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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este Relatório de Atividades -2016 (Relatório de Gestão) foi organizado a 

partir de Relatórios Setoriais, elaborados pelas chefias, assessores e equipes dos 

departamentos e setores da Autarquia, contando com especial atenção da chefe da 

Contabilidade, que se dedicou ao processo de reunir documentos e informações e 

sistematizar o documento final.  

Pretende-se com este Relatório de Atividades dar transparência de todos os 

atos praticados, prestando contas aos inscritos – profissionais de Enfermagem – da 

gestão séria, comprometida e responsável do Conselho Regional de Enfermagem do 

Paraná - Coren/PR.    

    Destacam-se as medidas adotadas para aproximar o profissional de 

Enfermagem do seu Conselho Profissional. O Programa de Educação Permanente – 

Coren Paraná Atualiza com a oferta de eventos e cursos de capacitação e 

atualização aos inscritos adimplentes. O Coren Paraná Premia que em 2016 

reconheceu e homenageou 06 (seis) profissionais de diversas regiões do estado 

devido relevantes serviços prestados à Enfermagem e à comunidade. E o Coren 

Paraná Informe que busca a manutenção de comunicação efetiva com os inscritos e 

outros atores sociais.   

   O Portal da Transparência, desenvolvido pelo Departamento de Informática 

do Coren/PR, atende integralmente determinações do Acórdão 2513/2016 do 

Tribunal de Contas da União-TCU e a Lei de Acesso à Informação-LAI. 

A Ouvidoria e a Controladoria monitoram e respondem quanto ao 

cumprimento ágil e eficiente da Carta de Serviços do Coren/PR. 

 E, em respeito aos empregados públicos do Coren/PR, manteve-se a data-

base do Acordo Coletivo de Trabalho, o pagamento integral do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC do ano, o reajuste no valor dos benefícios, a folga do 

trabalho no dia do aniversário e o recesso de final de ano. Além, da nova estrutura 

de trabalho que garante ambientes adequados e saudáveis no desenvolvimento de 

suas atividades.  

Em 2016, o Coren/PR atuou para aprimorar os processos administrativos, 

contábeis e financeiros e os da fiscalização, como atividade-fim, tendo como 

prioridade a aquisição de nova sede e de novo sistema informatizado, visando 
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aperfeiçoar a prestação de serviços aos profissionais de Enfermagem e à sociedade 

paranaense. 

 

Quadro 1 – Identificação do Coren/PR. 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Sem vínculo 

Órgão de Vinculação: Sem vinculação ministerial Código SIORG: Não aplicável 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Paraná 

Denominação Abreviada: COREN/PR 

Código SIORG: Não aplicável Código LOA: Não Aplicável Código SIAFI: Não aplicável 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Autarquia Federal CNPJ: 75.078.816/0001-37 

Principal Atividade: Administração Pública Federal Código CNAE: 110-4 

Telefones/Fax de contato (041) 3301-8400  (041) 3029-6692 

Endereço Eletrônico: maria.lopes@corenpr.gov.br e contabilidade@corenpr.gov.br 

Página na Internet: http://www.corenpr.org.br 

Endereço Postal: Rua Professor João Argemiro Loyola, nº 74 – Seminário – Curitiba, 
Paraná, CEP 80.240-530 

Fonte: Assessoria Executiva do Coren/PR, 2016. 
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2. VISÃO GERAL  
 
2.1. FINALIDADES E COMPETÊNCIAS 

 

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná integra o Sistema Conselho 

Federal de Enfermagem-Cofen/Conselhos Regionais, Autarquia Federal criada pela 

Lei nº 5.905/73, que tem a finalidade de disciplinar o exercício de Enfermeiros, 

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. 

Ressalta-se que estes profissionais são essenciais à organização e 

funcionamento dos serviços de saúde e o quanto lutam por melhores condições de 

trabalho e salários e por maior reconhecimento e visibilidade perante a sociedade, 

tornando a Autarquia imprescindível para a fiscalização e regulamentação de suas 

atividades, visando garantir segurança à equipe de Enfermagem no cuidado aos 

cidadãos paranaenses. 

O Coren/PR atua com a perspectiva da valorização dos profissionais de 

Enfermagem e de preservação do bom conceito da profissão, tendo como 

competências: 

- Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes 

gerais do Cofen; 

- Fazer executar as instruções e provimentos do Cofen; 

- Deliberar sobre as inscrições no Conselho e seus cancelamentos; 

- Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição; 

- Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as 

penalidades cabíveis; 

- Elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento 

interno e submetê-los à aprovação do Cofen; 

- Expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual 

tem fé pública em todo o território nacional e serve de documento de identidade; 

- Propor ao Cofen medidas para a melhoria do exercício profissional; 

- Fixar o valor da anuidade; 

- Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam. 
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2.2. NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE 

 

Quadro 2 – Normas Relacionadas ao Coren/PR. 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

Criação: Lei Federal nº 5.905/1973. 

Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

Regulamento da Administração Financeira e Contábil aprovado pela Resolução Cofen nº 
340/2008; 

Regimento Interno do Coren/PR. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

Plano Plurianual triênio 2016-2018. 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

Não aplicável Não aplicável 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

Não aplicável Não aplicável 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

Não aplicável Não aplicável 

Fonte: Assessoria Executiva do Coren/PR, 2016. 
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2.3. BREVE HISTÓRICO DA ENTIDADE 
 

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR) foi instituído em 

04 de agosto de 1975 com a finalidade disciplinar e fiscalizar o exercício da 

profissão de Enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de 

Enfermagem. 

Eleito em 21 de outubro de 1975, o primeiro Plenário do Coren/PR tomou 

posse no dia 30 do mesmo mês, em solenidade realizada no Auditório do Setor de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná -UFPR. Os membros foram 

empossados pela Enfermeira Teresinha Beatriz Gomes de Azeredo, suplente do 

Cofen, e que representou no ato a presidente da Autarquia, Professora Maria Rosa 

Souza Pinheiro. 

Para a primeira diretoria do Coren/PR foram eleitas as profissionais Neuza 

Aparecida Ramos (Presidente), Neuza Maria Magrin (Secretária) e Aleni de 

Figueiredo Darolt (Tesoureira). 

O Coren/PR iniciou suas atividades com poucos inscritos. Em 1983, contava 

com 3.508 enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Em 1995, vinte anos 

sua criação, já tinha 11.308 profissionais cadastrados. Hoje, são aproximadamente 

90 mil profissionais de Enfermagem no Paraná.  

O Conselho tem direção colegiada, uma diretoria de 03 (três) membros – 

presidente, secretária e tesoureiro – eleitos pelo Plenário composto por 18 

Conselheiros (9 titulares e 9 suplentes), eleitos por voto direto, secreto, intransferível 

e obrigatório dos profissionais adimplentes no estado do Paraná.  

O Coren/PR está em sua 14ª gestão e é presidido pela Enfermeira Simone 

Aparecida Peruzzo. Conta com estrutura em Curitiba (sede Regional), Londrina, 

Maringá e Cascavel para o cumprimento de suas finalidades.   
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2.4. ORGANOGRAMA  

Figura 1: Organograma Institucional. 

 

Fonte: Regimento Interno do Coren/PR, 2016. 
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E 

OPERACIONAL 

 

3.1. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício 

 

Em 2016, o Coren/PR estabeleceu como objetivos para o exercício de 2016 o 

aprimoramento dos processos administrativos, contábeis e financeiros e os da 

fiscalização, como atividade-fim, tendo como prioridade a aquisição de nova sede e 

de novo sistema informatizado, visando aperfeiçoar a prestação de serviços aos 

profissionais de Enfermagem e à sociedade paranaense. 

 

3.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e 

outros planos 

 

 De forma conjunta, organizada e participativa, o Plenário, Diretoria, 

Conselheiros, Assessores e Chefias de Departamentos e Setores, Fiscais e 

Colaboradores, deram continuidade aos projetos e programas estabelecidos no 

Planejamento Estratégico (PE) 2015 - 2017, que definiu a Missão, Visão, Valores, 

Objetivos Estratégicos, Indicadores e Perspectivas de Processo, de Gestão e 

Financeira, conforme abaixo: 

 Missão - Fiscalizar e disciplinar o exercício profissional para assistência de 

enfermagem de qualidade no Paraná; 

 Visão - Ser órgão de excelência, com reconhecimento social, que valoriza as 

profissões de enfermagem; 

 Valores - Ética, Transparência, Justiça, Respeito e Democracia.  

 Objetivos estratégicos - Garantir assistência segura e alcançar a satisfação 

do cidadão. 

 Indicadores - Acréscimo de profissionais de Enfermagem e SAE - 

Sistematização de Assistência de Enfermagem implantada em instituições de saúde. 

 Perspectiva de Processo: 

1) Resgatar a credibilidade do Coren/PR junto à comunidade de Enfermagem; 
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2) Instituir Ouvidoria e pesquisa de satisfação dos profissionais de 

enfermagem e dos cidadãos; 

3) Implementar a SAE (Resolução Cofen nº 358/2009); 

4) Desenvolver parametrização regional para dimensionamento de pessoal de 

Enfermagem por área de atuação profissional; 

5) Promover atualização profissional; 

6) Desenvolver novas metodologias de fiscalização;  

7) Acolher o profissional em solenidade de entrega de documentos (CRT - e 

Carteira Profissional); 

8) Melhorar análise e andamento dos Processos Éticos; 

9) Atualizar cadastro dos profissionais de Enfermagem no Paraná; 

10) Atuar para a garantia dos direitos dos profissionais de Enfermagem, 

principalmente quanto às “condições de trabalho, que propiciem segurança própria, 

da pessoa, família e coletividade”, conforme estabelecido no Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem - CEPE (Artigo 63 da Resolução Cofen nº 311/2007). 

 Perspectiva de Gestão: 

1) Promover reuniões técnicas periódicas entre os setores do Coren/PR, 

visando manter atualizados e integrados os processos de trabalho; 

2) Implantar e manter a Controladoria Geral;  

3) Implementar e manter sistema informatizado que atenda às necessidades 

do Coren/PR, visando acompanhamento dos avanços tecnológicos; 

4) Proporcionar infraestrutura de Internet adequada para dar visibilidade as 

ações do Coren/PR (newsletter, instituições fiscalizadas, registros de inscritos, entre 

outros); 

5) Lançar e manter o Portal da Transparência; 

6) Promover parcerias e cooperação técnica com associações, escolas, 

outras instituições; 

7) Promover capacitação técnica permanente dos empregados; 

8) Instituir o Plano de Cargos, Carreira e Salários - PCCS; 

9) Adequar número de empregados frente a demanda do Órgão; 

10) Adquirir e manter estrutura (sede) própria que agregue todos os 

departamentos/setores do Coren/PR. 

 Perspectiva Financeira: 

1) Manter o equilíbrio receitas x despesas; 
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2) Estimular e manter a adimplência; 

3) Melhorar a captação de recursos;  

4) Estabelecer cooperação técnico financeira com o Cofen. 

 

 Com o Planejamento Estratégico do Coren/PR 2015 – 2017 foi possível 

elaborar, especialmente, o Planejamento Setorial do Departamento de Fiscalização - 

DEFIS, haja vista a importância deste departamento para o cumprimento da 

atividade-fim do Órgão. 

 Para monitoramento das metas e indicadores traçados no PE foi desenvolvido 

sistema informatizado (painel de bordo), ferramenta necessária ao acompanhamento 

e avaliação das perspectivas traçadas pela Gestão.  

 Atualmente, o Coren/PR é uma organização que compreende onde se 

encontra e onde quer chegar no futuro. Ou seja, tem clara compreensão dos seus 

objetivos, de sua estrutura e seu funcionamento, sua cultura, suas políticas e 

diretrizes orientadoras da ação, suas necessidades em termos físicos, humanos e de 

desenvolvimento tecnológico. 

 Pretende-se, assim, com a gestão estratégica, transparente e participativa 

resgatar a credibilidade do Coren/PR, atendendo as disposições da Lei Federal nº 

5.905/73 e normativas do Cofen, tendo como base as necessidades e expectativas 

dos profissionais de Enfermagem e da sociedade, mantendo a organização 

permanentemente orientada para o melhor alinhamento de suas ações no 

cumprimento de suas finalidades e responsabilidades.    

 

3.2. FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E 

RESULTADOS DO PLANO 

 

Em 2016, foi utilizado como metodologia de monitoramento e avaliação das 

atividades planejadas o instrumento desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia 

da Informação denominado Avaliação Quadrienal do Plano Plurianual - PPA - 

2016-2018 do Coren/PR.  

Por meio do referido instrumento, as chefias dos departamentos e setores 

responsáveis pelas metas fixadas puderam registrar, trimestralmente, a situação de 

cada programa e ação, a partir dos indicadores estabelecidos no PPA 2016-2018. 
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Em cada programa foi possível identificar as dificuldades encontradas em 

relação à recursos humanos, equipamento, estrutura física, prazo, capacitação e/ou 

outros e, ainda, os procedimentos adotados para a superação das dificuldades e 

execução dos projetos, visando o alcance das metas e indicadores estabelecidos.  

Outro mecanismo eficiente foi a realização de Reuniões Gerenciais mensais, 

devidamente registradas, com a participação de diretores/conselheiros, chefias e 

assessores para a discussão das dificuldades e avanços na gestão e integração da 

equipe do Coren/PR. 

O Seminário Administrativo-2016 do Coren/PR reuniu todos os seus 

empregados, fiscais, assessores, chefias, colaboradores e conselheiros, para 

capacitação do SIG 1 – Sistema Integrado de Gestão e avaliação do momento 

institucional. 

 

3.3. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

 

3.3.1. Execução descentralizada com transferência de recursos  

 

No exercício de 2016 não houve instrumentos celebrados com repasses de 

recursos. 

 

3.3.2. Informações sobre a realização das receitas 

  

A principal fonte de recursos do Regional é a arrecadação de anuidades 

profissionais recebidas das categorias Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e 

Auxiliares de Enfermagem. 

Toda a receita arrecadada em 2016 foi de recursos próprios decorrentes do 

recebimento das Anuidades e de Serviços Administrativos, além de Rendimentos de 

Aplicações Financeiras. 

A realização das Receitas do exercício de 2016 atendeu as expectativas, 

mesmo apresentando montante de R$ 4.628.922,02 (quatro milhões, seiscentos e 

vinte e oito mil, novecentos e vinte reais e dois centavos) e a menor do que o valor 

previsto, conforme o demonstrativo Comparativo da Receita Orçada com a 

Arrecadada, visto a situação econômica do país que impactou diretamente nos 

resultados e, principalmente, que do referido valor, R$ 3.000.000,00 (três milhões) 
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era referente a previsão de empréstimo que seria firmado com o Conselho Federal 

de Enfermagem - Cofen, o qual não foi efetivado. 

A receita de serviços apresentou um aumento significativo de 73% em 

comparação com o exercício de 2015. 

Visto o total de arrecadação que chegou ao montante de R$ 19.853.104,42 

(dezenove milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, cento e quatro reais e quarenta 

e dois centavos), líquido das deduções, cota-parte Cofen e descontos, verificamos 

que houve um aumento de 23,3% com relação a 2015, que totalizou R$ 

16.101.108,67 (dezesseis milhões, cento e um mil, cento e oito reais e sessenta e 

sete centavos). 

Vale ressaltar que 25% da arrecadação equivalente a cota-parte Cofen, 

totalizou R$ 4.411.166,93 (quatro milhões, quatrocentos e onze mil, cento e 

sessenta e seis reais e noventa e três centavos). 

Neste exercício, apesar de ainda haver situações que requer atenção e 

devido tratamento, houve avanços significativos quanto à procedimentos internos e 

regularizações de registros de recebimentos.  

 

3.3.3. Informações sobre a execução das despesas  

 

Apresentamos abaixo o comparativo das despesas fixadas e realizadas, bem 

como algumas ponderações sobre a execução orçamentária das despesas do 

Coren/PR: 
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Quadro 3 – Comparação da despesa fixada e realizada. 

Descrição 
2015 2016 

Fixadas Realizadas Fixadas Realizadas 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
(A + B + C + D) 18.962.310,12 13.306.181,04 31.359.995,18 23.257.851,29 
(A) DESPESAS EXERC. 
ANTERIORES 73.602,14 73.602,14 49.100,00 25.409,64 
(B) DESPESAS CORRENTES     
(a + b) 17.371.257,98 13.227.288,90 20.309.995,18 14.626.235,29 
Pessoal e Encargos sociais (a) 7.066.630,89 6.325.352,36 8.047.910,71 6.541.128,71 
    Venc. e Vantagens Fixas 4.944.518,19 4.512.603,84 5.810.148,21 4.580.136,91 
    Obrigações Patronais 1.349.914,83 1.224.405,16 1.393.044,46 1.233.873,68 
    Outras despesas com pessoal 772.197,87 588.343,36 844.718,04 727.118,12 
Outras Despesas Correntes       
(1 + 2) = (b) 10.304.627,09 6.901.936,54 12.262.084,47 8.085.106,58 
  Transf. Intragovernamentais (1) 3.995.367,27 3.958.545,93 4.417.925,28 4.411.166,93 
     Cota-parte Cofen 3.995.367,27 3.958.545,93 4.417.925,28 4.411.166,93 
  Aplicações Diretas (2) 6.309.259,82 2.943.390,61 7.795.059,19 3.648.530,01 
     Diárias a Colaboradores 237.072,00 148.516,00 320.000,00 282.000,00 
     Materiais de Consumo 150.079,54 99.874,57 322.270,92 150.473,92 
     Passagens e Desp. com Loc. 154.816,65 112.062,29 672.500,00 203.508,99 
     Serviços de Consultoria 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
     Outros Serviços de Terceiros –PF 495.967,26 213.155,77 499.300,00 328.070,74 
     Outros Serviços de Terceiros – PJ 5.222.588,87 2.327.505,52 5.531.988,27 2.400.489,67 
     Obrigações Trib. e Contributivas 0,00 0,00 4.000,00 3.931,23 
     Sentenças Judiciais 48.735,50 42.276,46 350.000,00 230.516,34 
     Indenizações e Restituições 0,00 0,00 65.000,00 49.539,12 
(C) DESPESAS DE CAPITAL 317.450,00 5.290,00 9.850.000,00 8.631.616,00 
Outros Serviços de Terceiros - PJ 0,00 0,00 400.000,00 22.520,00 
Obras e Instalações 10.000,00 5.260,00 600.000,00 21.883,00 
Equipamentos e Materiais 
Permanentes 307.450,00 30,00 350.000,00 252.213,00 
Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 8.500.000,00 8.335.000,00 
(D) RESERVAS DE CONTINGÊNCIA  1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR, 2016. 

 

 Com relação às despesas fixadas para o Exercício 2016, este comparativo 

apresenta na coluna “Fixadas” os valores inicialmente previstos com atualizações, 

ou seja, considerando as suplementações orçamentárias, que redistribuíram o 

montante de R$ 3.869.355,24 (três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, 

trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), relativo ao Superávit 

Financeiro do Exercício 2014, entre as despesas para o exercício de 2015 e o valor 

de R$ 6.877.968,74 (seis milhões, oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e 
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sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), relativo ao Superávit Financeiro 

do exercício de 2015 entre as despesas para o exercício de 2016.  

 O montante de despesas realizadas, ou seja, total de despesas empenhadas 

do exercício, apresentou um aumento de 74,7% em comparação com 2015, 

principalmente devido a aquisição de uma nova sede para o Regional no valor de R$ 

8.335.000,00 (oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais). 

 Com relação as despesas com sentenças judiciais, houve um acréscimo 

muito significativo com relação a 2015, devido ao aumento de custas judiciais 

referentes às execuções fiscais distribuídas e pagamento de ações judiciais 

trabalhistas. 

 Quanto às despesas por modalidades de Licitação, destacamos conforme 

apresentado na Tabela 5, que o montante licitado por dispensa de licitação de 

despesas liquidadas, foi de R$ 8.753.186,95 (oito milhões, setecentos e cinquenta e 

três mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), devido 

especialmente ao valor referente a aquisição da nova sede do Regional. 

  Referente a modalidade de Pregão, em 2016 totalizou R$ 2.264.479,11 (dois 

milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e 

onze centavos) de despesas liquidadas, 17,9% a mais do que no ano de 2015, 

devido à grande quantidade de licitações que ocorreram no período com base nas 

necessidades do Coren/PR. 

 Quanto à folha de pagamento dos funcionários do Coren/PR, observa-se 

aumento devido apenas ao reajuste salarial anual. Houve no ano 12 demissões, 

entre cargos de carreira e comissionados, cargos estes que não foram substituídos, 

não ocasionando maiores dispêndios com essa classe orçamentária de despesa. 
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Quadro 4 – Despesas liquidadas e pagas por modalidade de licitação. 

Modalidade de Contratação 
Despesas Liquidadas Despesas Pagas 
2015 2016 2015 2016 

1.  Modalidade de Licitação 
(a + b + c + d + e + f) 1.919.992,40 2.264.479,11 1.835.728,10 2.032.356,73 
a) Convite 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) Tomada de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00 
c) Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00 
d) Pregão 1.919.992,40 2.264.479,11 1.835.728,10 2.032.356,73 
e) Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00 
f) Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Contratações Diretas 
(g+h) 810.505,13 9.127.935,93 701.330,79 9.093.127,03 
g) Dispensa 810.505,13 8.753.186,95 701.330,79 8.734.348,96 
h) Inexigibilidade 0,00 374.748,98 0,00 358.778,07 
3. Regime de Execução 
Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 
i) Suprimentos de Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Pagamento de Pessoal 
(j+k) 4.661.119,84 5.167.506,26 4.649.159,04 5.146.521,55 
j) Pagamento em Folha 4.512.603,84 4.885.506,26 4.500.643,04 4.865.641,55 
k) Diárias 148.516,00 282.000,00 148.516,00 280.880,00 
5. Outros 5.773.547,17 6.597.348,12 5.706.507,03 6.450.591,81 

6. Total (1+2+3+4+5) 13.165.164,54 23.157.269,42 12.892.724,96 22.722.597,12 

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR, 2016. 

 
Análise Crítica da gestão da Execução Orçamentária 
 
Quadro 5 – Quocientes de análise Execução Orçamentária. 

Quocientes de Balanço Orçamentário 

a) Quociente de Execução       
da Receita 

Receita Realizada   19.853.104,42  
0,81 

Receita Prevista  24.482.026,44  

Resultado: O Coren/PR apresentou decréscimo de arrecadação no exercício de 2016. 

b) Quociente de Equilíbrio 
Orçamentário 

Despesa Fixada  31.359.995,18  
1,28 

Receita Prevista  24.482.026,44  

Resultado: A diferença entre a Despesa Fixada e a Receita Prevista é no valor de R$ 
6.877.968,74 equivalente a Suplementação do Orçamento utilizando-se o Superávit Financeiro do 
exercício de 2015. 

c) Quociente da Execução da 
Despesa 

Despesa Executada  23.257.851,29  
0,74 

Despesa Fixada  31.359.995,18  

Resultado: Despesa executada está dentro dos limites previstos da despesas prevista.  

d) Quociente do Resultado                     
Orçamentário 

Receita Realizada  19.853.104,42  
0,85 

Despesa Executada  23.257.851,29  

Resultado: O Coren/PR apresentou um Déficit orçamentário no exercício no valor de R$ 
3.404.746,87. 
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Quocientes do Balanço Financeiro 

a) Quociente Financeiro 
Real da Execução 

Orçamentária 

Receita Orçamentária  19.853.104,42  

0,85 Despesa Orçamentária 
Paga 

 23.257.851,29  

Resultado: As despesas orçamentárias foram maiores que a receita arrecadada. 

b) Quociente do 
Resultado dos Saldos 

Financeiros 

Saldo que passa para o 
exercício seguinte 

 3.850.354,98  

0,54 
Saldo do Exercício 

Anterior 
 7.109.423,91  

Resultado: Resultado financeiro foi positivo no período.   

Quocientes de Balanço Patrimonial 

a) Índice de Liquidez Imediata 
Disponibilidades  3.850.354,98  

2,79 
Passivo Circulante  1.376.927,77  

Resultado: Apresenta capacidade de honrar as obrigações com o valor de 
disponibilidades. 

 

b) Índice de Liquidez Corrente 
Ativo Circulante  14.486.353,38  

10,52 
Passivo Circulante  1.376.927,77  

Resultado: Apresenta montante de ativos que cobrem o pagamento de suas dívidas a curto prazo. 

c) Índice de Solvência 

Ativo Circulante + Ativo 
não Circulante 

 41.875.027,00  

13,25 
Passivo Circulante + 

Passivo não Circulante 
 3.158.599,62  

Resultado: Possui condições de cumprir obrigações e ainda restará situação patrimonial positiva. 

Quocientes para a Demonstração das Variações Patrimoniais 

a) Quociente do 
Resultado das 

Variações 
Patrimoniais 

Total das Variações 
Ativas 

 32.986.326,71  

1,29 
Total das Variações 

Passivas 
 25.569.415,32  

Resultado: Apresentou Superávit Patrimonial no exercício. 

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR, 2016. 
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3.4. DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

3.4.1. Departamento de Fiscalização  

 

Em 2015, de forma conjunta, organizada e participativa, Diretoria, 

Conselheiros, Chefias de Setores e Subseções estabelecem o Planejamento 

Estratégico para a Gestão 2015/17, definindo a Missão, Visão, Valores, Objetivos 

estratégicos e Indicadores. 

O Departamento de Fiscalização – DEFIS alinhou suas ações para atender a 

Missão do Coren/PR de “Fiscalizar e disciplinar o exercício profissional para 

assistência de enfermagem de qualidade no Paraná”. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO DEFIS EM 2016 

 

Diretrizes para o planejamento das inspeções 

O Planejamento da Fiscalização para 2016 buscou reorganizar o processo de 

trabalho dos Fiscais, visando a efetiva prestação dos serviços, evitando 

procedimentos desnecessários, otimizando tempo, materiais e recursos humanos, 

com fins de proteção dos direitos da sociedade, promover o aperfeiçoamento do 

trabalho dos Fiscais, monitorando as atividades realizadas a fim de verificar o 

cumprimento das ações propostas e/ou redefinição de metas. 

Nas inspeções os Fiscais buscam verificar as (in)conformidades quanto a: 

1. Profissionais regularmente inscritos no Coren/PR;  

2. Preenchimento correto das anotações/registros de enfermagem nos 

prontuários avaliados; 

3. Segurança do paciente; 

4. Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE; 

5. Dimensionamento de pessoal de enfermagem. 

Para a elaboração do cronograma de inspeções e fiscalização em 2016, 

foram definidas como prioridades as instituições com: 

1. Serviços com maior complexidade – UTIs, Nefrologia, Oncologia, 

Hematologia (213); 

2. Maternidades (150); 

3. Hospitais Psiquiátricos (13); 
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4. Instituições em municípios de níveis III, II, I não fiscalizados em 2015; 

5. Instituições com visitas de retorno;  

6. Demanda externa, Ministério Público, denúncias e averiguações. 

Ressaltada a importância do contato e abordagem aos inscritos/usuários 

durante as visitas de inspeção, reuniões para entrega de documentos (semanal, 

quinzenal, mensal conforme a demanda), ou Certidão de Responsabilidade Técnica 

- CRT, e reuniões nas instituições com profissionais de enfermagem em abordagem 

propositiva.  

Considerando os dados para planejamento de 2015, houve um acréscimo em 

9,3% o número de instituições passiveis de fiscalização, totalizando 4.722 

instituições, e apesar de fatores administrativos relacionados à reorganização do 

Regional devido a extinção das subseções Umuarama, Ponta Grossa, Francisco 

Beltrão e Guarapuava, mudança de local de trabalho dos fiscais e consequente 

período de adaptação após transferência dos Fiscais para outras subseções, 

organização interna dos documentos da Fiscalização para mudança de sede do 

Regional (em Curitiba), demissões, duas Fiscais em licença gestação, e tratamentos 

de saúde que interferiram significativamente no processo de trabalho nos resultados 

observa-se que o desempenho da fiscalização em 2016 foi 11,3% superior ao 

exercício anterior.  

