
DECISÃO N°. 127/2015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015.

“Valores  da  anuidade  2016  e  dos  descontos  para

pagamentos em cota única até 31 de março de 2016.”

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 teor da Resolução Cofen nº 494/2015, de 10 de

novembro de 2015, publicada no Diário Oficial  da União em 13 de novembro de

2015,  principalmente,  artigo 19 que estabelece os  valores a serem cobrados na

anuidade de 2016 e o artigo 30 […] I – com mínimo de 10% e máximo de 20% de

desconto em cota única até 31 de janeiro e desconto de até 10% nos meses de

fevereiro e março, devendo o Regional baixar ato Decisório estabelecendo o valor

exato do desconto.

CONSIDERANDO deliberação  da  239ª  Reunião  Extraordinária  de

Plenário, de 23 de novembro de 2015;

DECIDE

Art. 1º Cumprir o estabelecido pelo Cofen em relação aos valores da

Anuidade 2016, na seguinte forma:

Quadro I - Enfermeiros e Obstetrizes - R$ 302,89 (trezentos e dois re-

ais e oitenta e nove centavos)

Quadro II e III - Técnicos em Enfermagem - R$ 232,01 (duzentos e trin-

ta e dois reais e um centavo)

Quadro II e III - Auxiliares de Enfermagem - R$ 177,87 (cento e setenta

e sete reais e oitenta e sete centavos).



Art. 2º Definir descontos para pagamentos anteriores a 31 de março de

2016, em cota única, como segue:

- até 31 de janeiro de 2016 - 20% do valor da Anuidade

- até 29 de fevereiro de 2016 - 10% do valor da Anuidade 

- até 31 de março de 2016 - 5% do valor da Anuidade.

Art. 3º Estabelecer que os valores exatos dos descontos constarão dos

boletos da Anuidade 2016, que serão enviados aos inscritos do Coren/PR.

Art. 4º Esta Decisão entre em vigor na data de sua publicação, revo-

gando-se disposições em contrário.

Curitiba, 23 de novembro de 2015.

SIMONE APARECIDA PERUZZO                 ADEMIR LOVATO
Presidente         Tesoureiro
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