
DECISÃO COREN/PR Nº 31, DE 07 DE ABRIL DE 2015.

Dispõe sobre a estrutura de cargos em comissão do

COREN/PR  e  dá  outras  providências.  Revoga  as

Decisões  COREN-PR  DIR  006/2014,  023/2014,

024/2014, e 056/2014 e seus Anexos.

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;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar a estrutura, nomenclatura e

atribuições dos cargos em comissão do Coren/PR;



CONSIDERANDO a previsão orçamentária e disponibilidade financeira da

Autarquia;

CONSIDERANDO deliberação da 547ª Reunião Ordinária de Plenário, de

07 de abril de 2015; 

DECIDE

Art. 1º Instituir o cargo em comissão de Controlador-Geral, vinculado à

Diretoria  do  Coren/PR,  com  a  responsabilidade  de  controlar  as  atividades

administrativas, orçamentário-financeiras, contábeis, e patrimonial, sob os aspectos da

legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, das unidades integrantes

da Autarquia.

Art.  2º  Instituir  o  cargo  em  comissão  de  Chefe  do  Departamento  de

Fiscalização, a ser ocupado por Enfermeiro, com no mínimo 03 (três) anos de registro

definitivo  na  categoria  e  comprovada  experiência  profissional,  tendo  seu  nome

aprovado pelo Plenário para coordenar as atividades fiscalizatórias, disciplinares e de

regulação do Coren/PR. 

Art. 3º  Manter para apoio e assessoramento à Diretoria do Coren/PR os

cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de Procurador Geral, Assessor

Especial da Presidência, Assessor Contábil, Assessor Financeiro, Assessor Técnico de

Informática, e Assessor de Licitações.

Art.  4º Alterar  a  denominação  do  cargo  Assessor  de  Imprensa  para

Assessor  de  Comunicação  e  a  do  cargo  Assessor  de  Gestão  de  Contratos  para

Assessor Executivo, ambos de apoio e assessoramento à Diretoria do Coren/PR.

Art. 5º Extinguir o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de

Assessor  Chefe  de  Gabinete,  sendo  suas  atribuições  transferidas  para  a

responsabilidade do Assessor Executivo. 

Art. 6º Extinguir o cargo de Secretária Executiva da Presidência e criar o

cargo de Assessor, também de apoio à Diretoria do Coren/PR.

Art.  7º Os  empregados  públicos  do  quadro  efetivo  do  Coren/PR  que

venham a ocupar cargo em comissão farão jus à remuneração integral do emprego

efetivo, acrescido, a título de gratificação, de até cinquenta por cento (50%) do valor



atribuído ao cargo comissionado.

Art. 8º O Coren/PR destinará até 30% (trinta por cento) dos cargos em

comissão  de  que  trata  esta  Decisão  ao  exercício  por  servidores  ocupantes  de

empregos públicos de carreira, observadas a necessidade da Autarquia, a peculiaridade

do cargo e as condições técnicas e habilidades do empregado a ser nomeado.

Art. 9º É vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, da autoridade nomeante ou de

servidor do Coren/PR investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o

exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada no

âmbito da unidade administrativa jurisdicional.

Parágrafo único - Na nomeação de cargos em comissão será observado

o disposto na Lei Complementar nº 64/1990 (com as alterações promovidas pela Lei

Complementar 135/2010). 

Art. 10 A nomenclatura, quantitativo e o valor da remuneração dos cargos

comissionados  do  Coren/PR estão  dispostos  no  Anexo  I,  e  suas  atribuições  estão

dispostas no Anexo II, partes integrantes desta Decisão.

Art. 11 O preenchimento dos cargos em comissão será de livre nomeação

e exoneração da Presidência da Autarquia, mediante portaria devidamente homologada

pelo Plenário do Coren/PR.

Art.  12 Esta  Decisão  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

revogando-se as disposições em contrário e, em especial, as Decisões COREN-PR DIR

006/2014, 023/2014, 024/2014, 056/2014 e seus Anexos.

Curitiba/PR, 07 de abril de 2015.

Simone Aparecida Peruzzo                 Janyne Dayane Ribas

Presidente                    Secretária


