em  comissão  denominados

Assessor e Assessor Especial da Presidência, ambos de apoio e assessoramento à

Diretoria do Coren/PR, anexo II parte integrante desta Decisão.

Art.  4º  Esta  Decisão  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

Curitiba/PR, 24 de novembro de 2015.

SIMONE APARECIDA PERUZZO                 JANYNE DAYANE RIBAS
Presidente         Secretária
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