Devido aos fatores acima, incluindo um fiscal como apoio à coordenação e 

atividades das Comissões Saúde da Mulher e Coren Paraná Atualiza, a meta de 

trabalho da fiscalização para 2016 foi corrigida, considerando para tal o efetivo 

exercício de 13 fiscais, 10 inspeções/fiscal/mês, 10 meses de trabalho, ficando o 

cálculo da seguinte forma: 

• Total de instituições existentes/passíveis de fiscalização – 4.722. 

• Total inspeções instituições programadas – 1.300 – 27,5% do total existente. 

• Total de instituições definidas como prioritárias - 376 (213 serviços de alta 

complexidade, 150 maternidades e 13 hospitais psiquiátricos) – 7,9% do total 

existente e 28,9% do programado. 

• Total de inspeções realizadas – 1.573 (iniciais e retornos incluindo anos 

anteriores) – 33,3% do total. 

• PAFs instaurados – 709 (inicias) – 15,1 % do total e 54,5% do planejado. 

• Palestras realizadas por fiscais – 79 palestras. 

• Oitivas relacionadas a Processo Ético – 93 oitivas. 
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Em apoio à Secretaria de Processos Éticos, foram realizadas oitivas relativas 

a processos éticos em andamento, por intermédio dos fiscais das subseções de 

Cascavel (19), Maringá (36) e Londrina (38). 

No período foram emitidas 2.710 Certidões de Responsabilidade Técnica - 

CRT, 30,1% a mais que em 2.015, com emissão documental conforme normas da 

Resolução Cofen 509/2016 (458/2014), com inspeção “in loco” nos casos de 

serviços novos. 

 

Quadro 6 - Total de estabelecimentos de saúde passíveis de fiscalização, CRT 

emitidas, PAFs instaurados e Percentual de inspeções realizadas em 2015 e 2016. 

Ano Nº Estabelecimentos  CRTs emitidas PAFs 

instaurados 

Inspeções 

Realizadas 

% Inspeções 

Realiz/Estabelec 

2015 4281 2.083 545 943 22,0 

2016 4722 2.710 709 1.573 33,3 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2016. 

 

Em 31 de dezembro de 2016 estavam em atividade 16 fiscais de nível 

superior (03 a menos que em dezembro/2015) e 02 de nível médio (Londrina e 

Curitiba). O quadro abaixo apresenta o número de fiscais nível superior necessários, 

existentes, déficit por macrorregional, e necessidade de ampliação em mais sete 

(07) enfermeiros/fiscais a partir da relação proporcional entre fiscal/instituições, 

levando em conta a concentração na macrorregião de Curitiba de instituições de 

maior complexidade. 

Quadro 7 - Estabelecimentos por macrorregional, fiscais nível superior necessários, 

atuais existentes, ampliação e proporção fiscal necessário/estabelecimentos.  

 Nº Estabelecimentos Fiscais Nível Superior 

MACROS Total Alta Complex. Necessários Atuais Situação Fiscal/Estab. 

Londrina – Norte 874 36 4 3 -1 218 

Maringá - Noroeste 888 35 4 3 -1 296 

Cascavel - Oeste 1054 35 5 4 -1 263 

Curitiba – Leste 1906 107 10 6 - 4 190 

 4722 213 23 6 -7  

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2016. 
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Quadro 8 - Número de Estabelecimentos total e alta complexidade por macrorregião, 

cidades polos de Regionais de Saúde. Por Subseção Curitiba, Cascavel, Maringá e 

Londrina. 

 Nº Estabelecimentos 

MACROS Total Estabelec. 
Na Cidade 

Polo de R.S. 

Total Alta 

Complexidade da R.S. 

Total Cidades 

Polo R.S. 

Londrina – Norte 874 258 36 27 

Maringá - Noroeste 888 287 35 30 

Cascavel - Oeste 1054 329 35 30 

Curitiba – Leste 1906 790 107 97 

 4722 1664 213 184 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, Out. 2015. 
* Dados descentralização. 

 

Avaliação dos objetivos/metas DEFIS/2016 

 

Quadro 9 - Avaliação Objetivos/Metas estabelecidos para o DEFIS/2016. 

Avaliação Objetivos/Metas estabelecidos para o DEFIS/2016. 

(Atingido, Atingido parcialmente, Não atingido). 

1 - Definição de inspeção em duplas de fiscais, principalmente em serviços de maior complexidade 

ou número de profissionais de enfermagem. 

Atingido. As inspeções principalmente nos serviços prioritários foram realizadas em duplas. 

2. Identificação visual dos Fiscais durante a visita – coletes. 

Atingido. Coletes entregues com protocolo de recebimento e sendo usados pelos fiscais nas 

inspeções realizadas. 

3 - Construção de uma nova Base de Dados de instituições passíveis de fiscalização, a partir do 

SCNES. 

Atingido parcialmente. A base de dados SCNES está implantada, porém necessita revisão e 

manutenção constante e inclusão de empresas e Instituições de Longa Permanência para Idosos - 

ILPIs. 

4 - Rotinas - Revisão das existentes e implantação de novas rotinas de Trabalho da Fiscalização: 

ART – Unidades Móveis; ART/CRT/Certidão de Responsabilidade Técnica; Dimensionamento de 

Pessoal/ Parametrização; Notificação Administrativa; Organização e arquivo de documentos; 

Processo Administrativo de Fiscalização – PAFs; Relatórios de Inspeção; Relatório de Registro de 

Atividades dos Fiscais; Registro de Empresa. 
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Atingido. As rotinas foram revistas, incorporadas e em processo de implantação no novo Sistema 

Informatizado. 

5- Roteiros - Implantação dos Roteiros para Visita de Inspeção: UPA - Pronto Socorro - Pronto 

Atendimento, Saúde do Trabalhador, Hospitais de Pequeno Porte, Geral e Psiquiátrico, Unidade de 

Saúde Pública, Unidade de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico e Obstétrico, Clínica de Vacinas, 

Clínica Médica Especializada, Serviço de Diálise, Serviço de Hemodinâmica, Serviço de 

Hemoterapia, Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, Maternidade - Alojamento 

Conjunto, Serviços de Quimioterapia. 

Atingido. Os roteiros foram revistos, incorporados na rotina e em processo de implantação no novo 

sistema informatizado. 

6 - Disponibilizar em INTRANET, todas as rotinas e roteiros de inspeção validados nas reuniões 

com os fiscais. 

Atingido. Manutenção sistemática dos dados disponíveis na Intranet para uso pelos fiscais. 

7- Revisão do processo de trabalho de liberação de Certidão de Responsabilidade Técnica – CRT - 

para cumprimento do fluxo estabelecido pelas Resoluções Cofen 458/2014 e 509/2016 para 

liberação de ART/CRT - Análise documental e critérios para deferimento. Implantação de modelo de 

ofício informando sobre dados cadastrais dos inscritos na entrega CRT, elaboração de 

apresentação para reuniões de entrega de CRT aos Enfermeiros RTs. 

Atingido. Foram emitidas 2.710 Certidões de Responsabilidade Técnica, 30,1% a mais que em 

2.015. 

8- Rotina para instauração de Processo Administrativo de Fiscalização – PAF (Resoluções Cofen 

374/2011 e 518/2016) para registro das ações desenvolvidas pela fiscalização (inspeções, 

averiguações, denúncias, notificações, outros). 

Atingido.  São abertos Processos Administrativos de Fiscalização - PAFs para todos os 

procedimentos realizados pela fiscalização em conformidade às normas das Resoluções Cofen 

374/2011 e 518/2016. 

O DEFIS acompanha junto à CTFIS/Cofen as discussões para atualização de roteiros, visando 

homogeneização do processo de trabalho da fiscalização em todos os Regionais. 

9 – Revisão do fluxo para encaminhamento de denúncias: irregularidades no exercício profissional 

(para averiguação pela fiscalização) e denúncias com indicativo de infração ética com a devida 

qualificação, encaminhadas à Presidência conforme trâmite previsto no Código de Ética. 

Atingido. A fiscalização está observando o trâmite estabelecido. 

10 - Reuniões Técnicas da coordenação do DEFIS com os fiscais nas Subseções.  

Atingido. Foram realizadas oito (08) reuniões técnicas nas subseções de Cascavel 

(jan/mar/jun/ago), Londrina (mar/ago), Maringá (ago), Curitiba (ago). Em Curitiba, além da reunião 

técnica, semanalmente são realizadas reuniões com a equipe de fiscais e administrativos do DEFIS. 

Neste ano foram priorizadas as discussões técnicas com os fiscais nas subseções, personalizando 
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a abordagem e discutindo a situações específicas da região com resultado positivo.  

11 - Participação do DEFIS nas Comissões Saúde da Mulher e Coren Paraná ATUALIZA, e 

reuniões relativas ao Convênio VISA/SESA/PR.  

Atingido. Pela chefe do DEFIS compartilhada com a fiscal Jane Beatriz Krause. 

12- Reuniões do Departamento de Fiscalização em Curitiba (mai/set). Foram realizadas 02 reuniões 

com todos os fiscais integrados a eventos para atualização dos fiscais: em maio para o Projeto para 

Implantação da Sistematização do Processo de Fiscalização em Serviços de Enfermagem 

Obstétrica, e em setembro durante o Seminário Administrativo Coren/PR e treinamento para 

implantação do novo sistema informatizado. 

Atingido. Observado que as reuniões técnicas de avaliação e capacitação com as equipes nas 

subseções obtiveram resultados positivos. 

13- Participação dos fiscais em eventos: 

- Coordenadores dos Regionais e Câmara Técnica de Fiscalização – CTFIS/Cofen 

(mar/abr/jun/ago/out) – Brasília/DF e Vitória/ES - chefe DEFIS – 05 eventos; 

- Oficina Cofen/Câmara Técnica de Saúde da Mulher - Reunião Técnica GT/Cofen/Comissão Saúde 

da Mulher/Cofen/Treinamento Protocolo de Fiscalização em Serviços Obstétricos - 14 e 15/04/16 – 

Brasília/DF - Chefe DEFIS, Fiscal e membro Comissão de Saúde da Mulher/Coren/PR; 

- Seminário Estadual “Qualidade da assistência ao parto: Contribuições da Enfermagem” - 19 e 

20/05/16 – Curitiba – todos os fiscais; 

- Cofen/Câmara Técnica de Saúde da Mulher/GT - 2ª Etapa de Implantação da Sistematização do 

Processo de Fiscalização em Serviço de Enfermagem Obstétrica - 22 a 24/06/16 – Curitiba – 04 

fiscais (Curitiba e Cascavel).  

- 8º Seminário Nacional de Fiscalização/SENAFIS – 23 a 26/08/16 - Vitória/ES – 03 participantes; 

- Seminário Administrativo do Coren/PR/2016 - treinamento novo sistema informatizado e 

Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE para  todos os fiscais – 26 a 28/09/16 – 

Curitiba; 

- Encontro Setorial de Registro e Cadastro/Cofen – 28 e 29/09/16 – Brasília/DF – chefias DEFIS, 

DRC e Atendimento. 

14 - Integração DEFIS e CTFIS/Cofen - O DEFIS acompanha junto à CTFIS/Cofen as discussões 

para atualização dos impressos a serem utilizados nos processos de trabalho da fiscalização em 

todos os Regionais em conformidade às normas das Resoluções Cofen 374/2011 e 518/2016. 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2016. 
 

Projeto implantação da sistematização na fiscalização de serviços de 

enfermagem obstétrica 

A fiscalização de maternidades já fazia parte das prioridades do Regional 

quando teve a possibilidade de participar do Projeto para Implantação da 

Sistematização do Processo de Fiscalização em Serviços de Enfermagem Obstétrica 
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proposto pelo Conselho Federal de Enfermagem, sob coordenação de sua Câmara 

Técnica de Fiscalização. 

Junto com o DEFIS a Comissão de Saúde da Mulher do Coren/PR 

estabeleceu o Plano de Ação que inclui a capacitação e atualização dos Fiscais para 

avaliação das maternidades e unidades de saúde no que refere a assistência 

materna, apresentado aos fiscais entre 18 a 20 de maio/16, com a seguinte 

programação: - Apresentação do Projeto para Implantação da Sistematização do 

Processo de Fiscalização em Serviços de Enfermagem Obstétrica;- Apresentação do 

Instrumento de Coleta de Dados para Fiscalização em Serviços de Enfermagem 

Obstétrica;– Preparação para Visita de Inspeção: Pesquisa de dados sobre a 

instituição na internet; CNES; Pesquisa de Fiscalizações anteriores; relação dos 

profissionais e escala de serviço; ART e Comissão de Ética;– Relatório de inspeção, 

Notificação Administrativa e PAF para serviços de Enfermagem Obstétrica. – 

Integração Fiscais e Comissão de Saúde da Mulher: exposição dos principais 

aspectos e peculiaridades relacionados ao trabalho das categorias de Enfermagem 

nos Serviços de Obstetrícia; – Ferramentas gerenciais da Enfermagem e Processo 

de Trabalho (Registros de Enfermagem; SAE; Classificação de Risco; assistência ao 

ciclo gravídico puerperal; assistência ao RN; Esterilização e Controle de Infecção; 

Transporte de Pacientes). Seguido de participação no Seminário Estadual 

“Qualidade da assistência ao parto: contribuições da Enfermagem”. 

A 2ª Etapa de Implantação da Sistematização do Processo de Fiscalização 

em Serviço de Enfermagem Obstétrica, ocorreu entre 22 a 24/06/16, coordenada 

pelo GTCofen, participando a Comissão de Saúde da Mulher, DEFIS e fiscais 

Coren/PR para avaliação e aplicação do plano de ação e instrumento para uso da 

fiscalização. 

Entre agosto e setembro/16 a Comissão de Saúde da Mulher do Coren/PR 

realizou fiscalização conjunta com treinamento para aplicação do instrumento e 

atualização dos fiscais na área de obstetrícia das subseções Curitiba, Cascavel, 

Londrina e Maringá.  

A experiência do Coren/PR foi apresentada no 8º SENAFIS e o Plano de 

Ação vem sendo cumprido conforme estabelecido. 
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Descentralização do atendimento ao inscrito 

Na tabela abaixo o cronograma de atendimentos descentralizados para 08 

municípios além dos municípios-sede das 04 subseções, executados em 2016 pelo 

Setor de Atendimento com apoio do Departamento de Fiscalização. 

 

Quadro 10 – Atendimentos com apoio do DEFIS. 

Local Período 2016 Subseção Responsável 

Foz do Iguaçu 15 a 17/02 

14 a 16/03 - 11 a 13 /04 - 23 a 25/05 – 27 a 

29/06 e 01 a 03/08 

Cascavel e Curitiba 

Cascavel 

 

Umuarama 09 a 11/03 Cascavel 

Campo Mourão 22 a 24/03 Maringá e Cascavel 

Francisco Beltrão 22 a 24/03 Curitiba 

Apucarana 30 e 31/03 Londrina 

Paranaguá (02) 04 a 06/04 e 30/11 a 02/12 Curitiba 

Ponta Grossa 10 e 11/10 - 13 e 14/10 Curitiba 

Irati 05 a 08/12 Curitiba 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2016. 
 

CTFIS/COFEN - VISITA TÉCNICA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO REGIONAL 

 

 No período entre 22 a 24/06/2016, a organização e funcionamento do 

Departamento de Fiscalização foram avaliados pela enfermeira Michely Filete, 

representante da Câmara Técnica de Fiscalização do Cofen – CTFIS/Cofen, 

relatório com dados coletados em anexo. Em reunião com a Presidente Simone 

Peruzzo e chefe do DEFIS, a percepção da avaliadora foi positiva quanto ao 

andamento do processo de trabalho da fiscalização, salientando a necessidade de 

suporte da assessoria jurídica. O DEFIS reuniu com a assessoria jurídica para 

discussão de casos e encaminhamento de processos. 

 Ainda no aguardo do relatório final de avaliação, levou para a 

CTFIS/Cofen cópia de documentos constantes no relatório de atividades de 2015, 

relacionando rotinas, roteiros de inspeção relacionados a obstetrícia, plano de ação 

2016, parametrização do dimensionamento, relação de fiscais e portaria de 

nomeação da chefe do DEFIS. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM – SAE 

 

Com a participação de todos os fiscais no Seminário Administrativo no dia  

28/09/16, foi realizada  pela Enfermeira Doutora Telma Ribeiro Garcia oficina sobre 

o Registro da Sistematização da Assistência de Enfermagem, buscando o 

alinhamento conceitual da equipe de fiscais.   

Durante 2016 foi possível promover a atualização do software “Sistema de 

Apoio à Sistematização da Assistência de Enfermagem”, de propriedade da 

Associação Brasileira de Enfermagem, para uso comum, conforme cooperação 

técnica estabelecida entre as duas organizações. 

  

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM NÚMEROS 

Quadro 11 - Número de fiscais, auxiliares de fiscalização, técnicos administrativos, total de 

inscritos por categoria, instituições de saúde, escolas enfermagem e visitas realizadas em 

2014, por subseção. Departamento de Fiscalização.  

Subseção Fiscais 
Aux. 

Fisc. 

Tec. 

Adm. 

Total 

Inscritos 
ENF TE AE Instituições Escolas 

Visitas de 

Fiscalização 

em 2014 

CRML 04 01 01 34.639 7.169 14.952 12.518 1.550 62 770 

Londrina 03 01 03 13.819 3.867 4.709 5.243 460 24 550 

Maringá 03 - 03 9.609 2.911 4.055 2.643 565 25 550 

Cascavel 02 - 01 9.065 2.269 4.247 2.549 504 26 300 

P. Grossa 02 - 02 5.774 1.232 3.250 1.292 316 13 300 

Umuarama 02 - 01 3.979 1.105 1.641 1.233 386 15 300 

Guarapuava 01 - 01 3.293 843 1.482 968 231 11 100 

F. Beltrão 02 - 01 3.058 928 1.472 658 269 09 300 

 19 02 83.236 4.281  3.170 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, Março 2015. 
* 07 fiscais contratados entre 2013 e 2015 (2/13, 2/14 e 3/1). 
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Estudo da situação das subseções - subsídios para mudanças 

 

Quadro 12 - Número de Municípios e Estabelecimentos de Saúde por Subseção. 

SUBSECÃO CRML Londrina Maringá Cascavel P.Grossa Umuarama Gpuava 
Fco. 

Beltrão 
Total 

Municípios 37 66 81 50 30 58 35 42 399 

Estabelecim
entos de 
Saúde 

1550 460 565 504 316 386 231 269 4281 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR. 
* Relatório Estudo Reestruturação Subseções do Coren/PR, 2014. 

 

Quadro 13 - Relação entre Estabelecimentos de Saúde e Municípios do Paraná. 

Estabelecimentos de Saúde Nº Municípios % 

Acima de 5 hospitais + clinicas +UBS 6 1,5 

De 3 a 5 hospitais + clinicas +UBS 22 5,5 

Até 2 hospitais + UBS 260 65,1 

1 ambulatório + UBS 111 27,9 

 399 100,0 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2015. 
 

Quadro 14 - Número de Municípios por níveis I, II e III por macrorregião do Paraná.  

MACROS REGIÕES Níveis Municípios 

 I II III Total 

Londrina – Norte 81 8 8 97 

Maringá - Noroeste 94 14 7 115 

Cascavel - Oeste 67 19 8 94 

Curitiba – Leste 51 26 16 93 

 293 67 39 399 

Fonte: SESAPR/VIGISUS, Out -2015. 
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Quadro 15 - MACRO LESTE – CURITIBA – 1ª,2ª,3ª,4ª,5ª, 6ª e 21ª RS. 

Curitiba – Leste Níveis Municípios 

Regional de Saúde I II III Total 

1ª - Paranaguá 2 4 1 7 

2ª – Curitiba Metropolitana 13 7 9 29 

3ª – Ponta Grossa 4 5 3 12 

4ª - Irati 7 1 1 9 

5ª - Guarapuava 15 4 1 20 

6ª – União da Vitória 7 2 0 9 

21ª – Telêmaco Borba 3 3 1 7 

Leste Total 51 26 16 93 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2015. 
 

Quadro 16 - MACRO OESTE CASCAVEL – 7ª,8ª,9ª,10ª e 20ª RS. 

Cascavel - Oeste Níveis Municípios 

Regional de Saúde I II III Total 

7ª Pato Branco 9 5 1 15 

8ª Francisco Beltrão 21 5 1 27 

9ª Foz do Iguaçú 4 3 2 9 

10ª Cascavel 22 2 1 25 

20ª Toledo 11 4 3 18 

Oeste Total 67 19 8 94 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2015. 
 

Quadro 17 - MACRO NOROESTE MARINGA – 11ª,12ª,13ª, 14ª e 15ª RS. 

Maringá - Noroeste Níveis Municípios 

Regional de Saúde I II III Total 

11ª Campo Mourão 20 4 1 25 

12ª Umuarama 18 2 1 21 

13ª Cianorte 10 0 1 11 

14ª Paranavai 25 2 1 28 

15ª Maringá 21 6 3 30 

Noroeste Total 94 14 7 115 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2015. 
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Quadro 18 - MACRO NORTE LONDRINA – 16ª,17ª,18ª, 19ª e 22ª RS. 

Londrina – Norte Níveis Municípios 

Regional de Saúde I II III Total 

16ª Apucarana 14 1 2 17 

17ª Londrina 14 3 4 21 

18ª Cornélio Procópio 18 2 1 21 

19ª Jacarezinho 20 2 0 22 

22ª Ivaiporã 15 0 1 16 

Norte Total 81 8 8 97 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2015. 
 

Quadro 19 - Número e percentual de Estabelecimentos de Saúde total, alta 

complexidade por macrorregião do Paraná.  

MACROS Nº Estabelecimentos de Saúde  % 

 Total Alta Complex. Macro/PR 

Londrina – Norte 874 36 18,5 

Maringá - Noroeste 888 35 18,8 

Cascavel - Oeste 1054 35 22,3 

Curitiba – Leste 1906 107 40,4 

 4722 213 100 

Fonte: DATASUS/SCNES, Out. 2015. 

 

Quadro 20 - Número de Estabelecimentos total e alta complexidade por macrorregião 

e das cidades polos das Regionais de Saúde (RS) do Paraná. Condensado e por 

Subseção Curitiba, Cascavel, Maringá e Londrina.  

SUBSEÇÃO/MACRO Nº Estabelecimentos** 

 Total Estab. 
Na Cidade Pólo 

da R.S. 
Tot. Alta 
Complex. 

Cidade Polo R.S. 

Londrina – Norte 874 258 36 27 

Maringá - Noroeste 888 287 35 30 

Cascavel - Oeste 1054 329 35 30 

Curitiba – Leste 1906 790 107 97 

 4722 1664 213 184 

Fonte: DATASUS/SCNES, Out. 2015.  
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Quadro 21 - SUBSEÇÃO CURITIBA - MACRO LESTE – 1ª,2ª,3ª,4ª,5ª, 6ª e 21 ª RS. 

Regional de 

Saúde 
Cidades Polo 

Estabelecimentos por 

R.S.Total 

Estabelecimentos 

Alta Complexidade 

da RS 

Alta Complexidade 

no Município Polo 

da RS 

1ª Paranaguá 118 46 3 

2ª Curitiba 911 414 79 

3ª Ponta Grossa 240 114 9 

4ª Irati 130 35 2 

5ª Guarapuava 271 107 9 

6ª União da Vitória 132 39 3 

21ª Telêmaco Borba 104 35 2 

Curitiba Total 1906 790 107 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2015. 
 

 

Quadro 22 - SUBSEÇÃO CASCAVEL - MACRO OESTE – 7ª, 8ª,9ª,10 ª e 20ª RS. 

Regional de 

Saúde 
Cidades Polo 

Estabelecimentos 

por R.S.Total  

Estabelecimentos Alta 

Complexidade da RS 

Alta Complexidade no 

Município Polo da RS 

7ª Pato Branco 164 45 9 

8ª Fco Beltrão 251 45 5 

9ª Foz Iguacu 182 67 6 

10ª Cascavel 259 116 9 

20ª Toledo 198 56 6 

Cascavel Total 1054 329 35 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2015. 
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Quadro 23 - SUBSEÇÃO MARINGÁ - MACRO NOROESTE – 11ª,12ª,13ª, 14ª e 15ª RS. 

Regional de 

Saúde 
Cidades Polo 

Estabelecimentos 

por R.S.Total 

Estabelecimentos Alta 

Complexidade da RS 

Alta Complexidade no 

Município Polo da RS 

11ª 
Campo 
Mourão 

193 39 5 

12ª Umuarama 169 53 7 

13ª Cianorte 82 30 2 

14ª Paranavai 156 42 3 

15ª Maringá 288 123 18 

Maringá Total 888 287 35 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2015. 
 

Quadro 24 - SUBSEÇÃO LONDRINA - MACRO NORTE – 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 22ª RS. 

Regional de 

Saúde 
Cidades Polo 

Estabelecimentos 

por R.S. 

Total 

Estabelecimentos 

Alta Complexidade 

da RS 

Alta Complexidade no 

Município Polo da RS 

16ª Apucarana 136 6 56 

17ª Londrina 299 18 143 

18ª C. Procópio 135 5 24 

19ª Jacarezinho 198 4 16 

22ª Ivaiporã 106 3 19 

Londrina Total 874 36 258 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2015. 
 

 

 

Demonstrativo por Subseção Curitiba, Cascavel, Maringá e Londrina, macro e 

Regionais de Saúde - RS, número de municípios por níveis I, II, III e total, número de 

estabelecimentos total e de alta complexidade por RS e por cidade pólo da RS, e % 

entre número de estabelecimentos da cidade pólo e total da RS. 
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Quadro 25 - SUBSEÇÃO CURITIBA - MACRO LESTE – 1ª,2ª,3ª,4ª,5ª, 6ª e 21 ª RS. 

CURITIBA Níveis municípios 
Nº 

Estabelecimentos 
 

Nº Estabelec. 

Cidades Polo 
 % 

Regional 
de Saúde 

I II III Total Total 
Alta 

Complex. 
Cidades Polo Total 

Alta 
Complex. 

Polo/RS 

1ª 2 4 1 7 118 3 Paranaguá 46 3 39,0 

2ª 13 7 9 29 911 79 Curitiba 414 71 45,4 

3ª 4 5 3 12 240 9 Ponta Grossa 114 8 47,5 

4ª 7 1 1 9 130 2 Irati 35 2 26,9 

5ª 15 4 1 20 271 9 Guarapuava 107 8 39,5 

6ª 7 2 0 9 132 3 União da Vitória 39 3 29,5 

21ª 3 3 1 7 104 2 Telem Borba 35 2 33,6 

Curitiba 51 26 16 93 1906 107 Total 790 97 41,4 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2015. 
 

Quadro 26 - SUBSEÇÃO CASCAVEL - MACRO OESTE 7ª, 8ª, 9ª,10 ª e 20ª RS. 

CASCAVEL Níveis Municípios 
Nº 

Estabelecimentos 
 

Nº Estabelec. 

Cidades Polo 
 % 

Regional de 
Saúde 

I II III Total Total 
Alta 

Complex. 
Cidades Polo Total 

Alta 
Complex. 

Polo/RS 

7ª 9 5 1 15 164 9 Pato Branco 45 8 27,4 

8ª 21 5 1 27 251 5 Fco Beltrão 45 5 18,0 

9ª 4 3 2 9 182 6 Foz Iguacu 67 4 36,8 

10ª 22 2 1 25 259 9 Cascavel 116 9 44,8 

20ª 11 4 3 18 198 6 Toledo 56 4 28,2 

Cascavel 67 19 8 94 1054 35 Total 329 30 31,1 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2015. 
 

Quadro 27 - SUBSEÇÃO MARINGÁ - MACRO NOROESTE – 11ª, 12ª,13ª, 14ª e 15ª RS. 

MARINGÁ Níveis Municípios 
Nº 

Estabelecimentos 
 

Nº Estabelec. 

Cidades Polo 
 % 

Regional de 
Saúde 

I II III Total Total 
Alta 

Complex. 
Cidades 

Polo 
Total 

Alta 
Complex. 

