
Consclho Rcqion.rl dc Enfernraqem do Paran.i

Ata da Quinquagésima Sétima Reunião do Comitê Permanente de Controle Interno e
Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná.

Às dez horas do dia quatro de junho de 2019, na sala da Controladoria Geral, na sede do Coren/PR,
deu-se a Quinquagésima Sétima Reunião do Comitê Permanente de Controle Interno e Controlado-
ria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Paranâ, sob a coordenação de Lenita Antonia
Vaz, Controladora Geral, com a presença da Conselheira Alessandra Ferla Martins, Jaqueline Cris-
tina de Souza Muchagata e Jean Batista Moraes, membros do Comitê. A reunião teve como pauta:
l. Aprovação da Prestação de Contas do Coren/PR do Exercício 2017 - recebido como anexo
ao Oficio Cofen 0972/20I9|GAB/PRES, a Decisão Cofen n' 5112019, de 0310412019, que aprova
como Regular com recomendações a Prestação de Contas do Coren/PR do Exercício2017. Rece-
bido também o Parecer Cofen-AUD n'5612018, e o Certificado de Auditoria no PC 4212018,no
qual o Controlador Geral do Cofen ao recomendar a aprovação das contas do exercício 2017, deixa
claro o cunho eminentemente técnico das falhas verificadas e apontadas no Parecer 05612018, jâ
contempladas pela contabilidade. 2. Alteração do Relatório Demonstrações Contábeis - I'Tri-
mestre/2019 - memorando CG/I012019, informa sobre a correção dapâgina número 05 do Parecer
PC no 33/2019/Demonstrações Contábeis do 1o Trimestre de2019, nos itens l4 e 16, alterando a

informação de "despesas empenhadas" para "despesas liquidadas", conforme recomendação do
Controlador Geral do Cofen, que virá ao Regional dias 24 a28106/2019,para auditoria.3. Suple-
mentação ao Orçamento Coren/PR - exercício 2019 e Transposições Orçamentárias, homolo-
gadas respectivamente pelas Decisões Cofen 68 e 69/2019, de 2610412019, recomendando publica-
ção das Decisões Coren/PR 14 e 15 com inclusão do valor global do orçamento. Para a suplemen-
tação foi utilizado o uédito adicional especial doAcordo formal de contribuição 001/2019/Cofen
para renovação da frota de veículo (R$ 671 .614,22) e o Superávit do exercício de 2018
(R$ 11.476.690,20), gerando com isso desequilíbrio entre receitas/despesas (receitas
R$ 25.746.520,92 e despesas em R$ 37.223,211,12) a ser tratado nas prestações de contas durante
o exercício. 4. Resolução Cofen 60812019, altera o parágrafo 2o artigo2o: "as prestações de contas
devem ser apresentadas pelos Conselhos Federal e Regionais, naíorma digital e em arquivo único",
anteriormente era prevista em forma física e digital. 5. Curso Orientações sobre a instauração de
Tomada de Contas Especial, através do Of.Circ/Cofen 7312019, o Cofen informa sobre o curso
que o TCU realizaút para o Sistema Cofen/Conselhos Regionais, em Brasília, nos dias l0 e
1110612017, e conforme deliberação da Presidente participarão a Controladora e a Procuradora Ge-
ral e o Diretor Executivo do Coren/PR. 6. Oficio 063/2019, TCU, foi encaminhado pelo Coren/PR
as informações sobre endereço eletrônico onde ocorrem as publicações, verbas indenizatórias e con-
trato de trabalho de comissionados. T. Aquisição de imóvel em 3l/05/2019, pelo valor de
R$ 1750.000,00, para instalação da Subseção em Londrina.S. Planejamento 2019, avaliado pelo
Comitê e seguido conforme planejado. Nada mais havendo a Íratar, foi encerrada a reunião, la-
vrando-se a presente Ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. Curitiba, 04 de
junho de2019.
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