
PORTARIA N° 006/2020, DE 07 DE JANEIRO DE 2020

A Presidente  do  Conselho  Regional  de  Enfermagem  do  Paraná,  com  a

Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela

Lei Federal nº 5.905/1973 e pelo Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o inciso XIV do artigo 4º do Regimento Interno do Coren-

PR,  que  estabelece  a  competência  para  “decidir  sobre  a  criação,  transformação  ou

extinção de cargos e a fixação de vencimentos dos empregados do quadro de pessoal”;

CONSIDERANDO também, o inciso XVIII do artigo 17 do Regimento Interno

da Autarquia sobre competência do Plenário para “deliberar sobre a criação de cargos,

funções  e  assessorias,  fixar  salários  e  gratificações,  contratação  de  serviços  técnicos

especializados, contratação de serviços de consultoria e assessoria externas e homologar

tabelas de cargos, salários e honorários no âmbito do Coren-PR”;

CONSIDERANDO que o cargo de Chefe do Departamento de Atendimento,

Registro  e  Cadastro  –  DARC do Coren/PR é função de confiança de livre  nomeação,

exoneração e de prerrogativa da Presidência, baixam as seguintes determinações:

Art. 1º Nomear o Sr. LUÍS FELIPE PEREIRA MARCON, inscrito no CPF sob

nº 024.718.299-02 para o cargo de Chefe do Departamento de Atendimento, Registro e

Cadastro – DARC do Coren/PR, a partir de 07 de janeiro de 2020.

Art. 2º Determinar o pagamento da Função Gratificada – FG 2, no valor de

R$ 2.200,00 (dois mil  e duzentos reais), pela responsabilidade do exercício do referido

cargo.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Curitiba, 07 de janeiro de 2020.

SIMONE APARECIDA PERUZZO                                                       VERA RITA DA MAIA
Presidente                                                                                        Secretária
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