Polo/RS 

11ª 20 4 1 25 193 5 
Campo 
Mourão 

39 5 20,0 

12ª 18 2 1 21 169 7 Umuarama 53 5 31,0 

13ª 10 0 1 11 82 2 Cianorte 30 2 36,5 

14ª 25 2 1 28 156 3 Paranavaí 42 3 42,0 

15ª 21 6 3 30 288 18 Maringá 123 15 42,7 

Maringá 94 14 7 115 888 35 Total 287 30 32,3 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2015. 
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Quadro 28 - SUBSEÇÃO LONDRINA - MACRO NORTE – 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 22ª RS. 

LONDRINA Níveis Municípios 
Nº 

Estabelecimentos 
 

Nº Estabelec. 

Cidades Polo 
 % 

Regional de 
Saúde 

I II III Total Total 
Alta 

Complex. 
Cidades Polo Total 

Alta 
Complex. 

Polo/RS 

16ª 14 1 2 17 136 6 Apucarana 56 3 41,7 

17ª 14 3 4 21 299 18 Londrina 143 14 47,8 

18ª 18 2 1 21 135 5 C. Procópio 24 4 17,8 

19ª 20 2 0 22 198 4 Jacarezinho 16 3 8,0 

22ª 15 0 1 16 106 3 Ivaiporã 19 3 17,9 

Londrina 81 8 8 97 874 36 Total 258 27 29,5 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2015. 
 

 

Revisão e construção de base de dados para o DEFIS 

A base de dados de estabelecimentos encontrada ao mesmo tempo em que 

contém duplicidade de registros apresenta falta de serviços de saúde onde ocorre 

exercício de enfermagem, mas apresenta instituições como Instituições de Longa 

Permanência para Idosos - ILPI e empresas de interesse para a fiscalização. 

Construção de uma nova Base de Dados de instituições passíveis de 

fiscalização, a partir das informações extraídas do Sistema de Cadastro de 

Estabelecimentos de saúde - SCNES – identificando 4.722 instituições, distribuídas 

nos 399 municípios do Estado, com níveis de complexidade I (293), II (67) e III (39) 

(do menor para o maior), e agrupadas nas 22 Regionais de Saúde da Secretaria de 

Estado da Saúde do Paraná - SESA/PR. 

Quanto a complexidade dos serviços de saúde prioritários para a fiscalização, 

213 são de alta complexidade – Unidades de Terapia Intensiva - UTIs adulto, 

pediátrico e neonatal, nefrologia, oncologia, hematologia, 150 Maternidades e 

Neonatologia e 13 Hospitais Psiquiátricos. 

A base de dados construída pelo DEFIS foi validada pelos fiscais com a 

confirmação dos dados, registro da última inspeção de fiscalização realizada, e 

informação sobre situação de existência de Certidão de Responsabilidade Técnica 

com validade para 2015. 

As instituições como ILPI e empresas de interesse para a fiscalização 

contidas na base de dados anterior deverão migrar para o novo sistema. 
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Figura 2: Mapa Político do Estado do Paraná – Macrorregiões  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, 2016. 
 



PROJETO IMPLANTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA.  

 

Quadro 29 – Plano de Ação – DEFIS. 

Número Atividade ou tarefa Responsável Como se fará Por que se fará Prazo Status Realizado ou 

Não realizado 

1 Elaborar Plano de 

Ação do Coren/PR 

DEFIS e 

Comissão  

Reunindo DEFIS e 

Comissão da Saúde da 

Mulher do Coren/PR. 

Para definir estratégias de ação. 

Para apresentar Diretoria e ROP. 

08/04/16 - 9hs Realizado 

2 Capacitar fiscais  DEFIS e 

Comissão  

Reunindo os Fiscais, 

Coordenação de 

Fiscalização e Comissão. 

Oportunizando a 

participação dos Fiscais no 

9º Seminário Estadual 

Qualidade de Assistência 

ao Parto: Contribuições da 

Enfermagem. 

Para sensibilizar os Fiscais a respeito da 

importância do tema.  

 

Para instrumentalizar os Fiscais acerca 

da atuação da Enfermagem na 

assistência ao parto, tendo por referência 

os relatos e experiências dos 

especialistas na área. 

 18/05/16 

 

 

19 e 20/05/16 

Realizado 

3 Sensibilizar ERTs 

das Maternidades 

 

Diretoria 

DEFIS e 

Comissão  

Reunindo ERTs das 

Maternidades, através de 

cursos previstos no 

Programa de Educação 

Permanente COREN 

PARANÁ ATUALIZA. 

Incentivando a participação 

Para abordar sobre a importância da 

Enfermagem na assistência obstétrica e 

neonatal. 

 

 

Para ampliar o conhecimento quanto a 

dinâmica que envolve a assistência de 

Abr a dez/16 

 

 

 

19 e 20 /05/16 

Realizado 
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Número Atividade ou tarefa Responsável Como se fará Por que se fará Prazo Status Realizado ou 

Não realizado 

dos ERTs das 

Maternidades no 9º 

Seminário Estadual 

Qualidade da Assistência 

ao Parto: Contribuições da 

Enfermagem. 

Enfermagem ao parto. 

4 Definir eventos 

adversos e 

indicadores para 

inspeção conjunta 

Fiscalização e 

Comissão Saúde da 

Mulher 

 DEFIS e 

Comissão  

Reunindo DEFIS e 

Comissão  

Para levantar/analisar os Eventos 

adversos – morte materna e neonatal, 

com base nos Indicadores 

epidemiológicos – CEMM. 

Abr a dez/16 Realizado 

5 Testar instrumento 

de coleta de dados 

para Fiscalização em 

Serviços de 

Enfermagem 

Obstétrica nas 

maternidades e UBS 

DEFIS e 

Comissão  

Inspecionando 02 (duas) 

maternidades e 02 (duas) 

UBS. 

Para validar o instrumento de coleta de 

dados para Fiscalização em Serviços de 

Enfermagem Obstétrica nas 

maternidades e UBS 

Para verificar se o instrumento atende as 

necessidades, apontando sugestões. 

Abril/16 Realizado 

6 Inspecionar 

Maternidades 

Fiscais DEFIS Inspecionando os serviços. Para utilizar o instrumento de coleta de 

dados para Fiscalização em Serviços de 

Abr/dez/16 Realizado 
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Número Atividade ou tarefa Responsável Como se fará Por que se fará Prazo Status Realizado ou 

Não realizado 

priorizadas Enfermagem Obstétrica nas 

maternidades e UBS, a fim de opinar a 

respeito da viabilidade de sua utilização 

no dia a dia da Fiscalização. 

7 Definir 

ações/providências 

para maternidades a 

partir das inspeções 

DEFIS e 

Comissão  

Realizando um Fórum - 

Reunião conjunta. 

Para definir ações do GT e estratégias 

adequadas de Fiscalização. 

Permanente Não 

Realizado (em 

andamento) 

8 Elaborar Pareceres 

Técnicos na área de 

assistência 

obstétrica e neonatal 

Comissão Elaborando pareceres a 

partir da Designação da 

Presidente do Coren – PR. 

Para esclarecer os profissionais da 

Enfermagem e comunidade em geral.  

Permanente Realizado 

9 Apoiar a construção 

de protocolos 

Comissão Orientando os Enfermeiros 

das instituições sobre os 

critérios para protocolos na 

área da obstetrícia. 

Para garantir a uniformidade dos 

procedimentos visando o cuidado seguro 

e efetivação das boas práticas na 

assistência obstétrica e neonatal.  

Permanente Realizado 

10 Participar do CEMM 

(Comitê Estadual de 

Morte Materna) 

Comissão Buscando informações 

acerca do funcionamento 

do CEMM e formas de 

participação. 

Para manter informações atualizadas a 

respeito da realidade do Estado no que 

se refere a assistência a gestante, 

parturiente e puérpera. 

Para identificar os óbitos maternos e 

apontar medidas de intervenção para a 

Permanente Realizado 
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Número Atividade ou tarefa Responsável Como se fará Por que se fará Prazo Status Realizado ou 

Não realizado 

redução das mortes. 

Para atuar na investigação e avaliação 

dos óbitos, a fim de propor medidas de 

prevenção. 

11 Promover 

atualizações dos 

profissionais de 

Enfermagem das 

Maternidades 

Comissão 

Educação 

Permanente 

do Coren – PR 

COREN PR 

ATUALIZA 

Promovendo cursos por 

meio do Programa Coren 

Paraná Atualiza. 

 

Incentivando a participação 

no 9º Seminário Estadual 

Qualidade de Assistência 

ao Parto – Contribuições 

da Enfermagem 

Para que os profissionais sejam capazes 

de atuar na assistência obstétrica com 

responsabilidade e segurança. 

Para atualizar as informações sobre os 

níveis da morte materna, suas causas e 

os fatores de risco associados, bem como 

as possibilidades de prevenção. 

Permanente Realizado 

12 Receber visita de 

duas equipes - 4 

técnicos GT Cofen - 

(2 fiscais CTFIS e 2 

Comissão Saúde da 

Mulher) 

Avaliar atividades 

parciais – consolidar 

formulário e avaliar 

DEFIS, 

Comissão e 

Fiscais 

Inspecionando 02 serviços 

com maternidade e 02 

UBS. 

Reunindo os fiscais e 

comissão para avaliar o 

instrumento aplicado. 

Para aplicar o instrumento de coleta de 

dados para Fiscalização em Serviços de 

Enfermagem Obstétrica nas 

maternidades e UBS. 

Para apresentar o Plano de Ação do 

Coren/PR. 

Junho/16 Realizado 
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Número Atividade ou tarefa Responsável Como se fará Por que se fará Prazo Status Realizado ou 

Não realizado 

parciais 

complexidade com 

base nos indicadores 

13 Levantar número de 

Enfermeiros 

Obstétricos com 

registro no Coren/PR 

e total existentes 

com título de 

especialista 

DEFIS e 

Fiscais 

Buscando junto ao Setor 

DRC a relação de 

Enfermeiros registrados na 

Especialidade. 

Inspecionando as 

instituições que prestam 

assistência obstétrica. 

Para verificar quantos Enfermeiros estão 

atuando como Especialistas, mas não se 

encontram registrados no Coren. 

Abr a 

dez/2016. 

Não 

Realizado (em 

andamento) 

14 Estimular o Registro 

da Especialidade no 

Sistema 

Cofen/Corens 

DEFIS, Fiscais 

e Comissão 

Orientando durante as 

Visitas de Inspeção. 

Promovendo campanhas 

publicitárias. 

Incentivando por meio do 

site do Coren/PR. 

Solicitando apoio da 

ABENFO. 

Para aumentar o número de Especialistas 

registrados no Sistema Cofen/Corens. 

Para obter o número de Enfermeiros que 

se encontram aptos a atuar na 

Especialidade. 

Para manter um banco de dados que 

possa ser divulgado às instituições que 

buscam Especialistas em Obstetrícia. 

Permanente Realizado 

15 Verificar se as 150 

Maternidades 

cadastradas no PR 

(CNES) fazem parte 

DEFIS e 

Fiscais 

Inspecionando as 

instituições que prestam 

assistência obstétrica. 

Para verificar se os serviços que fazem 

parte da Rede Cegonha atendem as 

exigências da estratégia. 

Abr/dez/2016 Realizado 
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Número Atividade ou tarefa Responsável Como se fará Por que se fará Prazo Status Realizado ou 

Não realizado 

da Rede Cegonha 

(Mãe Paranaense) 

16 Rever cronograma 

de fiscalização 

DEFIS e 

Fiscais 

Reavaliando o cronograma 

de Fiscalização. 

Para priorizar visitas de inspeção em 

serviços que prestam assistência 

obstétrica. 

Abr/dez/2016 Realizado 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2016. 
 

 

 



Reuniões DEFIS e visitas técnicas às subseções Cascavel, Londrina, 

Maringá em 2016: 

 

Quadro 30 – Reuniões DEFIS. 

Data Município Motivo/ata 

1 
18 a 22/01/16 Cascavel e Foz do Iguaçu 1ª Visita técnica - relatório 

2 10/03/16 Londrina 1ª Visita técnica - ata 

3 18/03/16 Curitiba Reunião CAPs/FEAES –  ART/CRTs 

4 18/05/16 Curitiba 1ªReunião DEFIS – ata, pauta, lista de 

presenças 

5 02/06/2016 Cascavel 2ª Visita técnica - ata 

6 03/06/16 Cascavel Reunião administrativos - ata 

7 09 e 10/08/16 Cascavel 3ª Visita técnica - ata 

8 15 e 16/08/16 Londrina 2ª Visita técnica - ata 

9 17 e 18/08/16 Maringá 1ª Visita técnica - ata 

10 22/08/16 Curitiba 1ª Visita técnica - ata 

11 28/09/16 Curitiba 2ªReunião DEFIS - Sistematização da 

Assistência de Enfermagem - oficina 

Fonte: Departamento de Fiscalização do Coren/PR, 2016. 
 

 
CONCLUSÃO DO RELATÓRIO SETORIAL DO DEFIS  

 

 Este ano foi marcado pelo processo de atualização dos fiscais no que 

se refere à Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE com um olhar pela 

fiscalização, e Assistência de Enfermagem em Obstetrícia e, na revisão e 

atualização de instrumentos e processos de trabalho da fiscalização, incluindo a 

etapa inicial de implantação do sistema informatizado do Coren/PR que aborda de 

modo especial a fiscalização do exercício profissional. 

 O trabalho que o Departamento de Fiscalização do Coren/PR vem 

desenvolvendo teve avaliação positiva da CTFIS/Cofen, necessitando avançar ainda 

mais no que se refere a assessoria jurídica. 

 Considerando o número de instituições passiveis de fiscalização, e 

apesar dos fatores administrativos relacionados à reorganização do Regional, 
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licença gestação ou tratamentos de saúde que interferiram significativamente no 

processo de trabalho, observa-se que o desempenho da fiscalização em 2016 foi 

11,3% superior a 2015.  

 Da meta corrigida para um total de inspeções instituições programadas 

– 1.300 – (27,5% das 4.722 existentes), dentre as quais 376 definidas como 

prioritárias (7,9% do total existente e 28,9% do programado), foram realizadas 1.573 

inspeções iniciais e retornos (33,3% do existente). Instaurados 709 Processos 

Administrativos de Fiscalização – PAF para inspeção inicial de instituições com 

presença de profissionais de enfermagem (15,1 % do total existente e 54,5% do 

planejado) e realizadas no período 79 palestras por fiscais do DEFIS. 

 Mesmo com resultado quantitativo de inspeções realizadas abaixo de 

80% da meta houve melhora qualitativa das inspeções realizadas e dos relatórios 

produzidos que passaram a serem entregues à instituição fiscalizada com eventual 

notificação emitida, facilitando inclusive as respostas pela assessoria jurídica aos 

processos encaminhados. 

 O acréscimo em 30,1 % no volume de Certidões de Responsabilidade 

Técnica emitidas (de 2.083 para 2.710) demonstra a ação da fiscalização nos locais 

inspecionados.  

 O apoio do DEFIS aos setores de atendimento, secretaria de 

Processos Éticos e Ouvidoria, (recebidas e priorizadas pela fiscalização) 

demonstram a busca na integração do trabalho realizado. 

  

 

3.4.2. Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro 

 

Subseção Londrina 
 

Setor de Fiscalização: 

 No ano de 2016 foram totalizadas 275 visitas de inspeções realizadas e 

durante os procedimentos fiscalizatórios as agentes fiscais expediram 101 

notificações entre administrativas e jurídicas; foram encaminhados 124 ofícios para 

as instituições e para os Enfermeiros Responsáveis Técnicos (ERT), esclarecendo 

sobre o sistema de fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem, que 

objetiva o processo educativo de estímulo aos valores éticos e de valorização do 

trabalho em enfermagem. 
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 Para concretização das ações fiscalizatórias, as agentes fiscais organizam os 

documentos que deverão portar, conforme rotina pré-estabelecida. 

 As agentes fiscais obedeceram a uma escala pré-elaborada com os dias da 

semana definidos com intuito de não deixar a Subseção desprovida de fiscais, pois 

consideramos importante essa estratégia de trabalho, tendo em vista, o atendimento 

presencial aos inscritos e para acolhimento de denúncias e dúvidas. 

 Foram realizadas 33 reuniões, sendo propositivas nas Instituições de Saúde, 

com a presença dos Secretários Municipais de Saúde e Enfermeiros Responsáveis 

Técnicos; realizadas também reuniões com as fiscais das Regionais de Saúde com 

o propósito de estreitar os vínculos institucionais. As reuniões de entregas de 

documentos de inscrições definitivas e de CRT's que ocorreram na Subseção 

Londrina tiveram a participação das auxiliares administrativas, observando escala 

pré-estabelecida. 

 Foram averiguadas 27 denúncias no decorrer do ano, cujas denúncias foram 

procedentes da Ouvidoria do CorenPR, Ministério Público, Sindicatos e acolhimento 

na Subseção. Pode-se notar que, em sua maioria, as denúncias trataram do desvio 

de função, tais como, profissional de enfermagem auxiliando em procedimentos 

cirúrgicos e confecção de gesso/tala sob supervisão de profissional médico. Todas 

as denúncias, após averiguações in loco, foram realizadas a abertura de PAF's e 

encaminhados para a Coordenação de Fiscalização, para ciência e providências. 

 As oitivas dos Processos Éticos foram realizadas mensalmente pela fiscal 

Liliana Claudia, tendo sido cumpridos um total de 40 processos. 

 A participação de fiscais no Programa Coren Paraná Atualiza, ocorreu de 

forma ativa, onde as fiscais se fizeram representar nos locais (instituições) de sua 

micro área em conjunto com a facilitadora Professora Rosana Medeiros, 

principalmente nos cursos de Legislação e Ética. O programa ofereceu 

gratuitamente cursos de atualizações sobre: Lei do Exercício Profissional, Código de 

Ética, Segurança do Paciente, Processo de Trabalho em Enfermagem e Técnicas de 

Administração de Medicamentos. Registra-se que, durante as visitas de inspeções 

nos municípios distantes de Londrina, os inscritos, e em especial, os Gestores de 

Enfermagem, reivindicaram a ida de cursos para as regiões de Ivaiporã, Ibaiti e 

Tomazina. 

 Foram realizados atendimentos descentralizados/externos, com o objetivo de 

atender as demandas encaminhadas pelas instituições: Hospital da Providência, 
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Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana e Hospital Universitário de Londrina. 

Sendo estas, realizadas pelas fiscais Liliana, Janaina Amancio, Olinda e pela aux. 

adm. Paula Hayashi, num total de 310 atendimentos. Os serviços executados foram 

os de rotina como as renovações de carteiras, parcelamentos de débitos, 

atualizações de cadastros e orientações gerais. O atendimento externo contou com 

apoio/suporte do setor de T.I. e as auxiliares administrativas da Subseção Londrina e 

via comunicação direta pelos recursos eletrônicos tais como skype e email e ainda 

das instituições onde ocorreram os atendimentos. As fiscais avaliaram que este tipo 

de atendimento, possibilitou a aproximação com os profissionais da região, 

principalmente do município de Apucarana, que passou sob responsabilidade desta 

Subseção após redivisão das micro áreas. 

 A Anotação de Responsabilidade Técnica pelo serviço de enfermagem, ficou 

sob responsabilidade da fiscal de nível médio Janaina Amancio, desde a fase de 

protocolo de requerimento até a fase de entrega de documentos, incluindo 

orientações pelos telefones, emails, envios por correio, arquivamento de 

documentos até a organização de reunião de entrega de CRT. Totalizou-se 372 

solicitações e 351 deferimentos, sendo 21 indeferimentos. Os requerimentos que 

ensejaram indeferimento foram em virtude de débitos dos Enfermeiros 

Responsáveis Técnicos. 

 Ficou patente que os esforços realizados pela Coordenação do DEFIS, 

através de estabelecimento de diretrizes claras, identificação de prioridades para 

instituições a serem fiscalizadas e através de padronização para elaboração de 

Notificações, Relatórios e Processos Administrativos de Fiscalização transformou 

positivamente a metodologia de trabalho até então desempenhadas pelas fiscais. 

Outro fator que consideramos positivo foi o estabelecimento de metas quantitativas 

de instituições fiscalizadas. 

Para desenvolvimento das atividades, a Subseção Londrina contou com a 

estrutura de dois veículos, sendo que o segundo foi recebido no mês de outubro de 

2016. Necessidades identificadas: o setor jurídico mais próximo e retorno mais 

célere dos PAF's cujas notificações não foram atendidas/regularizadas pelas 

instituições. 

 

Setor de Atendimento: 

 Os atendimentos presenciais são realizados pela demanda espontânea e 
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controlados através de senha manual; são proporcionadas orientações, protocolo de 

documentos diversos e requerimentos conforme descrições abaixo: 

 

• requerimentos de inscrição definitiva e inscrição definitiva por um ano – 1.512 

processos deferidos e encaminhados para DRC, via memorando após 

cadastro realizado no sistema Genf; 

• requerimento de renovação de carteira – 1.809 prontuários protocolados e 

enviados ao DRC, via memorando; 

• requerimento de cancelamento de inscrição definitiva – 600 processos que 

após deferimento foram arquivados na Subseção; 

• requerimento de registro de especialista – 100 processos encaminhados ao 

DRC; 

• requerimentos de transferencias de outros Corens para Coren/PR – 104 

processos finalizados; 

• requerimentos de transferências de Coren/PR para outros Corens – 99 

processos solicitados que foram encaminhados aos Corens de destinos; 

• documentos entregues – 1.290 mediante registro em caderno de protocolos 

que são arquivados na Subseção, além de registro no sistema AR. 

• organização de prontuários físicos para envio ao Arquivo Central ou 

arquivamento na Subseção – 14.117, acondicionados em caixa arquivo; 

• envio de convocações para retirada de documentos – através de correios e 

pelos emais – 1.572, conforme orientação realizada no ato da inscrição; 

• elaboração de requisições de materiais ao almoxarifado – conforme 

periodicidade estabelecida pelo responsável pelo setor, via memorandos e 

guias de remessa; 

• elaboração de listagem de postagem de correspondencias da fiscalização e 

do atendimento – 1.557 postagens, que são recolhidos pelos correios 

semanalmente as terças e quintas feiras, mediante apresentação de lista de 

postagem conforme modelo específico; 

• pré - cadastramento no sistema Genf – foram efetuados 3.516 

cadastramentos dos prontuários que foram encaminhados ao DRC; 

• documentos enviados por correios – foram enviados 1.946 carteiras e 

diplomas, com AR, conforme autorização dos inscritos, por residirem em 



54 

 

locais distantes e optaram por esta forma, sendo que os mesmos recebem 

otodas as orientações relativas ao seu processo, seja ele, inscrição definitica, 

recadastramento, transferências e parcelamentos; 

• atendimentos presenciais – foram registrados 9.678 comparecimentos para 

atendimentos conforme controle de senhas manuais numéricas; 

• atendimentos via e-mail – foram respondidos e ou enviados 3.770 

atendimentos por webmail e gmail; 

 

Quadro 31 - Atividades desenvolvidas em 2016 - Subseção Londrina. 
Atividades Quantidades 

Registro de inscrição 1512 

Requerimento de carteira – recadastramento e 2ª via 1800 

Requerimento de cancelamento 600 

Requerimentos de transferências de outros Corens para o Coren/PR 104 

Requerimentos de transferência do Coren/PR para 99 

Documentos entregues 1290 

Prontuários enviados ao arquivo central 14117 

Convocações para retirada de documentos 1572 

Correspondências enviadas via correio 1557 

Pré-cadastro no Sistema Genf 3516 

Documentos enviados por correio – AR 1516 

Atendimentos presenciais 9678 

Atendimentos por e-mail 3770 

Renovações de carteiras 1809 

Fonte: Genf, Pasta S, Sistema AR – Subseção Londrina do Coren/PR. 

 

Quadro 32 – Organização semanal das atividades do setor de atendimento - Subseção 

Londrina. 

ANA PAULA CAMILA PAULA 

Drc + correio  telefone+e-mail Transferência e baixa 

 Telefone+e-mail Drc + correio Reunião+convocação 

Reunião+convocação Almoxarifado Drc + correio 

Transferência e baixa Reunião+convocação  telefone+e-mail 

Almoxarifado Transferência e baixa Almoxarifado 

Fonte: Subseção Londrina do Coren/PR. 
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 Quanto à análise da estratégia organizacional, divididos semanalmente por 

atividades acima descritas, visa basicamente, registrar que todas as atividades 

sejam realizadas e evitar que haja desconforto e descontrole entre as três auxiliares 

administrativas responsáveis pelo atendimento. 

 O setor de atendimento aos profissionais é provido de Ar Condicionado, água 

e Wifi, sendo que este último item foi incluído no mês de novembro de 2016.  

 Necessidades levantadas: foi identificada necessidade de um equipamento de 

senha eletrônico com o objetivo de controle de forma eficiente os atendimentos 

normais e prioritários para gestantes, idosos e com criança de colo, haja vista 

ocorrência de reclamações. 

 Outra necessidade constatada, seria a importância de fechamento da 

Subseção as 16:00 horas para o atendimento ao público, para que as auxiliares 

administrativas possam concluir os processos protocolados, tendo em vista que os 

dados demonstram essa necessidade e que desde o mês de dezembro encontra-se 

desfalcado por conta da licença maternidade de uma das colaboradoras do setor. 

 Com relação ao fechamento da Subseção no horário de almoço com início em 

16/janeiro/2017, houve inicialmente boa aceitação tendo em vista orientação verbal, 

telefônica e publicação no site do Coren/PR.  Desta forma, acreditamos que as 

hostilidades diminuíram e no horário de pico contamos com a colaboração da fiscal 

Janaina Amancio que realiza o atendimento para que os horários estabelecidos 

sejam rigorosamente cumpridos pela Subseção. 

 Fragilidades da Subseção – tendo em vista que as demandas telefônicas e e-

mails aumentaram consideravelmente, terão que ser corrigidos ou garantidos aos 

inscritos também essa demanda em 2017 com a participação de fiscais de forma 

mais efetiva. 

 Atualmente, a Subseção responde pelas 5 Regionais de Saúde, 97 

municípios e aproximadamente 800 instituições e em torno de 13.000 inscritos. 

 

Descrição das atividades da chefia: 

• Respondeu como fiscal de 5 contratos: contas das empresas Sercomtel, 

Copel, Condomínio, Aluguel da locação da sala e do estacionamento; 

• Respondeu pela organização e administração dos dois veículos da 

fiscalização, quanto a conservação e manutenção; 

• Participou de comissão organizadora de eventos realizados pelo Coren/PR, 
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sob coordenação local da Conselheira Ir. Elvira Maria Perides Lawand – 

Semana da Enfermagem e Encontro de Lideranças, Gestores e 

Responsáveis Técnicos; 

• Realizou reuniões com a equipe de trabalho da Subseção, inicialmente 

mensalmente e após sempre que houve necessidade onde foi promovida 

discussão e definição quanto as estratégias de ações sobre atuação da 

equipe em situações de conflitos que ocorreram – hostilidades e agressões 

verbais entre outras; 

• Apoiou colegas de trabalho no que diz respeito aos procedimentos 

administrativos e às normas internas relacionadas aos processos em que 

atuam, tais como contactar coordenação das escolas sobre documentos 

escolares, chefias de outros Corens sobre falsificação de documento, contato 

com responsáveis pelas Comissões de Materno-infantil e de Ética de 

Enfermagem do Coren/PR; 

• Dirimiu dúvidas suscitadas pela equipe da subseção ou de profissionais de 

enfermagem quanto às finalidades do Sistema Cofen-Conselhos Regionais e 

aos atos baixados pelos mesmos, realizadas presencialmente; 

• Representou o Coren/PR na condição de preposta nos Autos 00098000-

40.2016.8.16.0044, no Juizado Especial Cível de Apucarana, juntamente com 

o Procurador do Coren/PR. 

