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PORTARIA COREN-SP/PLENÁRIO/015/2017 
(Aprovado pelo Plenário na 1028ª Reunião Ordinária do Plenário de 31/08/2017) 

 

 
Indica os funcionários da Autarquia autorizados a acessar os sistemas 

informativos de segurança do Circuito Fechado de Televisão CFTV e dá 

outras providências. 

 

 

O Presidente em Exercício do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – 

Coren-SP, juntamente com o Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º da DECISÃO COREN-

SP/PLENÁRIO/02/2017, 

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 1028ª Reunião Ordinária,  

RESOLVEM: 

Art. 1º Estabelecer que o acesso aos sistemas informatizados de segurança ao 

Circuito Fechado de Televisão – CFTV instalado nas unidades do Coren-SP será restrito aos 

funcionários ocupantes dos cargos abaixo mencionados: 

I- Sede do Coren-SP – Ocupante do cargo de Gerente Administrativo – GEAD, 

assim como o ocupante do cargo de Coordenador da referida Gerência (GEAD);  

II- Coren-SP-Educação – Ocupante do cargo de Gerente Administrativo da 

Unidade, assim como o ocupante do cargo de Coordenador II da Unidade;  

III- Subseções – Ocupante do cargo da Chefia Técnica da Subseção, assim como o 

ocupante do cargo de Coordenador II da Subseção; e, 

IV- NAPEs (Núcleos de Atendimento aos Profissionais) – Ocupante do cargo de 

Gerente de Atendimento ao Profissional – GAP, em conjunto de mais um Coordenador que 

esteja lotado na referida Gerência (GAP), cuja indicação do mesmo deverá ser comunicada 

formalmente à Presidência, o que sempre deverá ocorrer no caso de alterações.  

§ 1º O acesso aos sistemas informatizados de segurança e/ou senhas para acesso são 

exclusivos aos funcionários ocupantes dos cargos referidos nos incisos I a IV supra, tem caráter 

reservado e a responsabilidade por sua operação e guarda se fará por intermédio das Gerências, 

Chefias Técnicas e Coordenações ora indicadas. 

§ 2º Os detentores dos acessos aos sistemas informatizados deverão observar o 

integral teor da DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/02/2017, que dispõe sobre critérios de 

utilização, de imagem e dados gerados pelo sistema informatizado de segurança, através de 

Circuito Fechado de Televisão –  CFTV, no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – 

Coren-SP. 
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Art. 2º Competirá à Gerência Administrativa da Sede da Autarquia comunicar à 

Presidência todos os nomes dos funcionários que possuem o acesso retro estabelecido, assim 

como encaminhar as devidas alterações dos detentores do aludido acesso. 

Art. 3º Os casos omissos serão analisados pela Presidência. 

Art. 4º Este ato entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

São Paulo, 31 de agosto de 2017. 

       

   

     

MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 

COREN-SP 5.866 

Presidente em Exercício 

MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 

COREN-SP 51.063 

Primeiro Secretário 

 

 

 


