PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
CEP 36.330-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº 18.557.546/0001-03

DECISÃO

Processo Seletivo nº 001/2020

Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal de Coronel
Xavier Chaves, no uso de suas atribuições legais e:
Considerando a decisão da Comissão de Avaliação do Processo
Seletivo nº 001/2020 que desclassificou o candidato Pierre Wagner dos Santos
Silva;
Considerando os argumentos trazidos pelo candidato em sede de
recurso;
Considerando a necessidade de duplo grau de jurisdição das
decisões administrativas;
Considerando que o candidato em sede de inscrição bem como
em recurso não demonstrou estar em dia com suas obrigações em relação ao
Conselho Regional de Enfermagem – COREN-MG, estando com sua carteira
profissional com validade vencida;
Considerando o disposto no inciso VII do art. 15 da Lei nº
5.905/73 que diz:
Art 15. Compete aos Conselhos Regionais:
(...)
VII - expedir a carteira profissional indispensável ao
exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o
território nacional e servira de documento de identidade;
(grifo nosso)
Considerando o disposto no art. 2º da Lei nº 7.498/86 que diz:
Art. 2º A enfermagem e suas atividades auxiliares
somente podem ser exercidas por pessoas legalmente
habilitadas e inscritas no Conselho Regional de
Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o
exercício.
Considerando o disposto no art. 2º do Anexo da Resolução
COFEN Nº 536/2017 que diz:
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Art 2º. Salvo disposição em contrário, a Carteira de
Identidade Profissional-CIP terá validade de 05 (cinco)
anos, contados a partir da data de sua emissão, devendo
o profissional solicitar a renovação, 30 dias antes do
vencimento, sob pena de responder nos termos da
legislação vigente. (grifo nosso)
Considerando o disposto no art. 34 da Resolução COFEN nº
564/2017 que institui o Código de Ética, que diz:
Art. 34 Manter regularizadas as obrigações financeiras
junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua
jurisdição.
Considerando o contido no Parecer Normativo nº 001/2018 do
Conselho Federal de Enfermagem – CONFEN (cópia anexa) que é
considerado exercício irregular da enfermagem o exercício da enfermagem
com carteira de identidade profissional vencida;
Considerando o contido no site do COREN-MG endereço
https://www.corenmg.gov.br/mais-noticias//asset_publisher/oJL9Y5ehvOlQ/content/carteira-profissional

(cópia

anexa),

que menciona que “O profissional que estiver no exercício da Enfermagem com
carteira de identidade profissional vencida estará em exercício irregular da
profissional”.
Considerando o e-mail enviado pelo COREN-MG através do
Coordenador Adjunto do Departamento de Fiscalização, que confirma que os
documentos devem ser apresentados dentro do prazo de validade, onde o
mesmo diz que “Caso ocorra a contratação em situação irregular estaremos
solicitando ao fiscal responsável para que compareça a instituição para
verificação e adoção de providências cabíveis”.
Considerando que os documentos juntados pelo candidato
demonstram que sua carteira profissional está vencida desde 14/12/2016;
Considerando o disposto no art. 47 do Decreto-Lei nº 3.688/41,
que institui a Lei das Contravenções Penais, que diz:
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Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou
anunciar que a exerce, sem preencher as condições a
que por lei está subordinado o seu exercício:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou
multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.
Considerando que a Administração Pública Municipal está
pautada no princípio da legalidade e isonomia, não podendo aceitar candidato
que não preenche os requisitos legais;

DECIDE:
Diante dos argumentos expostos, decido:
- NÃO DAR PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo
candidato Pierre Wagner dos Santos Silva;
- que o candidato seja intimado da presente decisão;
-

que

seja

dado

prosseguimento

ao

Processo

Seletivo

convocando o primeiro colocado;
- que seja encaminhada cópia dos documentos e recurso
apresentado pelo candidato Pierre Wagner dos Santos Silva para os seguintes
órgãos:
I - ao COREN-MG para aferição de possível infração éticodisciplinar pelo candidato;
II - ao Ministério Público da Comarca para averiguação de
possível crime de desacato a funcionário público (art. 331 do CP), bem como
de contravenção penal previsto no art. 47 da LCP;

Coronel Xavier Chaves, 05 de março de 2020.

Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto
Prefeito Municipal
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Carteira profissional deve ser renovada após cinco anos - Portal Coren-MG

(/profissional-de-enfermagem)

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM (HTTPS://WWW.CORENMG.GOV.BR/WEB/GUEST/PROFISSIONAL-DE-ENFERMAGEM)
SOBRE O COREN (HTTPS://WWW.CORENMG.GOV.BR/WEB/GUEST/SOBRE-O-COREN)

EMPRESAS E INSTITUIÇÕES (HTTPS://WWW.CORENMG.GOV.BR/WEB/GUEST/EMPRESAS-E-INSTITUICOES)

CARTEIRA PROFISSIONAL DEVE SER RENOVADA APÓS CINCO ANOS
MAIS NOTÍCIAS (HTTPS://…

CARTEIRA PROFISSION…

CARTEIRA PROFISSIONAL DEVE SER
RENOVADA APÓS CINCO ANOS
O Coren-MG informa aos profissionais de enfermagem que as carteiras de
identidade profissional têm prazo de validade de cinco anos, sendo obrigatório que
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e obstetrizes requeiram a
renovação do documento.

A substituição da carteira é gratuita, desde que o profissional solicite o serviço
em até 90 dias antes do vencimento do documento. Após o vencimento, o valor
de R$ 40,00.

Para requerer a renovação, o profissional deverá estar com a situação financeira
regular (débitos podem ser parcelados).

O serviço obriga o inscrito a comparecer na sede ou em uma das subseções do
Coren-MG de posse dos seguintes documentos:

Documento de identidade com validade nacional
Certidão de casamento ou averbação de divórcio em acaso de alteração de nome
Comprovante de residência atualizado ou declaração de residência firmada pelo
profissional no momento do requerimento
uma foto 3x4 colorida, recente preferencialmente com fundo branco
O profissional que estiver no exercício da Enfermagem com carteira de identidade
______________________________________________________________________
profissional vencida estará em exercício irregular da profissional.
______________________________________________________

(Grifos nossos)
https://www.corenmg.gov.br/mais-noticias/-/asset_publisher/oJL9Y5ehvOlQ/content/carteira-profissional
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Mais detalhes

Profissional de enfermagem (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/profissional-de-enfermagem)
Comunicação (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/comunicacao)
Serviços (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/servicos)
Oportunidades (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/oportunidades)
Informações (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/informacoes)
Biblioteca (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/biblioteca)
Eleições 2017 (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/eleicoes-2017)

Sobre o Coren (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/sobre-o-coren)
Quem somos (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/quem-somos)
O que fazemos (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/o-que-fazemos)
Como fazemos (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/como-fazemos)
Nossa história (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/nossa-historia)
Onde estamos (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/contato)

Empresas e instituições (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/empresas-e-instituicoes)
Registro de empresa (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/registro-de-empresa)
Responsável técnico (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/responsavel-tecnico)
Serviços (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/servicos1)
Divulgação (https://www.corenmg.gov.br/web/guest/divulgacao)

Intranet (/intranet)

Sede: Rua da Bahia 916, Centro - Belo Horizonte - CEP 30160-011 - Telefone: (31) 3238-7500
 Ver todas as subseções e representantes (https://www.corenmg.gov.br/onde-estamos-interno)
Horário do Plantão de Fiscalização
Segunda e Terça: de 8h às 17h

Horário de atendimento (sede)

Quarta: de 11h às 17h

(inscrição e financeiro)
Seg a sex: de 7h às 17h15

Quinta e Sexta: de 8h às 17h
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