
DECISÃO COREN/PR N°.13, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016.

Estabelece sobre Taxas para Anotação de Responsabilidade

e Certidão de Responsabilidade Técnica. 

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

CONSIDERANDO  o que consta na Resolução 458/2014, que normatiza as

condições  para  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  pelo  Serviço  de  Enfermagem e

define as atribuições do Enfermeiro Responsável Técnico;

CONSIDERANDO que a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelos

serviços  de  enfermagem  de  empresa/instituição  deverá  ser  requerida  pelo  Enfermeiro

responsável pelo planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação

do serviço de enfermagem. Serão emitidas no máximo 02 (duas) ART por Enfermeiro, desde

que não haja coincidência de horário de suas atividades como RT nas empresas/instituições

onde vinculado;

CONSIDERANDO que  a  Certidão  de  Responsabilidade  Técnica  (CRT)  é

documento  pelo  qual  se  materializa  o  ato  administrativo  de  concessão  de Anotação de

Responsabilidade Técnica pelo Serviço de Enfermagem;

CONSIDERANDO que  as  instituições  públicas  e  filantrópicas  nas  quais  o

Enfermeiro Responsável Técnico requerente esteja vinculado poderão requerer, mediante a

comprovação de sua natureza institucional, ao Coren a isenção do recolhimento das taxas

de ART e emissão de CRT;

CONSIDERANDO que o Coren poderá conceder ART e emitir CRT àquelas

empresas/instituições que estão dispensadas do registro de empresa junto à Autarquia;

CONSIDERANDO a  Decisão  Coren  PR  nº  102/2015,  que  trata  sobre  o

Orçamento do Coren/PR para 2016,

DECIDE

Art. 1º - O prazo de validade da ART/CRT é de 01 (um) ano, e nos casos de

concessão e renovação será emitido boleto único contendo os valores da taxa de ART e de

CRT, por empresa/instituição.
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Paragrafo  Único  -  No  caso  de  empresa/instituição  com  mais  de  01  (um)

Enfermeiro  RT  em  local  (ais)  diferente  da  matriz  da  atividade  (município  e/ou

estabelecimento) será emitida taxa de ART e CRT para cada local/município onde exerce a

atividade, mantendo a matriz como principal.

Art. 2º - Quando houver substituição do Enfermeiro RT será cobrada taxa de

emissão de CRT, caso o Certificado tenha validade superior de 02 (dois) meses para seu

vencimento.

§1º - A CRT a ser emitida em nome do substituto terá o mesmo prazo de

validade da CRT do RT substituído;

§2º - Caso a instituição opte por emissão da CRT para o substituto com a

validade  normal  de  01  (um)  ano,  recolherá  também  a  taxa  da  nova  Anotação  de

Responsabilidade Técnica (ART).

Art. 3º - Quando após a liberação de ART/CRT houver solicitação de inclusão

de novo Enfermeiro RT, será cobrada taxa de emissão de CRT, emitida com o mesmo prazo

de validade da ART/CRT inicial.

Art. 4º - As instituições filantrópicas, mediante a comprovação e regularidade

de sua natureza institucional, deverão anualmente solicitar a isenção de taxas, junto com

o(s) requerimento(s) para concessão ou renovação de ART/CRTs.

Art. 5º - Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as

disposições em contrário.

Curitiba, 16 de fevereiro de 2016.

SIMONE APARECIDA PERUZZO                                 JANYNE DAYANE RIBAS
Presidente                       Secretária
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