 

Subseção de Cascavel 

 

Estrutura da Subseção Cascavel quanto aos recursos humanos: 

- Auxiliares Administrativos: 02 (dois). Atribuições: atendimento ao público 

para cadastro e registro; cancelamentos de inscrições; processos para 

transferências de Estado; emissão de boletos bancários com taxas e anuidades; 

atendimento telefônico; montagem de processos de inscrições para envio ao 

Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro da Sede Regional; envio de 

carteiras profissionais via correio; entrega de carteiras na Subseção. 

- Fiscais: 04 (quatro). Atribuições: visitas de inspeção; relatórios 

circunstanciados; notificações; oitivas; reuniões; palestras; análise dos processos de 

ART e emissão da CRT; instrução dos processos para Registro de Empresas; 

instrução do Processo Administrativo de Fiscalização; recebimento e averiguação de 
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denúncias éticas e de irregularidades das instituições; orientações sobre legislação e 

ética aos profissionais de Enfermagem e demais interessados. 

- Serviços Gerais: 01 (um) – empresa terceirizada. Atribuições: limpeza e 

organização das dependências da Subseção. 

- Responsável pela Subseção: Jane Beatriz Krause. Atribuições: atividades 

administrativas da Subseção; organização e envio de requerimentos de inscritos e 

termos de confissão de dívida ao Setor Cobrança; organização e envio de faturas 

mensais ao Setor Financeiro; acompanhamento e avaliação dos serviços prestados 

pela profissional da limpeza; organização e envio mensal das folhas de frequência, 

holerites e demais documentos dos funcionários ao Setor Gestão de Pessoas; 

levantamento e solicitação mensal de materiais e suprimentos ao Setor 

Almoxarifado; envio de pesquisa mercadológica para contratação de serviços ao 

Setor de Licitações; controle da utilização mensal dos veículos oficiais; agendamento 

de oitivas de Processos Éticos; organização do malote semanal; organização e 

divulgação dos cursos do programa Coren Paraná Atualiza. 

 

Quadro 33 – Atividades desenvolvidas em 2016 - Subseção Cascavel. 

Atividades realizadas Quantidades 

Inscrições Definitivas 813 

Inscrições por 1 ano  296 

Cancelamentos de inscrições 390 

Transferências de Estado enviadas 89 

Transferências de Estado recebidas 130 

Renovações de Carteiras 2.165 

Registro de Especialista 53 

Reinscrição/reabertura de inscrição 58 

Fonte: processos físicos de inscrições e memorandos com relação de documentos enviados para 
registro ao DARC – Subseção de Cascavel do Coren/PR. 
 

 Não foi possível levantar o número de atendimentos presenciais e telefônicos, 

vez que em 2016 inexistia na Subseção Cascavel um mecanismo para controle 

destas atividades. 

 



58 

 

Quadro 34 – Atendimentos realizados em outros locais – Subseção Cascavel. 

Período Município Atividades 

15 a 
17/02/16 

Foz do Iguaçu Renovações de carteiras; cancelamentos; transferências de Estado; 
inscrições; emissão de boletos de anuidades; entrega de documentos 
profissionais. 

10 e 
11/03/16 

Umuarama Renovações de carteiras; cancelamentos; transferências de Estado; 
inscrições; emissão de boletos de anuidades; 2ª via de carteiras. 

23 e 
24/03/16 

Campo Mourão Renovações de carteiras; cancelamentos; transferências de Estado; 
inscrições; emissão de boletos de anuidades. 

14 a 
16/03/16 

Foz do Iguaçu Renovações de carteiras; cancelamentos; transferências de Estado; 
inscrições; emissão de boletos de anuidades; entrega de documentos 
profissionais. 

11 a 
13/04/16 

Foz do Iguaçu Renovações de carteiras; cancelamentos; transferências de Estado; 
inscrições; emissão de boletos de anuidades; emissão de boletos para 
débitos em execução fiscal; entrega de carteiras profissionais. 

23 a 
25/05/16 

Foz do Iguaçu Renovações de carteiras; cancelamentos; transferências de Estado; 
inscrições; emissão de boletos de anuidades; emissão de boletos para 
débitos em execução fiscal; entrega de carteiras profissionais. 

27 a 
29/06/16 

Foz do Iguaçu Renovações de carteiras; cancelamentos; transferências de Estado; 
inscrições; emissão de boletos de anuidades; entrega de documentos 
profissionais. 

01 a 
03/08/16 

Foz do Iguaçu Renovações de carteiras; cancelamentos; transferências de Estado; 
inscrições; emissão de boletos de anuidades; entrega de carteiras 
profissionais; reabertura de inscrição; registro de especialista. 

Fonte: pasta compartilhada da rede (N) – Relatórios de Viagens 2016 - Subseção de Cascavel do 
Coren/PR. 
 
 
Quadro 35 – Cursos do programa Coren/PR Atualiza - Fiscalização – Subseção 

Cascavel.  

Curso Município Nº Participantes 

Legislação e Ética em Enfermagem Cascavel 50 

Legislação e Ética em Enfermagem Cascavel 29 

Processo de Trabalho em Equipe e Modelo de Atenção à Saúde Cascavel 36 

Legislação e Ética em Enfermagem Cascavel 09 

Legislação e Ética em Enfermagem Cascavel 24 

Legislação e Ética em Enfermagem Cascavel 06 

Legislação e Ética em Enfermagem Foz do Iguaçu 27 

Saúde da Criança – Exame Físico Cascavel 51 

Atenção à criança com até 2 anos de idade Cascavel 78 

Segurança do Paciente Cascavel 31 

Encontro de Lideranças, Gestores, Gerentes e Responsáveis Técnicos de 
Enfermagem. 

Cascavel 107 

Segurança do Paciente Toledo 75 

Fonte: Listagens das presenças do Coren Paraná Atualiza Subseção de Cascavel do Coren/PR. 
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Subseção Maringá 

 A Subseção Maringá é composta pelo setor de atendimento e setor de 

fiscalização. No setor de atendimento encontra-se lotada a auxiliar administrativa 

Patricia Del Nero Santos e no setor de fiscalização, os fiscais Ana Paula Cássaro 

Faria, Carla Bavelloni Pereira e Marcos Roberto Giroldo Roela. 

 O setor de atendimento comporta 02 auxiliares administrativos, porém em 

virtude da ausência por solicitação de demissão de 01 auxiliar administrativo, 

rotineiramente, os fiscais auxiliam neste setor, pois a demanda é muito grande para 

somente 01 (um) funcionário. 

 A responsável pela Subseção é a fiscal Ana Paula Cássaro Faria. 

 Segue abaixo a tabela com os dados relativos as atividades do setor de 

atendimento desta Subseção: 
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Quadro 36 – Atividades desenvolvidas em 2016 – Subseção Maringá. 

Atividades Quantidades 

Inscrições enfermeiros 433 

Transferência enfermeiros 25 

Renovação enfermeiros 315 

Inscrições enfermeiro especialista 10 

Reabertura inscrições enfermeiro 06 

Conversão para id enfermeiro 40 

Inscrições técnico de enfermagem 687 

Transferência técnico de enfermagem 30 

Renovação técnico de enfermagem 398 

Inscrições técnico de enfermagem especialista 01 

Reabertura inscrições técnico de enfermagem 18 

Conversão para id de técnico de enfermagem 06 

Inscrições auxiliar de enfermagem 239 

Transferência auxiliar de enfermagem 12 

Renovação auxiliar de enfermagem 175 

Inscrições auxiliar de enfermagem especialista 00 

Reabertura inscrições auxiliar de enfermagem 19 

Conversão de id para auxiliar de enfermagem 00 

Atendimentos telefônicos 1918 

E-mails enviados 1381 

Atendimentos presenciais 7130 

Retirada de documentos 1115 

Assembléias 36 

Cancelamentos de inscrições 340 

Transferências do coren – pr  para outros coren's 75 

Memorandos atendimento 130 

Ofícios atendimento 198 

Fonte: Subseção de Maringá do Coren/PR. 

 
 

Quadro 37 – Descrição das atividades desenvolvidas – Sistema Sig 01 – Subseção 
Maringá. 

Atividades Quantidades 

Inscrições 61 

Renovações 105 

Transferência  05 

Apresentação de diploma 05 

Fonte: Subseção de Maringá do Coren/PR. 

 
Em relação ao setor de fiscalização desenvolvemos as seguintes atividades: 
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Quadro 38 – Descrição das atividades desenvolvidas – Fiscalização – Subseção 
Maringá. 

Atividades Quantidades 

Memorandos fiscalização 208 

Ofícios fiscalização 23 

Municípios visitados Maringá, Nova Esperança, Atalaia, Paranavaí, Campo 
Mourão, Paiçandu, Alto Piquiri, Cianorte, Mandaguari, 
Mandaguaçu e Cruzeiro do Oeste 

Visitas de inspeção 139 

Reuniões (fiscalização) 81 

Oitivas 87 

Palestras 00 

Encontro com enfermeiros RT's 01 

Assembleias 45 

Abertura de PAF 52 

Reuniões técnicas 01 

Treinamentos participados Seminário Administrativo na sede do Coren/PR e treinamento 
com consultor da empresa BR Conselhos na subseção 
Maringá 

CRT indeferida 01 

Liberação de CRT 473 

Cancelamento de CRT 59 

Requerimento de CRT 309 

Denúncias (M.P., ouvidoria e 
pessoas atendidas nesta Subseção) 

13 

Fonte: Subseção de Maringá do Coren/PR. 

 
 Os dados apresentados nas tabelas acima foram obtidos através de consultas 

ao sistema Sig 1 do Coren/PR, memorandos, ofícios, guias de remessas e 

anotações em livros próprios. 

 Informamos que no período de 12/03/2016 a 17/08/2016, o auxiliar 

administrativo Gonçalo Faria Júnior esteve de atestado médico e que no dia 

17/08/2016 solicitou demissão deste Conselho. 

 A fiscal Carla Bavelloni Pereira esteve em período de licença-maternidade de 

05/03/2016 a 09/10/2016, com retorno em 10/10/2016. 

 Desta forma, permaneceu somente a auxiliar administrativa Patrícia no setor 

de atendimento e os fiscais Ana Paula e Marcos Giroldo seguiram realizando 

atividades de fiscalização e atendimento. 
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 Em março/2016, o fiscal Marcos Giroldo e o auxiliar administrativo Helio 

Natale (Subseção Cascavel) realizaram atendimento presencial aos inscritos no 

município de Campo Mourão.  

 As assembleias realizadas nesta subseção tiveram significativa 

adesão/participação dos inscritos convocados. 

 O Encontro de Liderança, Gestores e Responsáveis Técnicos realizado em 

Maringá foi muito positivo e produtivo, pois tivemos contato inicial com os 

enfermeiros da região da extinta Subseção Umuarama. Os profissionais enfermeiros 

que participaram do referido evento, posteriormente, nos informaram via telefone da 

satisfação em relação ao encontro. 

 Ressaltamos que em relação ao Departamento de Fiscalização, as 

padronizações de procedimentos dos atos fiscalizatórios facilitaram o trabalho dos 

fiscais.  

 

Atendimentos Realizados em Curitiba 

 

Quadro 39 – Quantitativo de serviços prestados do Coren/PR.  
Curitiba  

CANCELAMENTOS DE INSCRIÇÃO 1638 
DESPESAS DE CORRESPONDÊNCIAS 1582 
INSCRIÇÕES DEFINITIVAS 3474 
INSCRIÇÕES SECUNDÁRIAS 26 
REINSCRIÇÃO 137 
SEGUNDAS VIAS DE CARTEIRAS 358 
TRANSFERÊNCIAS 372 

 Fonte: Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro do Coren/PR, 2016. 
 

 

3.4.3. Comunicação Social 

 

Atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação: 

• Administração e monitoramento da fanpage e portal Coren/PR, com ações 

factuais (como o Dia da Enfermeira, Dia dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e 

Mês da Enfermagem Obstétrica); 

• Edição e diagramação do Pocketbook Legislação Básica; 

• Newsletters mensais; 

• Informativos;  

• Desenvolvimento de banners Destaques e Pop-ups para o site; 
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• Materiais gráficos para divulgação (como banners, flyers, vídeos, adesivos e 

placas) e materiais de demanda interna (como bloco de anotações, CRT, ofício, 

pastas, envelopes, cartão de visitas, selos, convites, certificados, entre outros).  

 

3.4.4. Setor Financeiro 

 

O setor financeiro é composto por um funcionário que trabalha com o apoio 

do tesoureiro e da presidente do Coren/PR no desdobramento das atividades fins do 

mesmo. 

O Setor Financeiro do Coren/PR é responsável pela realização dos 

pagamentos da Autarquia que são previamente empenhados e liquidados pelo Setor 

de Contabilidade. Todos os pagamentos obrigatoriamente são autorizados pela 

Presidente e Tesoureiro do Órgão, que assinam os processos financeiros e 

autorizam seus débitos em conta através de assinatura digital do Banco do Brasil, ou 

assinatura física nas folhas de cheque quando são feitos por meio de depósitos. 

Em 2016 foram emitidos aproximadamente 1.057 (Hum mil e cinquenta e 

sete) cheques nominais, sendo os mesmos depositados em bancos diversos para 

pagamento de fornecedores da Autarquia. 

Para cada um dos fornecedores do Coren/PR é montado um processo 

financeiro individual, que é paginado e mantido arquivado no setor de forma física. 

Ao todo, foram montados 205 (Duzentos e cinco) volumes de processos financeiros 

nesse período e todos se encontram arquivados no setor. 

Em média, as despesas mensais do Coren/PR foram aproximadamente R$ 

850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil reais). 

Mensalmente são elaborados relatórios que informam o panorama financeiro 

do Coren/PR de forma a demonstrar o cenário atual do Órgão comparando sempre 

com o mesmo período do ano anterior. Ao todo em 2016 foram entregues para a 

Presidente e o Tesoureiro do Coren/PR 12 (doze) relatórios que comparavam 

resultados financeiros aos períodos de 2015, possibilitando um melhor entendimento 

das arrecadações e também das despesas do Órgão. 

Em 2016 o Coren/PR realizou o pagamento total da compra da nova Sede no 

valor de R$ 8.335.000,0 (Oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais) com 

recursos próprios, abrindo mão de empréstimo junto ao Cofen. 
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Diáriamente o Setor Financeiro acessa o site do Banco do Brasil para receber 

os arquivos de retorno que nos informam sobre a arrecadação do dia anterior, 

mencionando número de boletos recebidos pelo Coren/PR, seus valores individuais, 

cobrança de tarifas bancárias, entre outros. 

Como para cada boleto recebido existe a cobrança de uma tarifa bancária, 

fez-se necessário negociar esse valor junto ao Banco do Brasil para se evitar a 

cobrança dos valores de tabela do banco que são muito altos e por isso reduziriam 

de forma impactante a receita do Órgão. 

Nesse sentido, durante todo o ano de 2016 foram mantidas negociações com 

o Banco do Brasil, de modo a possibilitar cobranças de tarifas bancárias 

flexibilizadas ao valor máximo de R$ 2,29 (Dois reais e vinte e nove centavos), 

sendo que o valor de tabela que seria aplicado sem a flexibilização seria muito 

acima disso. 

Além das negociações de flexibilização de tarifas bancárias junto ao Banco do 

Brasil, em 2016 o Coren/PR fez contato com a agência do Banco do Brasil  Setor 

Público para conhecer seu trabalho e verificar a possibilidade de migrar sua conta 

bancária para a mesma. 

Desse modo, após análise de propostas concluiu-se que seria vantajoso para 

o Coren/PR migar sua conta para agência Setor Público, considerando que a 

mesma flexibilizou tarifas bancárias que permitiram ao Coren/PR a extinção do uso 

de cheque para realizar seus pagamentos de forma eletrônica a um custo mais 

acessível. 

Também foi alterado a forma de aplicação dos saldos das contas do 

Coren/PR de acordo com orientações verbais recebidas no Cofen na ocasião da 

participação de evento destinado a setores financeiros em agosto/2016. 

Com o dinheiro aplicado e as medidas de economia que foram feitas em 

2016, o saldo da conta bancária encerrou o exercício de 2016 com o valor total de 

R$ 3.711.438,42 (Três milhões, setecentos e onze mil, quatrocentos e trinta e oito 

reais e quarenta e dois centavos). 

Dentre as principais medidas de economia no ano de 2016, é preciso 

considerar principalmente o valor economizado com o pagamento de despesas 

relacionadas a auxílio representação, jetons e diárias. 
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3.4.5. Departamento Jurídico 

 

O Departamento Jurídico foi instituído pelo Regimento Interno da Autarquia 

aprovado no ano de 2015, compreendia os Setores: (i) Assessoria Jurídica; (ii) 

Licitações e (iii) Processos Éticos. 

Em 2016 houve alteração na estrutura, passando o Departamento Jurídico a 

contar com os Setores: (i) Assessoria Jurídica; (ii) Processos Éticos. 

 

Assessoria Jurídica: 

Com relação ao Setor Jurídico – Assessoria Jurídica – o mesmo é composto 

de 2 (duas) advogadas e 1 (um) Procurador Geral, sendo que, no momento, não 

existem estagiários, de forma que o trabalho é divido entre os três advogados. 

Até 30/06/2016 atuava na qualidade de Procurador Geral o Dr. Pedro 

Henrique Val Feitosa, tendo o Dr. Rafael Munhoz Fernandes assumido referida 

função em 01/07/2016. 

No Setor são realizadas as rotinas de assessoramento jurídico ao órgão 

(Plenário, Diretoria e Setores), jurídico contencioso (demandas perante o Poder 

Judiciário) e pareceres jurídicos quando instados pelos Setores da Autarquia e 

pareceres jurídicos nos processos licitatórios. 

Destarte, em números, o Setor Jurídico pode ser assim demonstrado: 

 

Quadro 40 – Setor Jurídico do Coren/PR em números. 

Número de Profissionais 3 (três) advogados 

Pareceres Jurídicos em Processos Licitatórios 75 

Executivos Fiscais 1º Grau 1.331 

Processos Judiciais Trabalhistas 26 

Processos Judiciais em trâmite perante a Turma Recursal da Justiça 

Federal 

642 

Processos Judiciais em trâmite perante a Justiça Federal (2º grau) 37 

Fonte: www.trf4.jus.br – Setor Jurídico do Coren/PR, 2016. 

 

Das Execuções Fiscais protocoladas, as seguintes foram objeto de acordo 

perante o Coren/PR (sendo que as demais tiverem resolução de mérito com a 

penhora ou ainda aguardam julgamento). 
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Quadro 41 – Execuções Fiscais. 

Execuções Fiscais Negociadas em 2016 404 

Execuções Fiscais Negociadas em 2015 246 

Execuções Fiscais Negociadas em 2014 71 

Fonte: Departamento de Cobrança do Coren/PR, 2016. 

 

Isto evidencia um trabalho conjunto da Assessoria Jurídica com o Setor de 

Cobrança no sentido de viabilizar a recuperação de crédito da Autarquia. 

No entanto, embora haja empenho por parte dos setores de cobrança e 

jurídico para diminuir o número de inadimplência, o resultado ainda está aquém do 

esperado. Além dos fatores já conhecidos, como por exemplo a impossibilidade de 

realização de concurso público para contratar mais empregados para atender a 

demanda, há outros que dificultam e até mesmo impossibilitam a cobrança que é o 

caso da grande quantidade de endereços desatualizados, inexistência de bens 

passíveis de penhora, entendimentos jurisprudenciais, como por exemplo em casos 

de aposentadoria por invalidez em que é considerado como fato gerador o exercício 

profissional e não a manutenção da inscrição ativa, entre outros. 

Também é atividade do Setor acompanhamento de audiências perante 

órgãos judiciários, Ministério Público, seminários, congressos e reuniões, realização 

de palestras, além de assessoria perante outros setores, como por exemplo o Setor 

de Fiscalização, Licitações, Almoxarifado e Patrimônio, Gestão de Pessoas, que 

buscam soluções jurídicas para os diversos problemas encontrados em seus 

respectivos Setores, além do auxílio prestado aos Conselheiros deste Conselho. 

 

Secretaria de Processos Éticos: 

Referido Setor, de janeiro à outubro foi composto por 02 (duas) auxiliares 

administrativas, passando a atuar com apenas 01 (uma) até o fim do ano de 2016. 

Há ainda 05 (cinco) comissões de instrução que colaboram com as atividades 

do Setor. Em números, segue abaixo demonstrativo do Secretaria de Processos 

Éticos no ano: 
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Quadro 42 – Processos Éticos e Denúncias. 

Situação – Processos Éticos Quantidade 

Julgados 28 

Em trâmite 93 

Prescrito 01 (PE 020/2012) 

Conciliados 02 

Situação – Denúncias Quantidade 

Recebidas 66 

Apreciadas 67 

Conciliadas 02 

Fonte: Secretaria de Processos Éticos do Coren/PR, 2016. 

 

Dentro de suas atividades, há o atendimento às comissões de instrução, 

conselheiros relatores dos processos e denúncias, partes e seus procuradores. 

Há ainda a confecção de atas referentes às sessões de julgamentos, bem 

como expedição de mandados de citação e intimação, além do controle de 

processos e denúncias. 

 

3.4.6. Departamento de Cobrança 

 

  Análise de inadimplência / Cobrança 
 
 Planilha com dados de relatórios estatísticos: 
 

Quadro 43 – Análise de inadimplência. 

INADIMPLENCIA % total* 48,22% 

INADIMPLENCIA - total a receber - vencidos (quantidade de profissionais) 44.943 

INADIMPLENCIA - a receber - vencidos R$ 36.862.343,11 

A receber - vincendo R$ 1.389.348,22 

DÍVIDAS AJUIZADAS (CONTECIOSO) - % do total a receber** 2,36% 

DÍVIDAS AJUIZADAS (CONTECIOSO) - quantidade de executados 1.062 

DÍVIDAS AJUIZADAS (CONTECIOSO) - R$ do total a receber R$ 1.466.237,65 

Nº DE CADASTROS ATIVOS 89.459 

Nº DE CADASTROS BAIXADOS COM DÍVIDA 3.743 

Nº DE CADASTROS COM ENDEREÇO INCORRETO 10.773 

Nº DE CADASTROS COM ENDEREÇO INCORRETO e INADIMPLENTE 6.431 

Nº DE NOTIFICAÇÕES 4.112 
Fonte: Departamento de Cobrança do Coren/PR. 
Observação: os valores contidos nesta planilha em R$, são compostos de: valor original + correção 
pelo índice IGPM + multa (10% ou 2%) + juros de 1% a.m.. 
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*fórmula do índice de inadimplência =                        total de inadimplentes   x 100________                      
                                                      total cadastro ativos + total cadastros baixados com dívida 
    
**fórmula do índice contencioso =                         total de contencioso   x 100____________                     
                                                                                    total de dívidas a receber 
  
 
 Análises das anuidades exercícios anteriores a 2010 e 2011 – encerrados 

prazos de notificação para não prescrever e/ou decair (segundo entendimento 

Jurisprudencial): 

 

Quadro 44 – Análise anuidades exercícios anteriores a 2010. 

Menor ou igual a 2010 Quantidade 

Inscritos em dívida ativa 1.555 

Notificados a levantar resposta do inscrito e cumprimento do AR 780 

Cadastros com endereço inativo 612 

A realizar envio de carta informando a pendência (prescrito, passado prazo para 
promover ação de execução fiscal) – quantidade de inscritos 

171 

Total - n. de inadimplentes (não descontado o valor prescrito informado na linha 
acima) 

3.118 

Total a receber R$ 1.129.737,51 
Fonte: gestão das notificações de lançamento em dívida ativa, enviadas no período de 2012 a 2016 – 
Departamento de Cobrança do Coren/PR. 
  
 
Quadro 45 – Análise anuidade do exercício 2011. 

2011 Quantidade 

Inscritos em dívida ativa 1.935 

Notificados a levantar resposta do inscrito e cumprimento do AR 2.145 

Cadastros com endereço inativo 3.511 

A realizar envio de carta informando a pendência (prescrito, passado prazo para 
promover ação de execução fiscal) – quantidade de inscritos 

1.917 

Prescrito, não possível de promover ação de execução fiscal – R$ R$ 1.221.097,38 

Total - n. de inadimplentes (não descontado o valor prescrito informado na linha 
acima) 

9.508 

Total a receber (não descontado o valor prescrito informado na linha 
acima) 

R$ 2.800.072,59 

Fonte: gestão das notificações de lançamento em dívida ativa, enviadas no período de 2012 a 2016 – 
Departamento de Cobrança do Coren/PR. 
 
 Análises das anuidades exercícios 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016: 
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Quadro 46 – Análise anuidade do exercício 2012. 
2012 Quantidade 

Inscritos em dívida ativa 1.995 

Notificados a levantar resposta do inscrito e cumprimento do AR 2.099 

Cadastros com endereço inativo 3.093 

A enviar notificação por correspondência com Aviso de Recebimento - prazo 
para notificação de lançamento em Dívida Ativa: 01/04/2012 à 31/03/2017 
(segundo entendimento Jurisprudencial) 

5.241 

Total (n. de inadimplentes) 13.238 

Total a receber  R$ 4.736.747,87 
Fonte: gestão das notificações de lançamento em dívida ativa, enviadas no período de 2012 a 2016 – 
Departamento de Cobrança do Coren/PR. 
 
Quadro 47 – Análise anuidade do exercício 2013. 

2013 Quantidade 

Inscritos em dívida ativa 1.997 

Notificados a levantar resposta do inscrito e cumprimento do AR 2.043 

Cadastros com endereço inativo 4.062 

A enviar notificação por correspondência com Aviso de Recebimento - prazo 
para notificação de lançamento em Dívida Ativa: 01/04/2013 à 31/03/2018 
(segundo entendimento Jurisprudencial) 

6.583 

Total (n. de inadimplentes) 14.685 

Total a receber R$ 4.548.931,13 
Fonte: gestão das notificações de lançamento em dívida ativa, enviadas no período de 2012 a 2016 – 
Departamento de Cobrança do Coren/PR. 
 
Quadro 48 – Análise anuidade do exercício 2014. 

2014 Quantidade 

Inscritos em dívida ativa 1.975 

Notificados a levantar resposta do inscrito 2.085 

Cadastros com endereço inativo  4.398 

A enviar notificação por correspondência com Aviso de Recebimento - prazo 
para notificação de lançamento em Dívida Ativa: 01/04/2014 à 31/03/2019 
(segundo entendimento Jurisprudencial) 

9.245 

Total (n. de inadimplentes) 17.703 

Total a receber R$ 5.036.631,79 
Fonte: gestão das notificações de lançamento em dívida ativa, enviadas no período de 2012 a 2016 – 
Departamento de Cobrança do Coren/PR. 
 
Quadro 49 – Análise anuidade do exercício 2015. 

2015 Quantidade 

Inscritos em dívida ativa 1.869 

Notificados a levantar resposta do inscrito 2.025 

Cadastros com endereço inativo 15.818 

A enviar notificação por correspondência com Aviso de Recebimento - prazo 
para notificação de lançamento em Dívida Ativa: 01/04/2015 à 31/03/2020 
(segundo entendimento Jurisprudencial) 

5.275 

Total (n. de inadimplentes) 24.987 

Total a receber R$ 6.712.127,29 
Fonte: gestão das notificações de lançamento em dívida ativa, enviadas no período de 2012 a 2016 – 
Departamento de Cobrança do Coren/PR. 
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Quadro 50 – Análise anuidades do exercício 2016. 
2016 Quantidade 

Inscritos em dívida ativa 2.049 

Notificados a levantar resposta do inscrito 2.063 

Cadastros com endereço inativo 5.915 

A enviar notificação por correspondência com Aviso de Recebimento - prazo 
para notificação de lançamento em Dívida Ativa: 01/04/2015 à 31/03/2020 
(segundo entendimento Jurisprudencial) 

24.947 

Total (n. de inadimplentes) 34.974 

Total a receber R$ 8.510.919,90 
Fonte: gestão das notificações de lançamento em dívida ativa, enviadas no período de 2012 a 2016 – 
Departamento de Cobrança do Coren/PR. 
 Parcelamentos firmados no período compreendido entre o ano 2013 a 2016: 
 
 
Quadro 51 – Parcelamentos entre os anos de 2013 a 2016. 

