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ASSLINTO: Processo Administrativo23l20l9 - Pagamento de Diárias

Trata-se de questionamento quanto a possibilidade de pagamento de diárias paru a

Enfermeira Canandense Pam Hubbley, referentes a sua participação no Evento

Internacional "Estratégias de Integração em Rede: Contribuições da Enfermagem" que

será realizado em Curitiba.

O evento, não possui fins lucrativos, conta com o apoio institucional do

COREN-PR, juntamente com outras instituições e conjuga com a natureza do Programa

COREN Atualiza. Os Conselheiros foram convocados para participar do evento, conforme
justificado nos autos.

Um dos objetivos institucionais da Autarquia é zelar pelo bom conceito da profissão

e dos que a exercem. Assim, o intercâmbio de conhecimentos e inforrnações, contribuem
para o aprimoramento profissional e para a promoção de um serviço de qualidade,

comprometido com a v alorização do Profissional.

O currículo profissional da Enfermeira Pam Hubbley e o programa de pós

graduação, comprovam a relevância tanto de sua partieipação quanto do apoio institucional
do COREN-PR.

Destaca-se ainda, que o Evento Internacional não possui fins lucrativos.

Quanto ao pagamento de diária para a Enfermeira Pam Hubbley, o mesmo encontra
amparo no disposto no art. 2o da Resolução COREN/PR 09/2015:

"Art. 2". São considerados Colaboradores, paro efeitos desta Decisão, os
profissionais de enfermagem e de outras categorias em pleno gozo de seus direitos
civis e dos inerentes ao exercício proJissional, sem vínculo com a Autarquia,

formalmente nomeados ou designados para desempenhar atividades relevantes e

determinantes previstas na Lei Federal 5.905/73 e nas normas regimentais e

reguladoras internas do Sistema Cofen/Conselhos Re1yionais." 
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O fato da Colaboradora ser estrangeira, não acarreta nenhum óbice ou dificuldade
que possa obstar o pagamento, sendo que o mesmo deve ser realizado conforme dispõe as

determinações do Sistema COFEN/COREN e as Decisões CORENIPR n"0912015 e

n'6812016.

É o parecer.

Clarice Dias Tanaka
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