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1. Identifi

2. Recursos Humanos do

3. Infraestrutura do

4. Processo de trabalho do departamento de fiscalização (quantitativo total referente ao

Rua Prof. Joäo Argemiro Loyola, no 74, Seminário, Curitiba/PR - CEP: 80240-530
Administrativo: (41) 3301-8400 | Atendimento: (41) 3301-8500 | corenpr.gov.br

Conselho Regional de Enfermagem: Paraná
Presidente: Simone Aparecida P eruzzo Coren no: 21.211
Responsável pela Fiscalização: Deliziê Martins Coren no:402.315
Endereço completo: Rua Professor Joäo Argemiro Loyola,74
Telefone: 41 - 3301-8400 del izie.ma rtins@corenpr. gov. br
Número de subseçöes: 1 Sede e 3 Subseçöes (Cascavel,

Londrina e Maringá)
Total de lnstituições fiscalizáveis no Estado 4.722
Total de Processos de Fiscalização em tramitaçäo: 601

Total de Enfermeiros Fiscais: 19
Total de Auxiliares de Fiscalização 2

Total de Agentes Administrativos no DEFIS 3

Carga horária dos flscais 40

Total de veículos exclusivos destinados a fiscalizaçäo I
Total de computadores destinados a fiscalização 23
Total de impressoras destinadas a fiscalização: 5

Total de telefones móveis destinados a fiscalizaçäo 14

I nstitu ições pla nejadas/Tri mestre 504
I nstituiçöes fisca lizadas/Trimestre 306
lnstituições fiscalizadas na regiäo metropolitana 93

I nstituições fiscalizadas no interior: 213
125Municípios fiscalizados
306Fiscalizaçöes realizadas

Das fiscalizações realizadas, quantas foram rotina 230
Das fiscalizações realizadas, quantas foram retorno 76

306Vistorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas:
306Relatórios de fiscalizaçäo elaborados

Denúncias de fiscalização recebidas: 5

5Denúncias de fiscalização apuradas
2Demandas de outros órgãos atendidas - Ministério Público
1Palestras realizadas por fiscal
0Reuniões realizadas por fiscal
74Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização
6.091Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizaçöes:



Público atendido no DEFIS para orientaçöes (presencial e telefone): 245
E-mails respondidos pela fiscalizaçäo 167
Pareceres emitidos pelo DEFIS 0
Trei namentos/ca pacitaçöes para enfermei ros fiscais (l nteg raçäo 6 novos
enfermeiros fiscais)

1

Caso seja responsabilidade da fiscalizaçäo, apresentar quantitativo de
Certidão de Responsabilidade Técnica emitida:

672

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de
Registro de Empresa emitido:

1

Processos de fiscalizaçäo autuados:
Total de notificaçöes emitidas: 251
Total de termos de diligência emitidos 0
Total de autos de infraçäo lavrados: 0

Número de notificações lavradas para lnexistência ou inadequaçäo de
documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de
trabalho do serviço de enfermagem:

180

Número de notificações lavradas para lnexistência ou inadequação dos
registros relativos a assistência de enfermagem:

79

Número de notificações lavradas para lnexistência de anotação de
responsabilidade técnica do serviço de enfermagem:

105

Número de notificaçöes lavradas para Profissional(is) de enfermagem
que näo executa(m) o processo de enfermagem, contemplando as cinco
etapas preconizadas:

124

Número de
enfermagem:

notificaçöes lavradas para Exercício irregular da 23

Número de notificações lavradas para lnexistência, desatualização ou
inadequaçäo de cálculo de dimensionamento de pessoal de
enfermagem:

109

56Número de notificaçÕes lavradas para lnexistência/Ausência de
enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de enfermagem:

Número de notificaçöes lavradas para lnexistência ou número
insuflciente de enfermeiro em evento esportivo na proporçäo indicada por
Lei:

7

0Número de notificações lavradas para lnexistência de registro de
empresa

7Número de notificaçöes lavradas para Exercício ilegal de enfermagem
0Número de notificaçöes lavradas para Profissional de enfermagem

exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético
transitado em julgado:

40Processos de Fiscalizaçäo concluídos (encaminhados a outras instâncias
ou arquivados):

Iotal de Termo de Ajustamento de Conduta

Total de Ação Civil Pública
Total de lnterdição ética
Iotal de denúncia ética oriunda das açöes de flscalização:

Total de encaminhamento a outros órgãos:

5. Processo de

Rua Prof. Joäo Argemiro Loyola, no 74, Seminário, Curitiba/PR - CEP: 80240-530
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6. Observações:

Local/Data: Curitiba, 11 de abril de 2019,
Responsável pelo preenchimento/cargo: Deliziê Martins / Chefe do Departamento de
Fiscalizaçäo
Assinatura:

Rua Prof. Joäo Argemiro Loyola, no 74, Seminário, Curitiba/PR - CEP: 80240-530
Administrativo: (41) 3301-8400 | Atendimento: (41) 3301-8500 | corenpr.gov.br

- Dos 19 Enfermeiros Fiscais, uma na chefia do DEFIS e 6 Enfermeiros Fiscais iniciaram suas
atividades no Coren-PR em 21 de janeiro de 2019.
- Dos auxiliares administrativos, um iniciou suas atividades em 21 dejaneiro de 2019 e uma lotada
na Subseçäo Cascavel foi remanejada para atuar no departamento de fiscalizaçáo.
- Requerimentos de ART de 1a solicitaçäo, somente são deferidos após fiscalizaçäo na instituiçåo.