 
Quantidade Valor 

Parcelamentos descumpridos - parcelas vencidas 
A enviar notificação por correspondência com Aviso de Recebimento 

6.647 R$ 1.939.357,18 

Parcelamentos – parcelas vincendas 3.028 R$ 1.389.348,22 
Fonte: Departamento de Cobrança do Coren/PR. 
  

Considerações quanto aos valores a receber: 

 Montante de dívida ativa acumulada a receber: R$ 1.466.237,65. 

 Neste valor, está sendo considerado como Dívida Ativa, somente as 

anuidades ajuizadas. No entanto, no ano de 2017 será possível emitir relatórios de 

débitos inscritos em Dívida Ativa por exercício e total acumulado. 

 Envio de notificação de lançamento em Dívida Ativa: 4.112. 

 Importante informar que, desde o ano de 2015, fora possível gerar 

notificações com etiquetas e Aviso de Recebimentos em lotes, ou seja, de maneira 

automatizada e selecionando os maiores devedores com endereço ativo para envio 

de correspondência. 

 Durante a compensação de horas para recesso de final de ano em 2015, 

alguns funcionários do setor de atendimento e de fiscalização, ajudaram no 

envelopamento e lançamento de informação das notificações no sistema do 

Coren/PR (ARCetil). 

 Prescrição e decadência, valores não notificados no prazo de 5 (cinco) anos, 

sem suspensão e / ou interrupção do prazo prescricional ou prescritos em juízo 

(anuidades objeto de processo de execução fiscal): 

Total de R$ 1.648.644,66, composição: 
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 Quadro 52 – Prescrições de Anuidades do período de 1997 a 2011. 

***Fonte dos relatórios: sistema ARCetil, gerados com data de referência 25/11/2016.        
Considerando a virada em produção para o sistema BRConselhos em 28/11/2016 e a impossibilidade 
de gerar relatórios por data de referência no atual sistema, os dados não estão apresentados 
atualizados até 31/12/2016. 
 

Demais atividades do Departamento de Cobrança : 

 Processos administrativos enviados para o Departamento Jurídico promover 

ação de execução fiscal: 335.  

 A instrução do processo administrativo de cobrança consiste em:  

   a) Autuação com termo de confissão de dívida ou envio de notificação 

com juntada do Aviso de Recebimento devidamente cumprido; 

   b) Contagem do prazo de preclusão para apresentar defesa ou 

regularizar a situação financeira; 

   c) Confecção de certidão de decurso de prazo; 

   d) Inscrição dos débitos em Dívida Ativa; 

   e) Emissão da Certidão de Dívida Ativa; 

   f) Gerar capa para o processo; 

   g) Paginar o processo; 

   h) Digitalizar o processo; e  

   i) Encaminhar para o Departamento Jurídico. 

    

 Profissionais executados na Justiça e atendidos por este departamento: 404. 

  Resultado das notificações enviadas em 2016: sem resposta, pagos, 

parcelados e defesas protocoladas. Ainda não mensurado porque o foco principal, 

até dezembro de 2016, fora concentrado em enviar o máximo de notificações 

possível para reduzir o perigo de lesão ao erário com prescrições de dívidas. 

Também fora dispensada maior atenção no atendimento ao inscrito, seja presencial, 

telefônico ou via e-mail.   

Exercício  Valor  Exercício  Valor  
1997 R$               261,34 2005  R$         10.326,19  

1998 R$               155,92 2006  R$         12.800,36  

1999 R$               254,20 2007  R$         42.528,15  

2000 R$               602,54 2008  R$       261.170,42  

2001 R$           1.658,88 2009  R$       187.110,51  

2002 R$           2.918,99 2010            R$    1.242.717,31  

2003 R$           5.013,37 2011    R$           3.951,24  

2004 R$           7.331,26  
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 Confecção de cálculo atualizado, de dívidas ajuizadas, para o departamento 

jurídico juntar ao respectivo processo de execução fiscal: 319.  

 Gestão das negociações de anuidades ajuizadas. 

 Atendimento ao cliente interno (via telefone, skype e presencial) 

aproximadamente: 1368. Sendo: 

   - Cancelar e / ou estornar dívidas no sistema; 

   - Lançamento de dívidas para transferência de estado recebidos; 

   - Suporte e orientação quanto as normas e rotinas; 

   - Análise financeira do cadastro do profissional da enfermagem; 

    - Entre outros;  

   - Atendimento ao cliente externo, através e-mail e telefone, 

aproximadamente: 5874.   

 Planejamento para confecção e envio da anuidade de 2017 e envio de 

notificações em 2017, através de empresa contrata para prestação de serviços de 

impressão e postagem desses objetos 

Responder requerimentos e defesas administrativas, envio de ofícios: 212. 

Confirmar pagamentos duplicados, a maior ou indevidos para restituir: 153. 

Tratamento das correspondências devolvidas por erro de endereço: 

lançamento da informação no histórico cadastral do profissional, desativação do 

endereço para correspondência e tentativa de atualização desse endereço incorreto. 

É rotina, retornar aproximadamente 10% das correspondências enviadas.  

Boletos impressos e enviados, anuidade de 2016: aproximadamente 80.000. 

 Notificações enviadas em 2016: 4.112. 

Apoio ao setor de atendimento, presencial e telefônico, do público que 

procura aquele setor.          

 

3.4.7. Gestão de Pessoas 

 

O Setor de Gestão de Pessoas faz parte do Organograma do Coren/PR, 

com ligação direta ao Gabinete, e conta, atualmente, com uma empregada de 

carreira – Auxiliar Administrativo – nomeada para o cargo comissionado de 

Assessora de Gestão de Pessoas.  

Esta Assessoria é responsável pela elaboração da folha de pagamento, bem 

como de seus desdobramentos (contratações, férias, licenças, rescisões) no que se 
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refere aos encargos sociais (levantamento de FGTS, INSS parte empresa e 

empregado, PIS, IRRF) e obrigações acessórias a ela vinculadas (SEFIP, CAGED, 

DIRF, RAIS), mensal e anualmente exigidas. A estes, somam-se ainda, o 

acompanhamento dos benefícios a serem pagos aos empregados, mediante 

comprovação do direito, seguindo os preceitos aprovados em convenção coletiva de 

trabalho (auxílios-alimentação / transporte / creche / reembolso do plano de saúde, 

etc), e as consignações autorizadas para desconto em folha (empréstimos 

consignados, mensalidades sindicais e associativas, e outros). 

Sob seus cuidados está também, a fiscalização dos contratos em que há 

fornecimento de mão-de-obra terceirizada, acompanhando a execução dos serviços 

contratados e o cumprimento das obrigações trabalhistas das empresas contratadas 

para com seus prepostos lotados no Regional. A verificação, certificação e validação 

de todos os documentos relativos ao serviço prestado mensalmente, são feitas com 

base em critérios pré-definidos pela legislação relativa aos contratos administrativos, 

sob pena de responsabilização subsidiária pelo descumprimento de tais obrigações. 

No que se refere ao recebimento e guarda dos documentos relativos a 

Declaração de Bens e Rendas do ano anterior, também sob responsabilidade deste 

Setor, não há sistema informatizado que gerencia tal procedimento, a não ser por 

meio de planilha, na qual elencou-se os responsáveis e é possível acompanhar o 

cumprimento ou não da obrigação. Os responsáveis, em sua maioria, encaminham 

cópias das declarações por e-mail, os quais são arquivados virtualmente, em pasta 

cuja abertura se dá somente mediante digitação de senha, tendo em vista a 

segurança e o sigilo das informações ali guardadas. Alguns entregam pessoalmente, 

cópias impressas guardadas em envelopes lacrados, que se encontram arquivados 

nesta Assessoria. 

À exceção dos servidores que ocupam cargo de chefia, nenhum outro 

servidor do Coren/PR apresentou declaração de bens referente ao ano de 2016, 

visto o entendimento de que apenas os ocupantes de cargos de chefia, 

comissionados e conselheiros é que seriam obrigados a apresentar a citada 

Declaração. 

 



74 

 

3.4.8. Setor de Contabilidade 

 

O Setor de Contabilidade faz parte do Organograma do Coren/PR, com 

ligação direta ao Gabinete, e contou no exercício de 2016, com dois empregados de 

carreira, uma na função Contadora, nomeada para o cargo de Chefe do Setor de 

Contabilidade e um Assistente Administrativo. 

O Setor além de ser responsável pelas atividades básicas de Contabilidade, 

como Empenho, Lançamentos Contábeis, Conciliações, Pareceres e entrega de 

Declarações Acessórias, também auxilia a gestão na elaboração da Proposta 

Orçamentária, suas transposições e reformulações, e quanto a preparação das 

Prestações de Contas e envio ao Conselho Federal e ao Tribunal de Contas da 

União. 

O Setor também auxilia o Departamento de Licitações, Contratos e 

Convênios, o Setor Financeiro e os fiscais de contrato nas análises tributárias de 

contratações com base nas Legislações aplicadas aos órgãos públicos.  

O Assistente administrativo foi transferido do Departamento de Cobrança para 

o Setor de Contabilidade no início de janeiro de 2016, para dar ênfase na tarefa de 

baixas em sistema informatizado dos arquivos de retornos bancários de 

recebimentos. Pois até 2015, essa tarefa era um ponto crítico, o que ocasionava 

como consequência muitas divergências, principalmente quanto a conciliação 

bancária e controle de receita arrecada. Com isso, em 2016, o Setor de 

Contabilidade, registrou as baixas, informou as divergências de baixas para o 

Departamento de Cobrança, contabilizou as receitas arrecadadas e também 

informou ao Conselho Federal o montante diário de Cota Parte por meio eletrônico. 

Outras atividades relacionadas ao Setor de contabilidade foram atribuídas ao 

assistente administrativo, como o preenchimento da DCTF, liquidação de empenhos, 

entre outras atividades auxiliando a Contadora. 

No exercício de 2016 também realizamos a atividade de impressão dos livros 

contábeis dos exercícios de 2008 a 2015 que estavam pendentes, que totalizaram 

em 125 volumes, bem como o envio para encadernação: 
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Quadro 53 – Livros contábeis encadernados em 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR. 

 

3.4.9. Setor de Licitações, Contratos e Convênios 

 

O Setor de Licitação, Contratos e Convênios foi criado em setembro de 2016, 

subordinado diretamente a assessora executiva, antes disso o assessor de 

licitações, estava subordinado ao Departamento Jurídico, sob a tutela do Procurador 

Geral. 

  

Pessoal: 

Sendo composto inicialmente somente pelo Chefe do Setor, mas 

posteriormente em meados de novembro de 2016, recebeu o reforço da auxiliar 

administrativa Adriane Lima. 

O setor, ainda, se encontra em déficit de pessoal, não sendo possível o 

atendimento de toda a demanda com a presteza e agilidade ideal, mas avançou 

muito na aplicação das legislações vigentes, e na eficiência e qualidade das 

contratações, bem como na organização dos trâmites e arquivo dos processos 

administrativos. 

 

Sistema eletrônico de licitações: 

O Coren/PR utiliza há alguns anos o sistema eletrônico de licitações do Banco 

do Brasil, o uso e operação deste sistema já está solidificado no setor, mas em 

virtude do seu custo para utilização e da disponibilidade de um sistema federal com 

o mesmo fim, o Compras Governamentais desenvolvido pelo SERPRO e sob a 

LIVROS ENCADERNADOS 

EXERCÍCIOS LIVRO DIÁRIO LIVRO RAZÃO 
DEMONSTRATIVOS 

CONTÁBEIS 

2008 4 12 1 

2009 4 12 1 

2010 2 2 1 

2011 2 2 1 

2012 5 4 1 

2013 13 8 1 

2014 20 0 1 

2015 16 12 0 

RESULTADO 66 52 7 

TOTAL DE LIVROS ENCADERNADOS 125 
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estrutura do Ministério do Planejamento, este setor tomou medidas para 

cadastramento do Coren/PR e de usuários, estando faltando somente a certificação 

digital para seu uso. 

O Compras Governamentais se tornará o principal sistema para licitações e o 

sistema do Banco do Brasil ainda estará ativo e será utilizado em algumas licitações, 

conforme o caso. 

O uso prioritário do sistema Compras Governamentais, principalmente em 

licitações de Registro de Preço, além de ser gratuito, estará em consonância ao 

sistema utilizado pelo Conselho Federal de Enfermagem e com outros Conselhos 

Regionais e até mesmo outras entidades públicas federais, o que permitirá 

possibilidades de mútua cooperação em licitações, principalmente com as Intenções 

de Registro de Preços.  

Transparência: 

Os processos administrativos de licitações estavam sendo lançados no site do 

Coren/PR, sendo que no fim do ano o mesmo apresentou uma falha que foi 

prontamente corrigida pelo Setor de TI, e serão mantidas as informações no Portal 

da Transparência. 

 

Licitações: 

 Em 2016 o Coren/PR economizou em média 25,30% (vinte e cinco inteiros e 

trinta centésimos) em suas novas contratações em relação ao preço médio estimado 

para sua efetivação, isso foi possível devido a medidas de aumento do valor de 

diferença entre lances nos certames, a negociação realizada com os licitantes 

vencedores e das negociações realizadas nas contratações diretas, sendo o valor 

total economizado para o erário de R$ 961.817,04 (novecentos e sessenta e um mil, 

oitocentos e dezessete reais e quatro centavos).  

Pode-se constatar que houve um aumento significativo do número de 

licitações concluídas no segundo semestre em relação ao primeiro semestre, 

conforme planilhas em anexo, resultado da reorganização do setor, dos processos e 

da utilização de sistemas auxiliares como o (Banco de Preços® e Sollicita®), que 

trouxeram celeridade nas pesquisas de preços e nas solicitações de auxílio jurídico 

especializado externo. 
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 Após o encerramento do ano haviam processos administrativos não 

conclusos, e alguns deles estão tendo sua continuidade em 2017 até a efetiva 

contratação. 

 

Contratos: 

Foram firmados diversos contratos pioneiros no Coren/PR, tanto para 

fornecimento de material, quanto de serviços, como por exemplo o fornecimento de 

água mineral com entrega descentralizada nas subseções, o que agregou vários 

processos em um único e trouxe vários resultados positivos, principalmente em 

economicidade e logística. 

No decorrer do ano foram observadas oportunidades de melhoria para 

regularidade dos processos de contratações diretas, adequadas as legislações mais 

recentes e jurisprudência específica. 

As renovações contratuais ainda precisam ser assimiladas e bem como as 

ações/prazos, por todos os integrantes do processo, principalmente dos Fiscais de 

Contrato. Existe a necessidade de informatizar e modernizar o controle de contratos, 

para facilitar a Gestão dos mesmos. 

 

Convênios: 

Vislumbrando a possibilidade de ampliar a realização de convênios com 

empresas públicas e privadas, que traria benefícios a curto e longo prazo, foi 

publicado em meados de 2016 um edital de credenciamento para possibilitar novos 

convênios, não onerosos para o Coren/PR. 

As atividades de prospecção e convites para participação estão ainda 

limitadas ao pessoal disponível para realização destas tarefas, sendo que o 

resultado está aquém do esperado. 

Foram ampliados alguns convênios já existentes e estão em vias de serem 

firmados em 2017, convênios com as empresas: CLINIPAM (planos de saúde para 

Curitiba e região metropolitana), PREVIDENT (planos odontológicos para o Estado 

do Paraná), BETO CARRERO WORLD (entretenimento), DROGA RAIA (farmácias), 

entre outros. 

A transformação dos convênios em um Programa Específico, com revisão do 

edital e com um estudo mais profundo para tornar o processo menos burocrático, 
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além de posicionar um empregado para tratar com mais tempo do mesmo, podem 

ser medidas para se alcançar agilidade e êxito maiores.  

 

Observações: 

A previsão de substitutos eventuais para as funções administrativas, pois a 

ausência principalmente no período de férias causa paralisia nos processos 

administrativos. 

Existem outros ajustes finos a serem realizados, mas prosseguirmos na busca 

incansável por uma administração cada dia mais eficiente, eficaz e efetiva. 

Abaixo apresentamos a planilha de controle de trabalho do setor com 

informações pertinentes que podem ser utilizadas na Gestão Administrativa e 

Executiva do Coren/PR. 

 

Quadro 54 – Contratações 2016. 



PA Nº  Data 

abertura 

Objeto Situação Data 

Contratação 

Valor Estimado Valor da 

Contratação 

Economia 

% 

Economia R$ 

01/2016 05/01/2016 Locação de veículos e motoristas Arquivar - - - - - 

02/2016 06/01/2016 Organização de Eventos Arquivar - - - - - 

03/2016 08/01/2016 Aquisição de uniformes DEFIS Arquivar - - - - - 

05/2016 19/01/2016 Vale Refeição/Alimentação Contrato vigente 01/06/2016  R$ 584.877,96   R$ 567.156,16  3,03%  R$ 17.721,80  

06/2016 19/01/2016 Banco de Preços Contratação 

finalizada 

24/05/2016  R$ 7.990,00   R$ 7.990,00  0,00%  R$                     

-    

07/2016 21/01/2016 Agenciamento passagens aéreas e 

terrestres 

Contrato vigente 21/03/2016  R$ 180.000,00   R$ 180.000,00  0,00%  R$                     

-    

08/2016 21/01/2016 Aquisição de livros Arquivar - - - - - 

09/2016 22/01/2016 Tansporte de bens Coren e 

empregados 

Contratação 

finalizada 

12/02/2016  R$ 238.000,00   R$ 107.700,00  54,75% R$ 130.300,00  

10/2016 22/02/2016 Atualização e manutenção do 

programa SI-ABEN 

Contrato vigente 08/06/2016  R$ 19.200,00   R$ 19.200,00  0,00%  R$                     

-    

14/2016 07/04/2016 Aquisição do Imóvel - Sede Contratação 

finalizada 

01/06/2016  R$ 8.399.000,00   R$ 8.335.000,00  0,76%  R$ 64.000,00  

15/2016 12/04/2016 Avaliação Imóvel - Finalidade 

Aquisição 

Contratação 

finalizada 

18/05/2016  R$ 2.016,60   R$ 1.900,00  5,78%  R$ 116,60  

16/2016 12/04/2016 Coren Premia Contratação 

finalizada 

19/05/2016  R$ 73.285,00   R$ 40.000,00  45,42%  R$ 33.285,00  

19/2016 25/04/2016 Locação Auditório Contratação 

finalizada 

16/05/2016  R$ 7.890,00   R$ 3.720,00  52,85%  R$ 4.170,00  

21/2016 06/05/2016 Aquisição troféus Coren Premia Contratação 

finalizada 

19/05/2016  R$ 996,00   R$ 873,00  12,35%  R$ 123,00  

22/2016 06/05/2016 Serviços Emergenciais de Chaveiro Contratação 

finalizada 

11/05/2016 R$ 170,00  R$ 170,00  0,00% R$     -    
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24/2016 25/05/2016 Fornecimento de Água Mineral Contrato vigente 29/07/2016 R$ 20.310,00  R$ 17.261,50  15,01% R$ 3.048,50  

27/2016 24/06/2016 Hospedagem (hosting) websites Contrato vigente 03/10/2016 R$ 28.123,44  R$ 26.849,36  4,53% R$ 1.274,08  

28/2016 27/06/2016 Serviços terceirizados de motoristas Arquivar - - - - - 

29/2016 27/06/2016 Plataforma Eletronica de Pesquisa 

Jurídica 

Contrato vigente 19/07/2016 R$ 7.990,00  R$ 7.990,00  0,00% R$     -    

33/2016 04/07/2016 Locação de Vaga de Estacionamento 

- Cascavel  

Contrato vigente 15/07/2016 R$ 4.640,00  R$ 3.600,00  22,41% R$ 1.040,00  

34/2016 05/07/2016 Domínio Páginas na Internet Contrato vigente 19/07/2016 R$ 57,00  R$ 57,00  0,00% R$                     

-    

35/2016 08/07/2016 Reforma e Modernização do Coren 

Móvel 

Contratação 

finalizada 

18/08/2016 R$ 45.773,33  R$ 41.100,00  10,21% R$ 4.673,33  

36/2016 08/07/2016 Aquisição de Materiais e insumos 

para manutenção de bens de 

informática 

Contratação 

finalizada 

22/07/2016 R$ 9.468,33  R$ 7.273,34  23,18% R$ 2.194,99  

37/2016 08/07/2016 Serviços de e arquitetura para 

elaboração de projeto arquitetônico 

para novas e antigas instalações do 

Coren/PR 

Contratação 

finalizada 

24/10/2016 R$ 11.376,66  R$ 7.830,00  31,17% R$ 3.546,66  

38/2016 14/07/2016 Cota 15º SENADEN Contratação 

finalizada 

17/08/2016 R$ 12.000,00  R$ 12.000,00  0,00%  R$   -    

39/2016 18/07/2016 Fornecimento de chancelas e 

carimbos 

Processo em 

andamento 

- - - - - 

41/2016 20/07/2016 Serviços de desinstalação, transporte 

e instalação de aparelhos de ar 

condicionado 

Contratação 

finalizada 

22/07/2016 R$ 14.570,00  R$ 5.490,00  62,32% R$ 9.080,00  

42/2016 22/07/2016 Fornecimento de Material de 

Consumo 

Contrato vigente 01/09/2016 R$ 161.131,40  R$ 132.137,00  17,99% R$ 28.994,40  
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43/2016 25/07/2016 Realização do Seminário 

Administrativo 

Contratação 

Revogada 

- - - - - 

46/2016 16/08/2016 Gestão de Frota - abastecimento Contrato vigente 20/09/2016 R$ 24.776,20  R$ 24.751,42  0,10% R$ 24,78  

47/2016 16/08/2016 Gestão de Frota - manutenção Contrato vigente 20/09/2016 R$ 40.000,00  R$ 40.000,00  0,00% R$ -    

48/2016 17/08/2016 Aquisição demateriais elétricos - 

Londrina  

Contratação 

finalizada 

23/08/2016 R$ 259,94  R$ 249,77  3,91% R$ 10,17  

49/2016 18/08/2016 Serviços terceirizados de recepção, 

copeiragem, telefonistas, limpeza e 

vigilância  

Processo em 

andamento 

- - - - - 

50/2016 18/08/2016 Armazenamento de Documentos Arquivar - - - - - 

51/2016 19/08/2016 Aquisição de Computadores Contratação 

finalizada 

14/09/2016 R$ 119.624,56  R$ 96.280,00  19,51% R$ 23.344,56  

52/2016 22/08/2016 Leitura e entrega de notícias jurídicas Contratação 

finalizada 

19/09/2016 R$ 2.419,33  R$ 2.000,00  17,33% R$ 419,33  

53/2016 23/08/2016 Regularização dos contratos OI e 

Sercontel 

Processo em 

andamento 

- - - - - 

54/2016 23/08/2016 Contratação Sanepar Arquivar - - - - - 

55/2016 01/09/2016 Manutenção/Conserto e higienização 

de cadeiras 

Processo em 

andamento 

- - - - - 

56/2016 01/09/2016 SIG2 e SIG3 Contratação 

finalizada 

16/11/2016  R$ 277.604,66   R$ 83.600,00  69,89%  R$ 

194.004,66  

58/2016 14/09/2016 Acordo de Mútua cooperação com 

Onda S.A. 

Contratação 

finalizada 

16/09/2016 - - - - 

59/2016 16/09/2016 Confecção e instalação de fachada - 

Sede 

Contratação 

finalizada 

27/09/2016  R$ 8.163,33   R$ 7.300,00  10,58%  R$ 863,33  

61/2016 22/09/2016 Instalação com aplicação de material 

de película nas paredes de vidro e 

Contratação 

finalizada 

24/10/2016  R$ 6.264,34   R$ 5.843,00  6,73%  R$ 421,34  
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janelas  - Sede 

62/2016 22/09/2016 Aquisição de peitoril e beiral de vidro 

temperado, produto instalado - Sede 

Contratação 

finalizada 

16/12/2016  R$ 8.760,00   R$ 8.000,00  8,68%  R$ 760,00  

63/2016 22/09/2016 Material Permanente -  mobiliário Contratação 

finalizada 

17/11/2016  R$ 188.662,86   R$ 150.663,00  20,14%  R$ 37.999,86  

64/2016 22/09/2016 Coffe Break (Buffet) - Seminário 

Administrativo 2016 

Contratação 

finalizada 

23/09/2016  R$ 4.317,60   R$ 3.780,00  12,45%  R$ 537,60  

65/2016 22/09/2016 Aquisição de material de consumo Processo em 

andamento 

- - - - - 

66/2016 22/09/2016 Confecção e instalação de portão - 

Sede 

Contratação 

finalizada 

14/10/2016  R$ 6.841,00   R$ 5.883,00  14,00%  R$ 958,00  

67/2016 06/10/2016 Locação de Vaga de Estacionamento 

- Londrina  

Contratação 

finalizada 

24/10/2016  R$ 1.740,00   R$ 1.680,00  3,45%  R$ 60,00  

68/2016 06/10/2016 Recarga de extintores - Cascavel  Contratação 

finalizada 

24/10/2016  R$ 170,33   R$ 146,00  14,28%  R$ 24,33  

69/2016 06/10/2016 Medicina Ocupacional Contratação 

finalizada 

02/02/2017  R$ 20.634,55   R$ 18.000,00  12,77%  R$ 2.634,55  

70/2016 14/10/2016 Carga de gás R22 para ar 

condicionado - Cascavel  

Contratação 

finalizada 

19/10/2016  R$ 230,00   R$ 160,00  30,43%  R$ 70,00 

72/2016 19/10/2016 Manutenção do elevador - Sede Contratação 

finalizada 

17/01/2017  R$ 8.095,10   R$ 4.775,00  41,01%  R$ 3.320,10  

73/2016 03/11/2016 Contratação detelefonia móvel e 

dados móveis 

Contratação 

finalizada 

01/02/2017  R$ 93.771,60   R$ 85.582,80  8,73%  R$ 8.188,80  

74/2016 03/11/2016 Locação de Vaga de Estacionamento 

- Coren Móvel  

Contratação 

finalizada 

14/11/2016  R$ 9.040,00   R$ 2.400,00  73,45%  R$ 6.640,00  

75/2016 03/11/2016 Coffe Break - Encontro em Cascavel Contratação 14/11/2016  R$ 2.081,66   R$ 1.268,00  39,09%  R$ 813,66  
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finalizada 

76/2016 07/11/2016 Registro Preços para Eventos Coren 

PR 

Contratação 

finalizada 

13/12/2016  R$ 898.633,32   R$ 514.524,50  42,74%  R$ 

384.108,82  

77/2016 11/11/2016 Almoço - Encontro Maringá Contratação 

finalizada 

21/11/2016  R$ 3.088,50   R$ 3.000,00  2,87%  R$ 88,50  

78/2016 11/11/2016 Coffe Break - Encontro Londrina Contratação 

finalizada 

21/11/2016  R$ 2.166,66   R$ 1.790,00  17,38%  R$ 376,66  

79/2016 14/11/2016 Confecção e instalação de móveis 

sob medida - Sede 

Contratação 

finalizada 

13/12/2016  R$ 6.866,22   R$ 5.270,00  23,25%  R$ 1.596,22  

81/2016 17/11/2016 Manutenção preventiva/corretiva de 

ar condicionado 

Processo em 

andamento 

- - - - - 

82/2016 21/11/2016 Material de Higiene e Limpeza Contratação 

finalizada 

30/11/2016  R$ 7.886,26   R$ 6.503,62  17,53%  R$ 1.382,64  

83/2016 21/11/2016 Confecção e instalação de mármore   Contratação 

finalizad 

13/12/2016  R$ 11.457,00   R$ 8.000,00  30,17%  R$ 3.457,00  

85/2016 29/11/2016 Confecção de Placa de Inauguração Contratação 

finalizada 

06/12/2016  R$ 746,66   R$ 700,00  6,25%  R$ 46,66  

86/2016 01/12/2016 Serviço de Brunch - Ponta Grossa Contratação 

finalizada 

06/12/2016  R$ 1.353,56   R$ 1.113,00  17,77%  R$ 240,56  

   Média de Economia Anual % 25,35%  

   Valor Total Economizado em 2016 R$ 990.103,94  

Fonte: Setor de Licitações, Contratos e Convênios do Coren/PR. 

 



3.4.10. Setor de Patrimônio e Almoxarifado 

 

Em 2016, houve a nomeação do Sr. Sanderson Robson Biscarra como chefe 

do Setor do Patrimônio e Almoxarifado a partir de 04/01/2016, conforme Portaria n° 

278/2015. 

Dentre suas principais atividades em 2016 com relação ao controle de 

Patrimônio pode-se citar: 

 

05/02/2016 - Planejamento e acompanhamento na execução das mudanças de bens 

dos empregados remanejados das Subseções do Coren/PR, sediadas nas cidades 

de Guarapuava, Ponta Grossa, Francisco Beltrão e Umuarama, por meio de 

contatos telefônicos e mensagens via e-mail entre a empresa de transportes 

contratada e os empregados do Coren/PR. 

 

07/2016 - Contatos telefônicos e mensagens via e-mails para realização de 03 (três) 

orçamentos referentes à dispensa de licitação da empresa prestadora de serviços de 

Desinstalação, Transporte e Instalação de Aparelhos de Ar-condicionado. 

 

07/2016 - Contatos telefônicos e trocas de mensagens via e-mails, solicitando a 

desinstalação de Aparelhos de Ar-condicionado na Antiga Sede Regional do 

Coren/PR e nas Subseções sediadas nas cidades de Guarapuava, Ponta Grossa, 

Francisco Beltrão e Umuarama. 

 

08/2016 - Planejamento e acompanhamento na execução dos remanejamentos dos 

Bens de Patrimônio alocados na Antiga Sede Regional e nas Subseções sediadas 

nas cidades de Guarapuava, Ponta Grossa, Francisco Beltrão e Umuarama, através 

de contatos telefônicos e mensagens via e-mails com a empresa de transportes. 

 

09/2016 - Acompanhamento da mudança para a Nova Sede Regional do Coren/PR. 

 

Dentre suas principais atividades com relação ao controle de Almoxarifado pode-se 

citar: 
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- Acompanhamento e registro das saídas de estoque dos materiais de consumo 

através de emissão de recibos de entregas, emitidos através do sistema de dados 

informatizado. 

 

- Acompanhamento dos recebimentos de materiais de consumo entregues pelas 

empresas licitadas, conferência quanto à qualidade, quantidade, especificações 

técnicas e valores faturados entre os materiais físicos recebidos e as Notas Fiscais 

recebidas e alocação dos materiais de consumo no estoque do Almoxarifado. Após 

os efetivos recebimentos, realização dos registros das entradas dos respectivos 

materiais de consumo através dos sistema de dados informatizados. 

 

- Acompanhamento dos saldos do Estoque do Almoxarifado e emissão de Ordens 

de Compras dos respectivos materiais de consumo necessários para atender as 

demandas do Coren/PR. 

 

- Contato direto com o Setor de Licitações, Contratos e Convênios, para o 

acompanhamento sobre o andamento das licitações, assim, como a formalização 

das necessidades de inclusão/exclusão de itens de materiais de consumo nos 

referidos processos licitatórios.  

   

3.4.11. Ouvidoria 

 

A Ouvidoria no organograma funcional do Coren/PR está subordinada 

diretamente à Diretoria, com ligação direta com a Presidência, gestora máxima da 

Autarquia, e recebe o suporte necessário para o exercício de suas funções, de forma 

que possa agir com autonomia, imparcialidade e legitimidade junto às demais áreas. 

O Coren/PR institui sua Ouvidoria, por meio da DECISÃO n° 43, de 24 de 

junho de 2015, no âmbito da Ouvidoria-Geral do Cofen com a finalidade de ouvir, 

acompanhar e responder as demandas apresentadas pelos profissionais de 

Enfermagem e cidadãos paranaenses, a partir da compreensão que: “A Ouvidoria 

pública deve ser entendida como um instrumento promovedor e articulador da 

cidadania e da ética, integrada ao Sistema de Controle da Administração Pública, 

aos programas de qualidade e de desburocratização.”   
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Objetivo: Cumprir com o disposto no Regimento Interno do Coren/PR e no 

Regimento Interno das Atividades da Ouvidoria-Geral do Cofen (Resolução Cofen Nº 

373/2011 e Decisão Cofen Nº 064/2011);  

Documento consta no Site do Coren/PR: OUVIDORIA COREN/PR: Organização e 

Funcionamento. 

Funcionários: No período de janeiro a outubro de 2016: Nelson Luiz da Silva Pinto e 

no período de novembro a dezembro de 2016: Paulo Cesar Walter Souza. 

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO OUVIDOR DO COREN/PR 

−Elaborar plano anual de trabalho da Ouvidoria; 

−Receber, registrar, analisar e instruir as manifestações dos inscritos, 

encaminhando-as às áreas competentes para adoção de providências; 

−Assegurar aos usuários resposta às manifestações; 

−Interpretar o conjunto das manifestações recebidas dos inscritos e contribuir, a 

partir delas, para a melhoria dos serviços prestados pela instituição; 

−Produzir relatórios que expressem expectativas, demandas e nível de satisfação da 

sociedade e sugerir mudanças, tanto gerenciais como procedimentais, a partir da 

análise e interpretação das manifestações recebidas; 

−Guardar sigilo referente a informações levadas ao seu conhecimento, no exercício 

de suas funções; 

−Avaliar a satisfação do inscrito; 

−Planejar, a partir das diretrizes estabelecidas, coordenar e supervisionar ações, 

monitorando resultados e fomentando políticas de mudanças; 

−Manifestar suas percepções a partir de uma visão sistêmica, identificando 

eventuais pontos de conflitos e propondo soluções; 

−Divulgar a Ouvidoria e as formas de acesso aos seus serviços, por meio dos 

diversos canais de comunicação da Instituição;  

−Organizar e manter atualizado o acervo documental relativo às manifestações 

recebidas, resguardando o sigilo das informações; 

−Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pela Presidência.  

 

RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS  
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A Ouvidoria do Coren/PR conta com uma sala no térreo do Regional para que 

o Ouvidor, sempre que necessário, possa atender com privacidade, e com as 

seguintes instalações equipamentos e materiais: mobiliário adequado; material de 

escritório; computador, impressora, acesso à Internet e endereço eletrônico; telefone 

e fax; sistema de informática capaz de gerenciar as demandas e produzir relatórios 

gerenciais (Sistema de Ouvidoria).  

Durante o período de 01/01/2016 a 16/12/2016, a Ouvidoria-Geral do 

Conselho Regional de Enfermagem recebeu 1064 solicitações: 

Figura 3: Tipos de solicitações da Ouvidoria. 

 

Fonte: Ouvidoria do Coren/PR. 
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Figura 4: Respostas da Ouvidoria por departamento. 

 

 

    Fonte: Ouvidoria do Coren/PR. 
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Figura 5: Situação geral das manifestações. 

 

Fonte: Ouvidoria do Coren/PR. 

 

Figura 6: Manifestações por clientela. 

 

Fonte: Ouvidoria do Coren/PR. 
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Figura 7: Manifestações por atendente. 

 

Fonte: Ouvidoria do Coren/PR. 

 
 

Figura 8: Avaliação qualitativa das respostas. 

 

Fonte: Ouvidoria do Coren/PR. 
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3.5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Plano Estratégico e Plano Plurianual 2016/2018 

 

O Coren/PR no ano de 2015 aprovou seu Planejamento Estratégico - PE, 

utilizando-se, como metodologia, o Balanced Scorecard, também conhecido como 

BSC, modelo de gestão que auxilia as organizações a traduzir a estratégia em 

objetivos operacionais que direcionam comportamentos e desempenho. 

Conforme o Planejamento Estratégico do Coren/PR, “pretende-se, assim, com 

a gestão estratégica do Coren/PR, tornar clara sua atuação para o cumprimento da 

Lei Federal 5.905/73, tendo como base as necessidades e expectativas dos 

profissionais de Enfermagem e da sociedade, mantendo a organização 

permanentemente orientada para o melhor alinhamento das ações no cumprimento 

de suas responsabilidades”. (fls. 4 e 5 do PE/Coren/PR). 

No Sistema Cofen/Conselhos Regionais, o Plano Plurianual - PPA deve ser 

aprovado por decisão dos respectivos Plenários, para um período de 03 (três) anos, 

com início de vigência em 1º (primeiro) de janeiro do ano seguinte, que estabeleça 

as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos, com identificação clara dos 

objetivos e prioridades do Plenário e que auxiliarão a proposição do orçamento 

anual (art. 1º da Resolução Cofen nº 0503/2016). O Plenário do Coren/PR aprovou a 

proposta de PPA 2016 – 2018, em 1° de setembro de 2015, através da Decisão 

Coren/PR n° 87/2015. 

Conforme constante do PPA 2016/2018 do Coren/PR, “o Plano Plurianual – 

PPA é instrumento de planejamento de médio prazo, que estabelece as diretrizes, 

objetivos e metas da Autarquia para os projetos e programas de duração 

continuada, para um período de três anos. Nenhum gasto de grande vulto ou cuja 

execução ultrapasse um exercício financeiro pode ser iniciada sem prévia inclusão 

no plano plurianual. (Execução Orçamentária e Financeira no Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais, 2012). 

O PPA 2016/2018 do Coren/PR contempla: 

Uma Dimensão Estratégica (Macrodesafios), voltada à reconstruir a imagem 

do Regional, sua credibilidade perante seus inscritos e enfatizar a fiscalização do 

exercício profissional da enfermagem para uma assistência de qualidade aos 

cidadãos paranaenses; 
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Uma Dimensão Tática, visando articular ações e atividades para o 

cumprimento de sua missão - Fiscalizar e disciplinar o exercício profissional para 

assistência de Enfermagem de qualidade no Paraná, bem como para o 

acompanhamento dos avanços tecnológicos e também para as mudanças 

necessárias na organização, inclusive a aquisição da nova sede e a reestruturação 

das Subseções, visando atender as demandas dos profissionais de enfermagem e 

da sociedade em relação aos serviços prestados pela Autarquia. Os programas 

temáticos estabelecidos, na dimensão tática, com prioridade para um novo modelo 

de Fiscalização, enfatizam os objetivos e resultados pretendidos pela gestão do 

Coren/PR, evidenciando a contribuição para as políticas públicas que integram a 

agenda da Autarquia e o alcance dos macrodesafios. 

E, por fim, uma Dimensão Operacional, que “relaciona-se com o desempenho 

da ação governamental no nível da eficiência e é especialmente tratada no 

Orçamento, na busca da otimização na aplicação dos recursos disponíveis e na 

qualidade dos produtos entregues. O Coren/PR na perspectiva financeira atuará 

para: 1) Manter o equilíbrio entre receitas e despesas; 2) Estimular e manter a 

adimplência; 3) Melhorar a captação de recursos; 4) Realizar processos 

administrativos regulares na licitação, compra e pagamentos de serviços, 

equipamentos e materiais; 5) Controlar o pagamento e reduzir despesas com jetons, 

auxílio representação, diárias e passagens; 6) Estabelecer cooperação técnica 

financeira com o Cofen.”. 

Estas Dimensões contempladas pelo PPA 2016/2018, por sua vez, foram 

organizadas sob dois enfoques - o primeiro, “FUNÇÃO - Ser órgão de excelência, 

com reconhecimento social, que valoriza as profissões de enfermagem”, constituído 

por 07 Programas, cada um detalhado na forma de Projetos, e o 

segundo, “PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA 

AUTARQUIA”, constituído por 05 Programas. 

 

Metodologia 

 

Neste ano de 2016, o Coren/PR utilizou, como metodologia de avaliação 

do PPA 2016/2018, a ferramenta Avaliação Quadrimestral do Plano Plurianual 2016-

2018 do Coren/PR, especialmente desenvolvida pelo Setor de Tecnologia – TI do 

Coren/PR, em conjunto com a Controladoria Geral deste Regional. 
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Resultados das Avaliações dos Programas e Metas 

 

A seguir, apresenta-se o resultado da avaliação referente ao 1º Quadrimestre 

(janeiro a abril), 2º Quadrimestre (maio a agosto) de 2016 e 3º Quadrimestre 

(setembro a dezembro) de 2016, realizada pelos respectivos órgãos responsáveis 

pelas metas fixadas e a atual situação de cada programa e ação, a partir dos 

indicadores estabelecidos no PPA 2016/2018. 

 

Programa 01 - Implementar o Projeto Estratégico Setorial do Departamento de 

Fiscalização – DEFIS 

Área responsável: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 

Contextualização: Pelos dados do SCNES existem 4.503 empresas/instituições de 

saúde passíveis de fiscalização nos 399 municípios do Paraná, dos quais em torno 

de 200 atuam somente em atenção básica a saúde, e os municípios polos 

concentram serviços de maior complexidade. O DEFIS é estratégico para o 

cumprimento da missão do Coren/PR: fiscalizar e disciplinar o exercício profissional 

para assistência de Enfermagem de qualidade no Paraná. 

PROJETO 01: Aplicar metodologias adequadas de fiscalização e promover a capacitação dos 

fiscais. OBSERVAÇÕES: Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.34 (Serviços de seleção e 

treinamento) 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.48.00.00 
Capacitações da 

Equipe 
R$ 120.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

PROJETO 01: Aplicar metodologias adequadas de fiscalização e promover a capacitação dos 

fiscais. OBSERVAÇÕES: Classificação de despesa executada: 3.3.90.14.01 (Diárias no país) 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil R$ 20.000,00 R$ 12.980,00 R$ 14.120,00 R$ 29.265,00 
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PROJETO 02: Estabelecer a parametrização do dimensionamento da Equipe de Enfermagem para 

os serviços de saúde/enfermagem no Paraná. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

PROJETO 03: Promover capacitação permanente aos profissionais de enfermagem para 

cumprimento da Resolução Cofen nº 358/2009. OBSERVAÇÕES: Classificação de despesa 

executada: 3.3.90.39.19 (Exposições, congressos e conferências). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.22.00.00 

Congressos, 

Seminários, 

Cursos e outros 

Eventos 

R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

INDICADORES 

DENOMINAÇÃO 2015 
META 

2016 
1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

TOTAL 

2016 

Capacitações para fiscais realizadas 4 6 5 6 1 12 

 

Avaliação do Indicador 

1º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Recursos Humanos; Estrutura Física;  

Motivo: Processo de reorganização das subseções, inclusive, com remanejamento 

de pessoal. 

Procedimentos Adotados 1º Quadrimestre 2016 

Realizadas reuniões/visitas técnicas com as equipes das subseções de Cascavel, 

nos períodos de 12 a 22 de janeiro e 02 e 03 de março, e de Londrina dias 09 e 10 

de março/16. Realizada reunião/visita técnica em Cascavel no período de 01 a 03 de 

junho/16. Garantido a participação de Fiscais e integrantes da Comissão de Saúde 

da Mulher no Treinamento (Oficina) promovido pelo Cofen para implantação da 

sistematização do processo de fiscalização em serviço de Enfermagem Obstétrica, 
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em 14 e 14 de março/16. Participado da Reunião da CTFIS/Cofen, de 04 a 06/04/16, 

em Brasília. 

2º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Recursos Humanos; Estrutura Física;  

Motivo: Reorganização das equipes e da estrutura das subseções. Falta de 

combustível para os veículos da frota oficial do Coren/PR. 

Procedimentos Adotados 2º Quadrimestre 2016 

Reunião do DEFIS e Comissão de Saúde da Mulher e participação na Oficina para 

implantação da sistematização do processo de fiscalização em Serviço de 

Enfermagem Obstétrico e na capacitação sobre Modelo de protocolo de Fiscalização 

em Serviço de Obstetrícia, em 18 de maio/16. Apoio e participação de todos os 

Fiscais no 9º Seminário Estadual "Qualidade da Assistência ao Parto: Contribuições 

da Enfermagem", em 19 e 20 de maio/16. Participado da capacitação promovida 

pelo Cofen para utilização do Modelo de Protocolo de Fiscalização em Serviço de 

Obstetrícia, de 22 a 24 de junho/16. Realizado capacitações sobre "Rotina de Visitas 

de Inspeção", 1 (uma) em cada subseção: Cascavel (08 a 10/08/16), Londrina (15 a 

17/08/16), Maringá (17 a 19/08/16) e Curitiba (22/08/16). Participado representando 

o DEFIS na Reunião Cofen/CTFIS de 04 a 06/06/16. Participado do 8º Seminário 

Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória-ES, de 23 a 26/08/16. 

 

DENOMINAÇÃO 2015 
META 

2016 
1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

TOTAL 

2016 

Acréscimo de profissionais de 

enfermagem nas instituições de saúde 

no PR 

85275 3% 2.00% 2.00% 0.50% 4,5% 

 

3º Quadrimestre 2016 

Procedimentos Adotados 3º Quadrimestre 2016 

Realizada capacitação técnica de 4 horas para os Fiscais do Coren/PR sobre 

Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE. 

 

Avaliação do Indicador 
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1º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Equipamento; Estrutura Física;  

Motivo: O acréscimo de profissionais nas Instituições de Saúde extrapola a 

competência fiscalizadora. 

 

Procedimentos Adotados 1º Quadrimestre 2016 

Realizado levantamento pelo Setor de Tecnologia da Informação da quantidade de 

inscritos ativos na base de dados do Coren/PR, encontrando o número de 89.160 

inscritos, com o acréscimo de 3.885 profissionais em relação a 2015. 

 

2º Quadrimestre 2016 

Procedimentos Adotados 2º Quadrimestre 2016 

Realizado levantamento pelo Depto de Tecnologia da Informação da quantidade de 

inscritos ativos na base de dados do Coren/PR, encontrando o número de 89.160 

inscritos, o que resulta em um aumento de 4,5% de profissionais ativos no Paraná. 

 

DENOMINAÇÃO 2015 
META 

2016 
1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

TOTAL 

2016 

Instituições de saúde com a SAE 

implementada 
60 5% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 

 

Avaliação do Indicador 

1º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Nenhuma. 

Motivo: Ausência de instrumento adequado de fiscalização que permita a 

quantificação e qualificação quanto a efetiva utilização da SAE pelas instituições de 

saúde. 

Procedimentos Adotados 1º Quadrimestre 2016 

Aguardar liberação da Câmara Técnica de Fiscalização/Cofen para aplicação de 

instrumento de coleta de dados que será disponibilizado aos Corens. Meta 

transferida para 2017. 
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3º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Recursos Humanos; Prazo;  

Motivo: Meta transferida para 2017. Coren/PR aguarda instrumento de coleta de 

dados que está sendo elaborado pelo Cofen. 

DENOMINAÇÃO 2015 
META 

2016 
1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

TOTAL 

2016 

Capacitações de profissionais de 

Enfermagem realizadas 
3000 70% 15.00% 50.00% 20.00% 85% 

 

Avaliação do Indicador 

DENOMINAÇÃO 2015 
META 

2016 
1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

TOTAL 

2016 

Instituições de Saúde de Alta 

Complexidade fiscalizadas 
50 100 84 80 15 179 

 

Avaliação do Indicador 

3º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Recursos Humanos;  

Motivo: Equipe reduzida de Fiscais. 

 

Programa 02 – Manter e Atualizar Soluções de TI, visando acompanhar 

avanços tecnológicos 

Área responsável: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Contextualização: A Tecnologia da Informação (TI) é área que passa por 

atualizações constantes, devido aos avanços tecnológicos, tendo um papel 

fundamental nas organizações, não somente pela inserção de equipamentos 

periféricos, mas principalmente na gestão de processos. Por meio dos sistemas 

informatizados, a TI engloba todas as atividades (meio e fim) e proporciona a 

interação entre elas, fomentando a agilidade e eficiência na troca de informações 

entre setores. Para um bom acompanhamento da tecnologia, as empresas (públicas 
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e privadas) precisam ter preocupação em manter a quantidade, bem como a 

qualidade de equipamentos suficientes para suprir as necessidades dos usuários 

finais e também manter uma equipe especializada que possa buscar as inovações e 

dar suporte aos setores. O atual sistema de informática do Coren/PR não foi 

parametrizado de forma a atender em plenitude as necessidades fins desta 

Autarquia, havendo processos importantes fora de cobertura da atual solução. Por 

haver poucos processos mapeados e documentados, as poucas rotinas existentes 

ainda não permitem a comunicação ágil e informatizada entre os setores. Possui 

limitações de conectividade de rede: link de internet e conexões entre filiais são 

limitadas. Apesar de apresentar um parque de computadores adequado às 

atividades de cada setor, não possui recursos sobressalentes para eventuais 

reparos e substituições. O hardware atual, mesmo atendendo as necessidades de 

uso, já é defasado. Há carência de treinamento e capacitação quanto ao uso dos 

recursos computacionais e dos sistemas informatizados disponibilizados na 

Autarquia. 

PROJETO 01: Elaborar, adotar e acompanhar o PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação). 

OBSERVAÇÕES: Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.74 (Outros serviços PJ). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.99.00.00 

Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

 

PROJETO 02: Proporcionar infraestrutura de rede e de Internet adequadas para Regional e 

Subseções.(Links de Internet, Rede de Dados e Serviços de Infra-estrutura). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.97.00.00 

Serviços de 

Informática e 

Internet 

R$ 350.000,00 R$ 35.570,89 R$ 39.747,38 R$ 36.268,94 
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PROJETO 02: Proporcionar infraestrutura de rede e de Internet adequadas para Regional e 

Subseções.(Links de Internet, Rede de Dados e Serviços de Infra-estrutura). OBSERVAÇÕES: 

Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.74 (Outros serviços PJ). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.99.00.00 

Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

PROJETO 03: Manter atualizada a estrutura de informática (equipamentos, acessórios e outros 

materiais). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.12.00.00 
Locação de 

Equipamentos 
R$ 110.000,00 R$ 26.976,00 R$ 26.976,00 R$ 26.976,00 

 

PROJETO 03: Manter atualizada a estrutura de informática (equipamentos, acessórios e outros 

materiais). OBSERVAÇÕES: Classificação de despesa executada: 4.4.90.52.20 (Máquinas e 

equipamentos de escritório). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

4.4.90.52.35.00.00 

Máquinas e 

Equipamentos de 

Escritório 

R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 116.280,00 

 

PROJETO 03: Manter atualizada a estrutura de informática (equipamentos, acessórios e outros 

materiais). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.30.16.00.00 
Materiais de 

Expediente 
R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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PROJETO 04: Manter contrato com empresas especializadas em sistemas informatizados e 

aquisição de Licenças de Uso de Softwares. OBSERVAÇÃO: Rubricas executadas: 3.3.90.39.08 

(Manutenção de Software) e 3.3.90.39.11 (Locação de software). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.97.00.00 

Serviços de 

Informática e 

Internet 

R$ 700.000,00 R$ 173.328,35 R$ 54.868,34 R$ 146.032,64 

 

 

INDICADORES 

DENOMINAÇÃO 2015 
META 

2016 
1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

TOTAL 

2016 

Processos (meio e fins) automatizados 

por sistemas de informática 
38% 77% 50.00% 10.00% 17.00% 77% 

 

Avaliação do Indicador 

1º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Recursos Humanos; Prazo; Definição de processos e 

padronização de controles. 

Motivo: Grande quantidade de demandas por aplicações de sistemas de informação 

gerencial que requerem análise de dados requeridos e requisitos de sistema. Tais 

circunstancia necessitam de prazos maiores e mais analistas envolvidos nas tarefas. 

Procedimentos Adotados 1º Quadrimestre 2016 

Contratado pela Diretoria o assessor técnico, Sr. Felipe Saraiva, para colaborar no 

Departamento de Tecnologia da Informação. Em relação a definição dos processos 

e padronização de dados buscou-se esclarecer aos responsáveis de cada área 

sobre a importância da criação de modelos de processos e procedimentos, bem 

como foram mapeados os processos existentes para customização e 

parametrização do SIG01. 

 

2º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Recursos Humanos; Prazo;  
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Motivo: Complexidade e criticidade da migração de dados e implantação do novo 

Sistema Integrado de Gestão (SIG01). 

Procedimentos Adotados 2º Quadrimestre 2016 

Alinhamento de novos prazos condizentes com as demandas de customização, 

migração e saneamento de dados para o SIG01, frente a crescente demanda de 

serviços e projetos em paralelo. Contratado o assessor técnico de informática, Sr. 

Cris Angelo Paz, para colaborar junto ao Departamento de Tecnologia da 

Informação. 

 

 

3º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Prazo; Demandas paralelas. 

Motivo: Grande quantidade de demandas importantes e paralelas a execução dos 

projetos de implantação de soluções sistêmicas contratadas. 

Procedimentos Adotados 3º Quadrimestre 2016 

Atuação mais objetiva da implantação e customização das soluções sistêmicas 

visando atender itens essências para virada em produção dos sistemas. Ajuste de 

prazos e alinhamento junto aos fornecedores para implantação durante prazo mais 

estendidos. 

 

DENOMINAÇÃO 2015 
META 

2016 
1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

TOTAL 

2016 

Adequação da infraestrutura de rede 

interna e Internet 
20% 50% 40.00% 20.00% 10.00% 70% 

 

OBSERVAÇÃO: Quanto aos indicadores, a “Quantidade de processos (meio e fins) 

que já foram automatizados por um sistema de informática” engloba atividades 

internas desta Autarquia que foram mapeados pela TI juntamente com cada setor 

para serem automatizados por um sistema integrado. O indicador “O nível de 

adequação da infraestrutura de rede interna e Internet” expressa a composição de 

índices internos levantados pela TI tais quais adequação de cabeamento de rede, 
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adequação de link de Internet, link de dados de conexão entre subseções, 

adequação de periféricos e rede. 

 

Programa 03 - Instituir política de Gestão de Pessoas 

Área responsável: GESTÃO DE PESSOAS 

Contextualização: Administrar conflitos inerentes à Gestão de Pessoas é um desafio 

e tem sido primordial na atualidade, pois a cobrança dos direitos por parte dos 

empregados, seu grau de instrução e o aumento no nível de acesso à informação 

tem favorecido a geração de grandes contenciosos dentro das organizações. Na 

busca de conciliação entre os interesses corporativos e os individuais, a verificação 

do clima organizacional é fundamental para medir a satisfação das pessoas no 

ambiente de trabalho, com a finalidade de avaliar o que tem maior influência para o 

alcance dos resultados pretendidos pela organização, a sua força de trabalho. Para 

tanto, propõe-se a instituição de política sólida de Gestão de Pessoas com a 

implantação de Sistema de Avaliação de Desempenho por Competências, bem 

como a elaboração de um Plano de Cargos, Carreira e Salários e a promoção de 

seminários e capacitações técnicas, visando a valorização de seus empregados e 

colaboradores. Ainda, a realização de Concurso Público, com vistas a suprir o 

quadro funcional, considerando o elevado número de demissões voluntárias 

ocorridas nos últimos seis meses. 

PROJETO 01: Elaborar e Implantar Plano de Cargos, Carreira e Salários -PCCS. OBSERVAÇÕES: 

Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.74 (Outros serviços PJ). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.99.00.00 

Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

PROJETO 02: Implantar Sistema de Avaliação de Desempenho por Competências. OBSERVAÇÕES: 

Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.74 (Outros serviços PJ). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.99.00.00 

Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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PROJETO 03: Promover capacitação técnica permanente de seus empregados. PLANO 

PLURIANUAL 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.48.00.00 
Capacitações da 

Equipe 
R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

PROJETO 03: Promover capacitação técnica permanente de seus empregados. PLANO 

PLURIANUAL 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil R$ 20.000,00 R$ 8.440,00 R$ 5.670,00 R$ 11.990,00 
 

PROJETO 04: Realizar concurso público para suprir quadro funcional. OBSERVAÇÕES: 

Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.74 (Outros serviços PJ). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.99.00.00 

Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

PROJETO 05: Promover anualmente Seminário Administrativo. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.48.00.00 
Capacitações da 

Equipe 
R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.780,00 

 

PROJETO 05: Promover anualmente Seminário Administrativo. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.880,00 
 

 

INDICADORES 

DENOMINAÇÃO 2015 
META 

2016 
1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

TOTAL 

2016 

Grau de satisfação dos empregados do 

Coren/PR 
A apurar 50% 10.00% 10.00% 15.00% 35% 

 

Avaliação do Indicador 
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1º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Recursos Humanos; Prazo; impasse quanto a natureza 

jurídica dos Conselhos. 

Motivo: A implantação do PCCS e a realização de Concurso Público dependem de 

diversos fatores internos e externos, que serão apontados. A avaliação de 

desempenho depende de elaboração de instrumento. 

2º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Recursos Humanos; Prazo. 

3º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Recursos Humanos; Prazo; impasse quanto a natureza 

jurídica dos Conselhos. 

Procedimentos Adotados 3º Quadrimestre 2016 

1) A definição do Plano de Cargos, Carreira e Salários no Sistema Cofen/Regionais 

é acompanhada pela Diretoria do Coren. Em nível salarial, as negociações foram 

feitas junto ao Sindicato da Categoria e aprovado o Acordo Coletivo 2016-2017 

dentro das possibilidades financeiras do Regional, que contemplou a recuperação 

das perdas inflacionárias (no índice de 9,91% INPC do período). Quando da 

negociação do mesmo Acordo Coletivo, a Diretoria do Coren/PR propôs medidas de 

PCCS, que porém foram rejeitadas pela representação dos Empregados, não sendo 

aprovadas. Porém, tal programa será desenvolvido no primeiro semestre de 2017, 

mediante a abertura de Processo Administrativo, visando a contratação de empresa 

especializada no desenvolvimento de um projeto de implantação do Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários. 2) Constata-se a necessidade de contratação de 

serviços especializados para a elaboração de um instrumento de Avaliação de 

Desempenho, incluído no Orçamento 2017. 3) A capacitação de fiscais foi realizada 

além das metas previstas para 2016, conforme as metas da Fiscalização (Programa 

6 do PPA). A capacitação dos demais empregados foi feita através de eventos 

realizados pelo Cofen, sem custos além das diárias e despesas com deslocamento 

(passagens). 4) A realização de Concurso Público está condicionada à definição da 

natureza jurídica dos Conselhos Profissionais. 5) Em setembro/2016, foi realizado o 

Seminário Administrativo na nova Sede do Coren/PR - não incorrendo em gastos 
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com locação de espaço para o evento - com a participação dos empregados lotados 

em Curitiba e advindos das demais Subseções (Maringá, Londrina e Cascavel). 

INDICADOR Grau de satisfação dos empregados do Coren/PR Em 2016, a 

realização do Seminário Administrativo foi oportunidade de avaliação do grau de 

satisfação dos empregados. O serviço prestado de fornecimento de vales refeição 

aos empregados foi avaliado pelos mesmos através de pesquisa respondida na 

Intranet/Coren/PR, que consideraram, no geral, que a prestação deste serviço é 

RUIM, por ter um rol restrito de conveniados que aceitam o cartão refeição. Por este 

motivo, muitos empregados optaram pela transferência dos vales refeição para 

ALIMENTAÇÃO, quando identificamos que as reclamações cessaram. A avaliação 

da renovação (ou não) do contrato junto a empresa em questão se dará em meados 

do primeiro semestre/2017. A contratação de elaboração de instrumento específico 

de avaliação do grau de satisfação dos empregados está prevista no Orçamento de 

2017, conforme especificado no item 1. A realização de Concurso Público está 

condicionada à definição da natureza jurídica dos Conselhos Profissionais. O estudo 

de viabilidade da implantação de PCCS e a Avaliação de Desempenho não foram 

realizados em 2016, tendo como pontos de dificuldades a escassez de recursos 

humanos, sendo que a Assessoria de Gestão de Pessoas conta com apenas uma 

empregada, a qual deve cumprir, mensalmente com todas as obrigações 

decorrentes da folha de pagamento dos empregados da Autarquia. 

OBSERVAÇÃO: Mediante pesquisa a ser realizada no decorrer de 2017, visando 

mensurar o grau de satisfação dos empregados do Coren/PR em relação ao clima 

organizacional da Autarquia, será possível analisar e avaliar os pontos de melhoria 

para que a satisfação da força de trabalho gere resultados concretos para a 

organização, no sentido de reduzir os índices de absenteísmo, baixa produtividade, 

atestados, licenças médicas e pedidos de desligamento. Ressalte-se que os 

indicadores pretendidos para os exercícios seguintes terão como base o índice a ser 

apurado em 2017. Assim, pretende-se aumentar, naqueles índices, ano após ano, o 

grau de satisfação dos empregados. 
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Programa 04 - Adquirir e manter estrutura (sede) própria que agregue todos os 

departamentos/setores do Regional 

Área responsável: ASSESSORIA EXECUTIVA 

Contextualização: Este programa foi criado devido a necessidade de integrar 

espaços e atividades do Regional com sua Subseção Curitiba, Região Metropolitana 

e Litoral. Atualmente a distância, apesar de pequena, entre a Sede e a Subseção 

vem ocasionando dificuldades nas rotinas administrativas, bem como a demora em 

alguns processos e por se tratar de dois espaços na mesma cidade, entende-se a 

viabilidade de agregá-los em apenas um, visando a maior eficiência no trabalho das 

equipes dos setores e departamentos.O Setor de Atendimento aos inscritos 

(localizado na referida Subseção) é inadequado. O Coren/PR tem despesa 

significativa com locação de imóveis para manter a Subseção e o 4º andar do 

Regional. 

PROJETO 01: Adquirir nova sede para o Coren/PR. OBSERVAÇÕES: 2° Quadrimestre R$ 1.900,00 - 

Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.74 (Outros serviços PJ) Relativo a avaliação do 

imóvel. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA
META 2016 

1º 

QUAD. 
2º QUAD. 3º QUAD. 

4.4.90.61.00.00.00 
Aquisição de 

Imóveis 
R$ 8.500.000,00 R$ 0,00 R$ 1.667.000,00 R$ 6.668.000,00 

 

PROJETO 02: Definir despesas com obras, adequações e instalações. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

4.4.90.51.00.00.00 
Obras e 

Instalações 
R$ 1.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.153,00 

 

 

PROJETO 02: Definir despesas com obras, adequações e instalações. OBSERVAÇÕES: 

Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.14 (Manutenção e cons. bens imóveis) 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.16.00.00 

Manutenção e 

Conservação de 

Bens Imóveis 

R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.143,00 
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PROJETO 03: Alinhar os processos internos a nova estrutura organizacional. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

PROJETO 04: Organizar transferência dos departamentos e setores para nova sede. 

OBSERVAÇÕES: Classificação de despesa executada: 4.4.90.52.18 (Máquinas, utensílios diversos). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

4.4.90.52.34.00.00 

Máquinas, 

Utensílios e 

Equipamentos 

Diversos 

R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150.663,00 

 

 

 

 

PROJETO 05: Estudo de destinação do imóvel próprio (antiga sede). OBSERVAÇÕES: Classificação 

de despesa executada: 3.3.90.39.74 (Outros serviços PJ). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.99.00.00 

Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

INDICADORES 

DENOMINAÇÃO 2015 
META 

2016 
1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

TOTAL 

2016 

Nova sede para o Coren/PR 0 1 0 1 0 1 

 

Avaliação do Indicador 

1º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Prazo;  

Motivo: Necessidade de cumprimento de requisitos e prazos definidos no Edital 

Público 01/2016 e do processo legal de compra e venda de imóvel. 
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Procedimentos Adotados 1º Quadrimestre 2016 

Publicado Edital 01/2016. Recebidas as propostas de imóvel à venda em Curitiba. 

Analisadas e habilitadas as que cumpriram todos os requisitos apresentados no 

referido Edital. Visitados os imóveis habilitados. Elaborados Relatórios e Pareceres 

da Comissão Especial de Avaliação Imobiliária. Apresentação e deliberação em 

Reunião Ordinária de Plenário do imóvel adequado a sediar o Coren/PR. 

 

2º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Prazo;  

Motivo: Prazo exíguo para as providências de compra do imóvel e adoção das 

providências de mudança. 

 

Procedimentos Adotados 2º Quadrimestre 2016 

Elaborado e assinado contrato de promessa de compra e venda do imóvel localizado 

na Rua Professor João Argemiro de Loyola, nº 74, Seminário, Curitiba, Paraná. 

Organizado o projeto de adequação e aproveitamento do imobiliário do Coren/PR à 

nova sede. Realizado a mudança dos móveis e equipamentos das subseções 

extintas (Ponta Grossa, Guarapuava, Francisco Beltrão e Umuarama) e dos 

setores/departamentos do Regional e da Subseção de Curitiba para novo endereço. 

Aprovado Termo de Descarte de Impressos, elaborado pela Comissão Especial para 

Análise, Depreciação e Descarte de Documentos e Materiais (Portaria Coren/PR nº 

024/2015), que possibilitou a fragmentação mecânica de 1.160 kg. de impressos 

desatualizados, sem função e/ou utilidade pelo Coren/PR. Início das atividades de 

atendimento ao público na nova sede no dia 12 de setembro de 2016. 

 

 

Programa 05 - Reorganização das unidades descentralizadas (Subseções) do 

Coren/PR 

Área responsável: ASSESSORIA EXECUTIVA 

Contextualização: Este programa tem como finalidade atender uma das situações 

observadas anteriormente e contidas nos Relatórios da Junta Interventora nº 

001/2015, aprovados na 466ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, que se refere 
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à revisão da distribuição das subseções em todo o Paraná, e a verificação de 

necessidade de alocação de subseções em cidades onde não estão na abrangência 

das unidades, porém possuem demanda de atendimento e demais serviços. 

PROJETO 01: Elaborar proposta de reestruturação e manter infraestrutura suficiente para 

atendimento aos inscritos, de acordo com a divisão geopolítica do Estado do Paraná. 

OBSERVAÇÕES: Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.74 (Outros serviços PJ). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.99.00.00 

Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 65.700,00 R$ 0,00 

 

 

 

PROJETO 02: Remanejar pessoal para atender nova estrutura. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.1.90.11.00.00.00 

Vencimentos e 

Vantagens Fixas - 

Pessoal Civil 

R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 5.681,71 R$ 0,00 

 

PROJETO 02: Remanejar pessoal para atender nova estrutura. OBSERVAÇÕES: 1° Quadrimestre 

R$ 36.591,85 - Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.74 (Outros serviços PJ) Relativo a 

fretes dos bens dos funcionários. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.1.90.13.00.00.00 
Obrigações 

Patronais 
R$ 6.000,00 R$ 36.591,85 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

PROJETO 03: Ampliar número de veículos e manter frota de acordo com a necessidade do 

Coren/PR. OBSERVAÇÕES: Classificação de despesa executada: 4.4.90.52.27 (Veículos diversos). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

4.4.90.52.04.00.00 
Automóveis e 

outros Veículos 
R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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PROJETO 03: Ampliar número de veículos e manter frota de acordo com a necessidade do 

Coren/PR. OBSERVAÇÕES: Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.16 (Manutenção e cons. 

veículos) 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.19.00.00 

Manutenção e 

Conservação de 

Veículos 

R$ 40.000,00 R$ 1.196,00 R$ 0,00 R$ 41.150,00 

 

PROJETO 03: Ampliar número de veículos e manter frota de acordo com a necessidade do 

Coren/PR. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.33.05.00.00 

Locação de 

Veículos com 

motorista 

R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

PROJETO 04: Instituir pesquisa de satisfação junto aos profissionais de enfermagem e cidadãos em 

relação aos serviços prestados. OBSERVAÇÕES: Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.74 

(Outros serviços PJ). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.99.00.00 

Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

R$ 

100.000,00 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

INDICADORES 

DENOMINAÇÃO 2015 
META 

2016 
1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

TOTAL 

2016 

Satisfação dos profissionais de 

enfermagem em relação aos serviços 

prestados pelo Coren/PR. 

- 10% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 

 

Avaliação do Indicador 

1º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Prazo;  
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Motivo: Faltou tempo para realizar pesquisa de satisfação junto aos profissionais de 

enfermagem e cidadãos em relação aos serviços prestados. 

Procedimentos Adotados 1º Quadrimestre 2016 

Transferir a atividade para 2017. 

 

2º Quadrimestre 2016 

 

Dificuldades encontradas: Nenhuma. 

Motivo: Atividade transferida para 2017. 

 

Programa 06 - Investir no aperfeiçoamento dos profissionais de enfermagem 

no Paraná 

Área responsável: GABINETE 

Contextualização: O Coren/PR deve investir no aperfeiçoamento dos profissionais 

de enfermagem por meio de parcerias, campanhas, cursos e eventos. E esse 

investimento se torna imprescindível visto o aumento crescente de profissionais no 

mercado, a necessidade de instrumentalizar os profissionais para o uso de 

ferramentas que facilitem e dêem visibilidade ao seu trabalho e o cumprimento da 

missão do Coren/PR de garantir a segurança dos cidadãos que buscam os serviços 

de Enfermagem. 

PROJETO 01: Promover parceria e cooperação técnica com associações, escolas, outras 

instituições. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

PROJETO 02: Promover eventos técnico-científicos (cursos, workshop's, capacitações). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.22.00.00 

Congressos, 

Seminários, Cursos 

e outros Eventos 

R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 56.018,00 R$ 9.160,00 
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PROJETO 03: Estabelecer contrato com empresa especializada e organizar agenda de eventos do 

Coren/PR. OBSERVAÇÕES: Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.74 (Outros serviços PJ). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.99.00.00 

Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

INDICADORES 

DENOMINAÇÃO 2015 
META 

2016 
1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

TOTAL 

2016 

Eventos para profissionais de 

Enfermagem. 
3 4 2 6 4 12 

Avaliação do Indicador 

1º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Recursos Humanos; Equipamento; Estrutura Física;  

Motivo: Falta de logística para realização de cursos/eventos para os profissionais de 

Enfermagem. 

Procedimentos Adotados 1º Quadrimestre 2016 

Instituído e lançado o Coren Paraná Atualiza - Programa de Educação Permanente 

do Coren/PR, Gestão 2015/17, para o desenvolvimento de cursos e eventos de 

atualização profissional, descentralizados para as 4 (quatro) macrorregiões do 

estado, nas subseções de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. Aprovada a 

coordenação e os facilitadores do Programa. Realizadas 2 (duas) Audiências 

Públicas: em Londrina dia 06/04/16 e em Foz do Iguaçu no dia 20/04/16 para discutir 

com os profissionais da Enfermagem, autoridades e convidados o Ensino a 

Distância (EaD) na Formação em Enfermagem. 

 

2º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Equipamento; Estrutura Física;  
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Motivo: Falta de espaços e equipamentos para a promoção e realização dos 

eventos e cursos. 

Procedimentos Adotados 2º Quadrimestre 2016 

Foram realizadas parcerias institucionais para viabilizar os espaços e equipamentos 

necessários para a promoção e realização dos seguintes eventos e cursos: - 17 de 

maio - Dia Nacional de Luta pela Valorização da Enfermagem, com Audiência 

Pública na Câmara Municipal de Curitiba, com aproximadamente 120 participantes; - 

20 de maio - Solenidade do Coren Paraná Premia, encerrando a Semana Integrada 

de Enfermagem do Paraná; - IX Seminário Estadual "Qualidade da Assistência ao 

Parto: Contribuições da Enfermagem", em parceria com a ABEn-PR e a SESA/PR, 

para 300 profissionais da Enfermagem; - 3º Congresso Paranaense de Saúde 

Pública/Coletiva, promovido pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva e Escola 

de Saúde Pública do Paraná, com três oficinas do Coren/PR e ABEn/PR para os 

profissionais da Enfermagem: Sistematização da Assistência de Enfermagem(SAE), 

Parto Domiciliar por Enfermeiras/os e Comissão de Ética de Enfermagem (CEE), 

com 30 (trinta) participantes cada. - 15º Seminário Nacional de Diretrizes para a 

Educação em Enfermagem, promovido pela ABEn Nacional, com o apoio do 

Coren/PR, para mais de 500 participantes. - Realização pelo Coren Paraná Atualiza: 

11 cursos em Curitiba/Ponta Grossa/ Paranaguá, 06 em Londrina e 05 em 

Cascavel/Foz do Iguaçu sobre "Legislação e Ética em Enfermagem"; 05 em 

Curitiba/Ponta Grossa/ Paranaguá, 04 em Londrina e 01 em Cascavel sobre 

"Processo de Trabalho em Equipe e Modelo de Atenção à Saúde"; 01 em Londrina 

sobre "Técnicas de Administração de medicamentos: cálculo, diluição, dosagem e 

aprazamento"; 01 em Londrina sobre "Segurança do Paciente"; e, ainda, 01 em 

Cascavel sobre "Saúde da Criança: Exame Físico". Alcançando um total de 836 

profissionais de Enfermagem capacitados. 

 

3º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Falta de apoio logístico para realização de eventos e 

cursos.  

Motivo: Processo licitatório deserto para contratação de empresa especializada em 

eventos. 
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Procedimentos Adotados 3º Quadrimestre 2016 

A Diretoria do Coren/PR buscou parcerias para o cumprimento das atividades 

planejadas em relação à promoção de eventos. Assim, foi possível em novembro/16 

realizar 4 (quatro) Encontros de Lideranças, Gestores, Gerentes e Enfermeiros 

Responsáveis Técnicos, 1 em cada macrorregião, atingindo mais de 500 

profissionais participantes. Ainda, o Programa Coren Paraná Atualiza promoveu, em 

2016, 53 cursos alcançando outros 1.380 profissionais. 

 

 

Programa 07 – Ampliar o relacionamento com os profissionais de enfermagem 

e a sociedade 

Área responsável: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

Contextualização: A Comunicação tem o desafio de resgatar a credibilidade do 

Coren/PR perante a categoria e a sociedade, sem perder o foco na divulgação das 

ações da Autarquia; dar visibilidade à Enfermagem na sociedade por meio de 

informações e a prestação de serviços em saúde e também estreitar seu 

relacionamento com profissionais de Enfermagem e a mída paranaense. 

PROJETO 01: Publicar periodicamente o Informativo Coren/PR. OBSERVAÇÕES: Classificação de 

despesa executada: 3.3.90.39.48 (Serviços gráficos). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.63.00.00 
Serviços Gráficos e 

Editoriais 
R$ 18.000,00 R$ 0,00 R$ 5.900,00 R$ 0,00 

 

PROJETO 02: Manter espaços publicitários na mídia impressa e por meio da radiodifusão do Paraná. 

OBSERVAÇÕES: Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.68 (Serviços publicidade e 

propaganda). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.88.00.00 

Serviços de 

Publicidade e 

Propaganda 

R$ 120.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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PROJETO 03: Realizar campanhas publicitárias de valorização da enfermagem e campanhas 

institucionais (mídia kit). OBSERVAÇÕES: Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.48 

(Serviços gráficos). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.63.00.00 
Serviços Gráficos e 

Editoriais 
R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 3.810,00 R$ 1.150,00 

 

PROJETO 03: Realizar campanhas publicitárias de valorização da enfermagem e campanhas 

institucionais (mídia kit), 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.88.00.00 

Serviços de 

Publicidade e 

Propaganda 

R$ 120.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

INDICADORES 

DENOMINAÇÃO 2015 
META 

2016 
1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

TOTAL 

2016 

Informativos entregues e *nível de 

repercussão de mídias espontâneas. 
20% 50% 40.00% 45.00% 5.00% 90% 

 

Avaliação do Indicador 

1º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Não houve a licitação de serviços gráficos nesse 

quadrimestre.  

 

Procedimentos Adotados 1º Quadrimestre 2016 

Além dos projetos já listados, a Assessoria de Comunicação executa os demais 

trabalhos: • Administração e monitoramento da fanpage e portal Coren/PR, com 

ações factuais (como Dia do Enfermeiro, por exemplo); • Pocketbook Legislação 

Básica; • Livreto CTICEEn; • Relatório de Atividades 2015/16; • Newsletters; • 

Banners destaques e pop-ups para o site; • Materiais gráficos - demanda interna 
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(bloco de anotações, CRT, Ofício, cartão de visitas, selos, convites, certificados, etc). 

Obs.: programetes Aerp: a meta foi parcialmente alcançada em 2016, devido a um 

imprevisto relacionado às gravações, informado pela Associação. No entanto, após 

contato, a situação foi regularizada. O Departamento de Comunicação desenvolverá 

um cronograma de pautas para aprovação e, a partir de então, dará continuidade ao 

termo de cooperação estabelecido. 

 

2º Quadrimestre 2016 

Dificuldades encontradas: Adequação de Projetos e Indicadores, conforme 

atribuições do cargo/depto.. 

Procedimentos Adotados 2º Quadrimestre 2016 

Proposta de adequação de Projetos e Indicadores para o próximo Exercício. 

OBSERVAÇÃO: * Por meio do Mídia Kit de cada veículo de comunicação pode-se 

mensurar o número de acessos para cada mídia espontânea divulgada. * De acordo 

com ações da gestão. 

Programas de Gestão, Manutenção e Serviços da Autarquia 

 

Estes programas não contemplam indicadores para serem avaliados. 

PROGRAMA 01: Exercer gestão compartilhada na tomada de decisões, envolvendo Plenário, 

Diretoria, Cargos Comissionados, Chefias de Departamentos e de Setores. Fiscais e Colaboradores. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

Contextualização: O Coren/PR sendo 'administrado' de forma completamente 

equivocada, sem que fossem observados os limites legais, inclusive ao arrepio das 

resoluções Cofen. A Junta Interventora do Cofen também constatou que não eram 

observados quaisquer rotina e procedimentos nas aquisições e/ou prestações de 

serviços após licitados; incompetência e desqualificação do anterior gestor de 

contratos, e falta de planejamento das atividades do Órgão. Todavia, em 2015, 

organiza-se a Secretaria Executiva como porta de entrada e saída de todo o 

expediente do Coren/PR; estabelece-se fluxo para aquisição de bens e serviços que 
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é enviado a todos os departamentos e setores; passa-se a acompanhar todos os 

contratos e processos administrativos; aprova-se novo Regimento Interno; são 

realizadas reuniões periódicas com chefias e assessores, e institui-se a 

Controladoria Geral e a Ouvidoria do Coren/PR. Também foi designação de fiscal 

para cada contrato existente e realizadas oficinas de Planejamento Estratégico. 

Análise: Em relação a este Programa, verifica-se que a partir da posse da atual 

Diretoria do Coren/PR, a tomada de decisões passou a ser precedida de ampla 

discussão dos temas institucionais junto aos Conselheiros, mediante apresentações 

feitas ao Plenário para esclarecimento e discussão de questões como Orçamento; 

definição do PPA, realização de eventos aos profissionais e prioridades de 

contratações e aquisições, dentre outros. Nestas oportunidades, chefias dos 

departamentos e setores, fiscais e colaboradores, assim como ocupantes de cargos 

comissionados têm participado ativamente. Também vêm sendo realizadas, desde 

2015, reuniões gerenciais mensais para estabelecer as atividades prioritárias e 

cronogramas de ação. O I Seminário Administrativo do Coren/PR, realizado em 19 e 

20 de outubro de 2015, e o II Seminário Administrativo, realizado em 26/27 e 

28/09/2016, ambos de âmbito estadual, envolvendo todos os empregados, 

assessores e chefias do Regional, também têm sido importantes momentos de 

avaliação institucional compartilhada. Neste II Seminário Administrativo, inclusive, 

houve a apresentação da avaliação das metas e programas do PPA, visando sua 

adequações e ajustes. Verifica-se que este Programa, de execução contínua, vem 

sendo executado com bons resultados. 

PROGRAMA 02: Organizar a Controladoria Geral. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.1.90.11.00.00.00 

Vencimentos e 

Vantagens Fixas - 

Pessoal Civil 

R$ 

110.000,00 
R$ 32.916,71 R$ 35.502,22 R$ 17.751,11 

 

PROGRAMA 02: Organizar a Controladoria Geral. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.1.90.13.00.00.00 
Obrigações 

Patronais 
R$ 33.000,00 R$ 9.875,01 R$ 10.650,67 R$ 5.325,34 

 

 



118 

 

Contextualização: O programa compreeende na destinação de recursos para a 

organização da Controladoria Geral do Coren/PR. Tal cargo já fora instituída nesta 

Autarquia, e o processo seletivo está em andamento para a nomeação do cargo de 

Controlador Geral. A necessidade de tal nomeação ficou mais evidente após as 

participações da Presidência e do Setor de Contabilidade na Capacitação de 

Controladores organizado pelo Cofen, que ocorreu no período de 30 de junho a 03 

de julho de 2015. A Controladoria compreende planos e medidas adotadas para a 

verificação do funcionamento dos demais setores, incrementando a eficiência 

operacional e promovendo a obediência às diretrizes administrativas estabelecidas. 

Análise: Este Programa igualmente vem sendo executado em plenitude. Em 2015, 

foram criados a Controladoria-Geral, o cargo de Controlador-Geral e o Comitê de 

Controle Interno, através da através da Decisão Coren/PR nº 03/2015, conforme o 

Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren/PR nº 51/2015. Em 2016, houve a 

nomeação da Controladora-Geral por meio da Portaria nº 012/2016, de 25/01/2016 e 

foi regulamentado o funcionamento da Controladoria-Geral e do Comitê de Controle 

Interno através da Decisão Coren/PR nº 05/2016, de 16/02/2016, posteriormente 

alterada pela Decisão Coren/PR nº 74/2016, de 07/06/2016, conforme adequação do 

Regimento Interno aprovada pela Decisão Coren/PR nº 73/2016. O Comitê de 

Controle Interno foi nomeado através da Portaria Coren/Pr nº 034/2016, de 

16/02/2016, posteriormente substituída pela Portaria nº 180/2016, de 24/06/2016, 

que dispôs sobre o Comitê, que passou a denominar-se Comitê Permanente de 

Controle Interno, para sua conformidade à Resolução Cofen nº 504/2016. A 

Controladoria-Geral e o Comitê Permanente de Controle Interno têm realizado o 

controle interno do Regional, conforme suas competências, emitindo pareceres, 

apresentando relatórios e propondo medidas de aperfeiçoamento administrativo. 

PROGRAMA 03: Manter a Ouvidoria do Coren/PR. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.1.90.11.00.00.00 

Vencimentos e 

Vantagens Fixas - 

Pessoal Civil 

R$ 40.000,00 R$ 24.919,98 R$ 23.823,44 R$ 45.511,12 
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PROGRAMA 03: Manter a Ouvidoria do Coren/PR. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.1.90.13.00.00.00 
Obrigações 

Patronais 
R$ 12.000,00 R$ 7.475,99 R$ 7.147,03 R$ 14.294,06 

 

PROGRAMA 03: Promover ampla divulgação do funcionamento e das atividades da Ouvidoria. 

OBSERVAÇÕES: Classificação de despesa executada: 3.3.90.39.74 (Outros serviços PJ). 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

3.3.90.39.99.00.00 

Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

Contextualização: Este programa tem como propósito destinar recursos a fim de 

manter a eficiência da Ouvidoria do Coren/PR, que já fora instituída e já possui 

funcionário ativo. O Setor de Ouvidoria tem como objetivo o atendimento à 

profissionais de Enfermagem, estudantes, colaboradores e comunidade em geral, no 

recebimento de informações, sugestões, elogios, reclamações e denúncias, e o 

encaminhamento das mesmas aos setores responsáveis a fim de obter respostas 

rápidas. A necessidade de manter a Ouvidoria é de grande importância para adquirir 

um retorno mais consistente sobre as realizações das atividades do Órgão, bem 

como avaliar de forma efetiva a satisfação dos inscritos. 

Análise: Este Programa encontra-se em execução desde o ano de 2015, quando foi 

criada a Ouvidoria do Coren/PR e nomeado um empregado de carreira como 

Ouvidor do Regional. A Ouvidoria tem sido de grande utilidade para a Administração 

detectar e buscar solucionar as dúvidas, problemas e denúncias realizadas à 

Ouvidoria. Também se verifica o atendimento de todas as dúvidas encaminhadas à 

Ouvidoria, mediante resposta feita pelo próprio Ouvidor ou mediante esclarecimento 

prestado pelo setor competente. O Relatório de Atividades da Ouvidoria, de 2015, 

encontra-se disponível no Portal de Transparência do Coren/PR e demonstra o 

número de atendimentos prestados pela Ouvidoria do Regional. Em 2016, o número 

de atendimentos foi ampliado pela divulgação deste serviço, inclusive através de 

flyers impressos em 2015 para esta finalidade. 



120 

 

PROGRAMA 04: Atualizar e manter o cadastro dos profissionais de Enfermagem do Paraná. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

Contextualização: A atualização e manutenção dos cadastros dos profissionais de 

Enfermagem é de extrema importância para o cumprimento da finalidade do 

CorenPR. 

Esta Gestão 2015/2017 tem priorizado as medidas para eficiência da realização dos 

novos cadastros, bem como a atualização e a manutenção dos cadastros já 

existentes, como se vê da implantação do novo Sistema de Informática SIG 1, 

previsto para outubro/2016. Em 2016, foi realizado levantamento pelo Setor de 

Tecnologia da Informação da quantidade de inscritos ativos na base de dados do 

Coren/PR, encontrando o número de 89.160 inscritos, com o acréscimo de 3.885 

profissionais em relação a 2015, o que resulta em um aumento de 4,5% de 

profissionais ativos no Paraná. 

PROGRAMA 05: Manter o Portal da Transparência para divulgar relatórios contábeis e financeiros, 

prestação de contas e relatórios de atividades, visando a transparência da gestão. 

CÓDIGO 
CONTA 

ORÇAMENTÁRIA 
META 2016 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

Contextualização: Os recursos deste programa têm como objetivo manter 

atualizado o Portal da Transparência do Coren/PR, que conforme a Lei n° 12.527 e a 

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101 de 2000) tem a finalidade 

de divulgação dos demonstrativos contábeis, financeiros e orçamentários, as 

prestações de contas e demais relatórios de atividades e gestão, para promover e 

garantir o conhecimento de todas as ações do órgão à comunidade. 

Em termos de cumprimento, este Programa se encontra também em plena 

execução. Em atendimento ao Acórdão 96/2016 do TCU, o Regional procedeu a 

publicação de todas as informações exigidas pela Lei de Acesso à Informação - LAI, 

dentro do prazo estabelecido de 180 dias, encerrado em 29/08/2016. A Portaria 
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Coren/PR nº 222/2016 designou a autoridade competente para assegurar o 

cumprimento das normas relativas à LAI e seu monitoramento. Destaque-se que, 

como apontou o Ofício Circular nº 107/2016/GAB/PRES do Cofen, datado de 

1º/09/2016, que apresentou o Relatório sobre o Cumprimento da Lei de Acesso à 

Informação – LAI pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais, o Coren/PR apresentou, 

em data de 29/08/2016, o índice de 100% de conformidade com a LAI, índice 

alcançado apenas pelo Cofen e por mais 04 Regionais. 

Em termos de cumprimento, temos que esta Programa se encontra também em 

plena execução. Em atendimento ao Acórdão 96/2016 do TCU, o Regional procedeu 

a publicação de todas as informações exigidas pela Lei de Acesso à Informação - 

LAI, dentro do prazo estabelecido de 180 dias, encerrado em 29/08/2016. A 

manutenção do Portal encontra-se em curso. 

Obs.: Este Relatório está datado de 30/09/2016, portanto antes do Ofício do Cofen. 

Consolidação dos Indicadores: 

Programa 01 - Implementar o Projeto Estratégico Setorial do Departamento de 

Fiscalização – DEFIS 

 

Área responsável: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 

INDICADOR META PARA 2016 
TOTAL ATINGIDO 

EM 2016 

Capacitações para fiscais realizadas 6 12 

INDICADOR META PARA 2016 
TOTAL ATINGIDO 

EM 2016 

Acréscimo de profissionais de enfermagem nas instituições 

de saúde no PR 
3% 4,5% 

INDICADOR META PARA 2016 
TOTAL ATINGIDO 

EM 2016 

Instituições de saúde com a SAE implementada 5% 0% 

INDICADOR META PARA 2016 
TOTAL ATINGIDO 

EM 2016 

Capacitações de profissionais de Enfermagem realizadas 70% 85% 

INDICADOR META PARA 2016 
TOTAL ATINGIDO 

EM 2016 

Instituições de Saúde de Alta Complexidade fiscalizadas 100 179 
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Programa 02 – Manter e Atualizar Soluções de TI, visando acompanhar 

avanços tecnológicos 

 

Área responsável: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

INDICADOR META PARA 2016 
TOTAL ATINGIDO 

EM 2016 

Processos (meio e fins) automatizados por sistemas de 

informática 
77% 77% 

INDICADOR META PARA 2016 
TOTAL ATINGIDO 

EM 2016 

Adequação da infraestrutura de rede interna e Internet 50% 70% 

 

 

Programa 03 - Instituir política de Gestão de Pessoas 

 

Área responsável: GESTÃO DE PESSOAS 

INDICADOR META PARA 2016 
TOTAL ATINGIDO 

EM 2016 

Grau de satisfação dos empregados do Coren/PR 50% 35% 

 

Programa 04 - Adquirir e manter estrutura (sede) própria que agregue todos os 

departamentos/setores do Regional 

 

Área responsável: ASSESSORIA EXECUTIVA 

INDICADOR META PARA 2016 
TOTAL ATINGIDO 

EM 2016 

Nova sede para o Coren/PR 1 1 

 

Programa 05 - Reorganização das unidades descentralizadas (Subseções) do 

Coren/PR 

 

Área responsável: ASSESSORIA EXECUTIVA 

INDICADOR META PARA 2016 
TOTAL ATINGIDO 

EM 2016 

Satisfação dos profissionais de enfermagem em relação aos 

serviços prestados pelo Coren/PR. 
10% 0% 
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Programa 06 - Investir no aperfeiçoamento dos profissionais de enfermagem 

no Paraná 

 

Área responsável: GABINETE 

INDICADOR META PARA 2016 
TOTAL ATINGIDO 

EM 2016 

Eventos para profissionais de Enfermagem. 4 12 

 

 

Programa 07 - Ampliar o relacionamento com os profissionais de enfermagem 

e a sociedade 

 

Área responsável: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

INDICADOR META PARA 2016 
TOTAL ATINGIDO 

EM 2016 

Informativos entregues e *nível de repercussão de mídias 

espontâneas. 
50% 90% 

 

 

Conclusão 

Com os dados das avaliações realizadas pelos órgãos responsáveis, este Conselho 

Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR apresenta o presente Relatório de 

Avaliação Quadrimestral da Execução do Plano Plurianual 2016/2018, referente ao 

1º Quadrimestre (Janeiro a Abril), 2º Quadrimestre (Maio a Agosto), e 3° 

Quadrimestre (Setembro a Dezembro) de 2016, com a avaliação das metas e atual 

situação de cada programa e ação, inclusive quanto à sua execução orçamentária, 

em atendimento ao disposto no art. 3º, §4º, da Resolução Cofen nº 0503/2016, 

apontando-se a necessidade de adequação das metas do PPA dos Programas onde 

foi apontada esta dificuldade para sua execução. 
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4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 

4.1. DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 

 

 O Coren/PR é órgão dotado de personalidade jurídica de direito público, 

integrante do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, devendo exercer 

suas atribuições finalísticas e atividades-meio por atos e ações administrativas de 

caráter deliberativo ou executivo, regulamentares, contenciosas e disciplinares, 

observando as competências e procedimentos previstos no seu Regimento Interno e 

os princípios constitucionais da moralidade, legalidade, economicidade, 

impessoalidade e publicidade. 

 A Autarquia tem jurisdição e competência territorial na unidade federativa do 

estado do Paraná, com foro e sede administrativa na cidade de Curitiba, e é dotado 

de autonomia administrativa, financeira, orçamentária, patrimonial e política, sem 

vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública. 

 O Coren/PR é subordinado hierarquicamente ao Cofen, em relação às 

atividades finalísticas da Autarquia, notadamente para executar suas instruções e 

provimentos, diretrizes gerais e resoluções expedidas. 

  

Plenário 

 O Plenário é órgão de deliberação do Coren/PR, composto por 18 (dezoito) 

conselheiros, sendo 9 (nove) efetivos e 9 (nove) suplentes, denominados 

conselheiros regionais, todos profissionais de Enfermagem, de nacionalidade 

brasileira, na proporção de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de 

Técnicos e ou Auxiliares de Enfermagem. 

 O Plenário se reúne mensalmente por meio de convocação da Presidência. 

Em 2016, foram realizadas 18 (dezoito) Reuniões Ordinárias de Plenário – ROP’s, 

sendo 8 (oitos) para julgamento de Processos Éticos (P.E) e as demais 

administrativas (Adm.), conforme numeração e datas abaixo: 

27/01 - 562ª ROP – Adm. 

16/02 – 563ª ROP – Adm. 

1º/03 – 564ª ROP – Adm. 
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02/03 – 565ª ROP – P.E. 

03/05 – 566ª ROP – Adm. 

04/05 – 567ª ROP – P.E. 

07/06 - 568ª ROP – Adm. 

08/06 – 569 ROP – P.E. 

05/07 – 570ª ROP – Adm. 

06/07 – 571ª ROP – P.E. 

02/08 - 572ª ROP – P.E. 

03/08 – 573ª ROP – Adm. 

14/09 – 574ª ROP – P.E. 

04/10 – 575ª ROP – Adm. 

05/10 – 576ª ROP – P.E. 

16/11 – 577ª ROP – P.E. 

17/11 – 578ª ROP – Adm. 

13 e 14/12 – 579ª ROP – Adm. 

Ainda, foram realizadas as seguintes Reuniões Extraordinárias de Plenário - 

REP's: 

29/03 - 240ª REP – Adm.; 

30/03 – 241ª REP – P.E. 

22/06 – 242ª REP – Adm. 

24/08 - 243ª REP – Adm. 

  

 O Plenário elaborou e aprovou 19 (dezenove) pareceres técnicos, conforme 

numeração e títulos, disponíveis no site do Coren/PR: 

001/2016 -Atuação de Enfermeiro Obstétrico que assiste ao parto domiciliar e 

critérios para cadastramento para fins de emissão e preenchimento de Declaração 

de Nascido Vivo; 

002/2016 - Administração intravaginal de Misoprostol realizada pela equipe de 

Enfermagem. 

003/2016 - Competência do enfermeiro para lavagem vesical, troca de cistostomia e 

lavagem de cavidade pleural. 
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004/2016 - Recepção e cuidados com o recém-nascido realizados pelo Enfermeiro 

no parto vaginal e parto cesárea. 

005/2016 – Supervisão do Enfermeiro junto ao quadro permanente do nível médio 

de Enfermagem com lotação em Residências Terapêuticas. 

006/2016 - Cuidados com o assoalho pélvico da mulher no ciclo gravídico puerperal 

realizado por enfermeiro. 

007/2016 - Curativo de Cateter Venoso Central (CVC) realizado por Enfermeiro.               

008/2016 - Sangria terapêutica sob supervisão de Enfermeiro. 

009/2016 - Competência do Enfermeiro para punção arterial. 

010/2016 - Local para manipulação e administração de metotrexato fora do ambiente 

hospitalar. 

011/2016 – Classificação de Risco realizada por Técnicos de Enfermagem. 

012/2016 - Competência legal do Enfermeiro para realizar perícia no âmbito da 

Saúde do Trabalhador mensurando riscos ocupacionais no que tange a matéria 

insalubridade e periculosidade. 

013/2016 - Anotação de código da Classificação Internacional de Doenças (CID) por 

profissional de Enfermagem em fichas de atendimento. 

014/2016 - Inserção e implante subdérmico – Implanon, por Enfermeiro. 

015/2016 – Lavagem auricular realizada pelo Enfermeiro. 

016/2016 – Aplicação de injeção intramuscular no deltoide por profissionais de 

enfermagem. 

017/2016 - Diluição, preparo e manuseio do medicamento Ganciclovir pelos 

profissionais de enfermagem. 

018/2016 – Competência da enfermagem para fixar/reposicionar cânula 

endotraqueal após RX. 

019/2016 - Confecção de tala gessada e imobilizações ortopédicas em geral por 

profissionais de enfermagem. 

 

Diretoria  

 A Diretoria do Coren/PR, órgão de deliberação ad referendum do Plenário, é 

responsável pela gestão e acompanhamento das atividades administrativas, 

financeiras e de apoio necessárias ao bom funcionamento da Autarquia. 
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 É constituída pela Presidência, Secretária e Tesoureiro, eleitos dentre os 

conselheiros efetivos e nos termos do artigo 13 da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, 

e do Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem. 

 A Diretoria reúne-se mensalmente e sempre que necessário, com presença 

mínima da maioria simples de seus membros, por convocação da Presidência ou 

solicitação por escrito da maioria simples de seus componentes. 

 Não houve Reuniões Extraordinárias de Diretoria – RED’s e as Reuniões 

Ordinárias de Diretoria – ROD’s foram 09 (nove), conforme numeração e datas:  

Número/datas de ROD's:  

27/01 - 273ª ROD  

16/02 - 274ª ROD  

01/03 - 275ª ROD  

08/06 - 276ª ROD  

05/07 - 277ª ROD  

03/08 - 278ª ROD  

04/10 - 279ª ROD  

17/11 - 280ª ROD  

13/12 - 281ª ROD  

  

Gestão Participativa 

 Na perspectiva de manter o diálogo e uma gestão participativa foram 

realizadas Reuniões Gerenciais mensais com a participação de assessores e chefias 

de setores e departamentos e realizado em setembro o Seminário Admistrativo-

2016, com duração de 3 (dias), visando treinamento dos empregados para uso do 

novo sistema informatizado (SIG 01), atualização sobre novos processos instalados, 

principalmente, pela Controladoria e troca de experiências entre os integrantes da 

equipe.  

 O Plenário do Coren/PR, visando envolver o maior número de profissionais 

em suas atividades, instituiu as seguintes comissões de trabalho: 

- Comissão de Saúde da Mulher; 

- Comissão Mista de Sistematização da Prática de Enfermagem; 

- Comissão Estadual de Reformulação do Código de Ética de Enfermagem. 
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 Outro espaço de ampla participação, de conselheiros e colaboradores, é a 

Câmara Técnica de Instrumentalização de Comissão de Ética de Enfermagem. 

 

Gabinete/Assessorias/Secretaria Executiva  

                 O Coren/PR para o cumprimento de seus objetivos e finalidades conta 

com assessores, ocupantes de cargos de carreira ou em comissão, de livre 

nomeação e exoneração, nomeados pela Presidência. 

                 A estrutura, nomenclatura e atribuições dos cargos comissionados do 

Coren/PR foram aprovadas pelo Plenário, resultando na Decisão nº 31/2015, 

alterada pela Decisão 113/2016. 

                Todos os cargos em comissão serão designados por portaria, 

devidamente homologada pelo Plenário. 

                As chefias de departamentos, de setores, assessores e de subseções são 

administrativamente vinculadas ao Gabinete do Coren/PR, sob a coordenação da 

Assessora Executiva. 

               O Gabinete em 2016, por intermédio da Assessora Executiva e Secretária 

Executiva, elaborou e deu os devidos encaminhamentos 325 Portarias, 168 

Decisões, 349 Ofícios e 04 Instruções Normativas. 
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4.2. INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS 

Quadro 55 – Informações sobre os dirigentes e colegiados. 

DIRETORIA 

GESTÃO 2015-2017 

PRESIDENTE: SIMONE APARECIDA PERUZZO  CPF: 462.539.989-00 

SECRETÁRIA: JANYNE DAYANE RIBAS (até 27/04/2016) 

                          VERA RITA DA MAIA (a partir de 07/06/2016) 

CPF: 028.445.219-08 

CPF: 726.391.219-87 

TESOUREIRO: ADEMIR LOVATO CPF: 664.165.239-49 

PLENÁRIO 

CONSELHEIROS EFETIVOS: 

1. SIMONE APARECIDA PERUZZO  CPF: 462.539.989-00 

2. VERA RITA DA MAIA CPF: 726.391.219-87 

3. ADEMIR LOVATO CPF: 664.165.239-49 

4. ALESSANDRA SEKSCINSKI CPF: 768.173.509-72 

5. EZIQUIEL PELAQUINE CPF: 512.084.909-15 

6. ELVIRA MARIA PERIDES LAWAND CPF: 894.270.418-20 

7. MARIA CRISTINA PAGANINI CPF: 479.412.009-53 

8. ORILDE MARIA BALESTRIN CPF: 189.571.610-15 

9. JANYNE DAYANE RIBAS CPF: 028.445.219-08 

CONSELHEIROS SUPLENTES: 

10. ALESSANDRA CAMPOS CPF: 029.103.809-39 

11. ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS CPF: 913.316.849-00 

12. AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL CPF: 462.228.559-20 

13. MARCIO ROBERTO PAES CPF: 014.693.239-07 

14. MARTA BARBOSA DA SILVA CPF: 035.886.779-76  

15. ODETE MIRANDA MONTEIRO CPF: 897.200.249-68 

16. OTÍLIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA CPF: 023.807.079-44 

17. SIDNEIA CORREA HESS CPF: 764.328.079-72 

18. SIRLEI COSTA DE JESUS CPF: 741.012.859-34 

Fonte: Assessoria Executiva do Coren/PR. 
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4.3. ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA/COMITÊ DE CONTROLE 

INTERNO  

 

 Em 2015, foram criados a Controladoria-Geral, o cargo de Controlador-Geral 

e o Comitê de Controle Interno, através da através da Decisão Coren/PR nº 03/2015, 

conforme o Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren/PR nº 51/2015. Em 

2016, houve a nomeação da Controladora-Geral por meio da Portaria nº 012/2016, 

de 25/01/2016 e foi regulamentado o funcionamento da Controladoria-Geral e do 

Comitê de Controle Interno através da Decisão Coren/PR nº 05/2016, de 

16/02/2016, posteriormente alterada pela Decisão Coren/PR nº 74/2016, de 

07/06/2016, conforme adequação do Regimento Interno aprovada pela Decisão 

Coren/PR nº 73/2016.  

O Comitê de Controle Interno foi nomeado através da Portaria Coren/Pr nº 

034/2016, de 16/02/2016, posteriormente substituída pela Portaria nº 180/2016, de 

24/06/2016, que dispôs sobre o Comitê, que passou a denominar-se Comitê 

Permanente de Controle Interno, para sua conformidade à Resolução Cofen nº 

504/2016. A Controladoria-Geral e o Comitê Permanente de Controle Interno têm 

realizado o controle interno do Regional, conforme suas competências, emitindo 

pareceres, apresentando relatórios e propondo medidas de aperfeiçoamento 

administrativo. 

 

4.4. ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Não houve atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos no 

ano de 2016. 

 

4.5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS  

 

 Representantes do Coren/PR já participaram em evento do Cofen que 

abordou a importância da elaboração de um Plano de Gestão de Riscos, que será 

elaborado em 2017. 
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4.6. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DE 

COLEGIADOS  

 

Não se aplica remuneração aos administradores e membros do colegiado, 

haja vista natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada, conforme artigo 14 do 

Regimento Interno Cofen, aprovado pela Resolução nº 421/2012, sendo o mandato 

dos membros do Plenário do Cofen e dos Conselhos Regionais considerados 

honoríficos, com duração de 03 (três) anos, admitindo-se uma reeleição consecutiva. 

 

4.7. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE 

CONTRATADA 

 

Não houve em 2016 a contratação de empresas de Auditoria Independente. 

 

 

5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

5.1 GESTÃO DE PESSOAS  

 

5.1.1. Estrutura de pessoal da unidade  

 

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná conta, atualmente, além de 

sua Sede Administrativa e com mais 3 Subseções no estado. Em cada Subseção, 

há funcionários capacitados conforme elencado abaixo. Ressalte-se que houve o 

fechamento de 4 Subseções (Guarapuava, Francisco Beltrão, Umuarama e Ponta 

Grossa). Com isso, os empregados destas Subseções foram transferidos para a 

Sede Regional e/ou Subseções que permaneceram (Londrina, Cascavel e Maringá). 

O Conselho apresenta, em seu quadro funcional, em 31 de dezembro de 

2016, 59 empregados, sendo 50 de carreira distribuídos nos equipamentos de 

Curitiba e Subseções e 9 comissionados na sede Regional, conforme Quadro 

Demonstrativo da Força de Trabalho. 



132 

 

Não houve concurso público neste exercício, porém, ocorreram contratações 

visando o provimento de alguns cargos em comissão, conforme necessidades 

estratégicas do Regional, ampliando o quadro funcional, não obstante obediência 

aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Quadro 56 – Quadro Funcional. 

Tipologias dos Cargos 
Lotação 

Ingressos 
em 2016 

Egressos 
em 2016 

Autorizada Efetiva 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 50 0 7 

1.1 Membros de poder e agentes políticos 
Não 

aplicável 
Não 

aplicável 
Não 

aplicável 
Não 

aplicável 

1.2 Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 50 0 7 

   1.2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 50 0 7 

   1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado - - - - 

   1.2.3 Servidores de carreira em exercício provisório - - - - 

   1.2.4 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas - - - - 

2. Servidores com Contratos Temporários - - - - 

3. Servidores sem Vínculo com a Adm. Pública 0 9 5 5 

Total de Servidores (1+2+3) 0 59 5 12 

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas do Coren/PR, 2016. 

 

O quadro abaixo demonstra a distribuição da lotação efetiva dos servidores 

do Regional, entre as áreas “Meio” e “Fim”, conforme as atividades correspondentes 

às suas finalidades e objetivos precípuos. 
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Quadro 57 – Distribuição da lotação efetiva. 

Tipologias dos Cargos Àrea Meio Área Fim 

1. Servidores de Carreira (1.1) 11 39 

1.1 Servidores de Carreira ( 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4) 11 39 

   1.1.2 Servidores de carreira vinculada ao órgão 11 39 

   1.1.3 Servidores de carreira em exercício descentralizado - - 

   1.1.4 Servidores de carreira em exercício provisório - - 

   1.1.5 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas - - 

2. Servidores com Contratos Temporários - - 

3. Servidores sem Vínculo com a Adm. Pública 8 1 

Total de Servidores (1+2+3) 19 40 

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas do Coren/PR, 2016. 
 

O detalhamento do quadro a seguir pretende identificar a estrutura de cargos 

em comissão e de funções gratificadas do Coren/PR: 

Quadro 58 – Cargos de comissão e funções gratificadas. 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação 
Ingressos 
em 2016 

Egressos 
em 2016 

Autorizada Efetiva 

1. Cargos em Comissão Não há 13 5 5 

1.1 Cargos de Natureza Especial - - - - 

1.2 Grupo de Diresção e Assessoramento Superior - 13 5 5 

   1.2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão - 4 - - 

   1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado - - - - 

   1.2.3 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas - - - - 

   1.2.4 Sem vínculo - 9 5 5 

   1.2.5 Aposentados - - - - 

2. Funções Gratificadas Não há 6 - - 

2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao órgão - 6 - - 

2.2 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado - - - - 

2.3 Servidores de outros órgãos e esferas - - - - 

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) Não há 19 5 5 

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas do Coren/PR, 2016. 
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O quadro relativo ao Nível de Escolaridade foi elaborado levando-se em 

consideração que há casos de colaboradores formados em ensino superior 

exercendo função de nível médio, por terem sido aprovados em concurso público 

para estes cargos. Portanto, para composição deste quadro, considerou-se o cargo 

e não a formação do colaborador: 

 

Quadro 59 – Quadro funcional em função de Nível de Escolaridade. 

Demonstração da Força de Trabalho do Coren/PR  

em função do Nível de Escolaridade de seus servidores 

 Colaboradores de 
nível médio 

Colaboradores de 
nível superior 

Total de 
colaboradores 

Sede Regional 21 21 42 

Subseção Londrina 4 3 7 

Subseção Maringá 1 3 4 

Subseção Cascavel 2 4 6 

Totais 37 29 59 

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas do Coren/PR. 

 

Quadro 60 – Quadro funcional em função da idade. 

Demonstração da força de trabalho do Coren/PR   

em função da idade de seus servidores 

Localidade / idade (em anos) 18-30 31-44 45-59 
Acima de 
59 anos 

Totais 

Sede Regional 11 18 12 1 42 

Subseção Londrina 1 5 0 1 7 

Subseção Maringá 0 4 0 0 4 

Subseção Cascavel 2 2 2 0 6 

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas do Coren/PR. 

 

 

5.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal (Quadro abaixo) 

 

 

 



Quadro 61 – Demonstrativo das despesas com pessoal. 

 Fonte: Setor de Gestão de Pessoas do Coren/PR, 2016. 

 

 

Despesas do pessoal 

Tipologias/ 
Exercícios 

Vencimentos e 
Vantagens 

Fixas 

 Despesas Variáveis Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais 

Total 
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações Benefícios Assistenciais e Previdenc. Demais Despesas Variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios 
2016 N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável 

N/ 
aplicável 

N/ aplicável 

2015 N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável 
N/ 

aplicável 
N/ aplicável 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios 
2016 R$ 

2.090.769,05 
R$ 

383.311,42 
R$ 

272.705,77 
R$ 

862.015,10 
R$ 

297.235,79 
R$ 144.825,58 - - - 

R$ 
4.050.862,71 

2015 
R$ 

2.135.475,88 
R$ 

385.515,33 
R$ 

273.227,92 
R$ 

833.288,15 
R$ 

218.283,11 
R$ 81.183,71 - - - 

R$ 
3.926.974,10 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercícios 
2016 N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável 

N/ 
aplicável 

N/ aplicável 

2015 N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável 
N/ 

aplicável 
N/ aplicável 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2016 R$ 705.602,27 - R$ 62.192,01 R$ 93.056,53 R$ 92.430,24 R$ 14.078,02 - - - R$ 967.359,07 

2015 R$ 515.034,23 - R$ 44.807,00 - R$ 56.090,00 R$ 3.509,61 - - - R$ 619.440,84 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2016 N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável 

N/ 
aplicável 

N/ aplicável 

2015 N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável 
N/ 

aplicável 
N/ aplicável 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2016 N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável 

N/ 
aplicável 

N/ aplicável 

2015 N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável 
N/ 

aplicável 
N/ aplicável 

 
    

         



5.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal  

 

Não houve, no exercício 2016, análise aprofundada dos riscos relacionados 

ao pessoal no âmbito do Coren/PR. No entanto, é possível identificar algumas 

situações que podem comprometer o cumprimento da missão institucional ao longo 

do tempo.  

Um deles, trata de uma Ação Civil Pública 0159400.09.2003.5.01.0029, que 

tramita perante a 29º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. A ação transitou em 

julgado e atualmente está em fase de execução de sentença. Somente o Cofen 

figurou no polo passivo, no entanto, o entendimento da Justiça foi no sentido de que 

o Cofen/Conselhos Regionais formam uma única Autarquia e que a decisão 

desfavorável contra ele se estende a todos os funcionários dos Regionais que foram 

contratados sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. No caso 

específico do Paraná 15 empregados correm risco de serem atingidos pela decisão 

da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. No entanto, como o Coren/PR não 

integrou o polo passivo da lide, entende o mesmo que não pode sofrer com os 

efeitos de uma ação que sequer lhe foi assegurado o direito de se defender. 

Oportuno esclarecer que o Coren/PR já teve contra si uma ação civil pública 

ajuizada pelo Ministério Público Federal e o TRF 4ª Região considerou, com base no 

princípio da segurança jurídica, válidas todas as contratações feitas sem concurso 

público até 18 de maio de 2001, a decisão transitou em julgado no ano de 2014. No 

intuito de afastar os efeitos da decisão proferida pela Justiça do Trabalho do Rio de 

Janeiro, o Coren impetrou Mandado de Segurança perante o TRT1º Região e obteve 

liminar. O MPT entrou com agravo regimental contra a decisão liminar. 

Outra situação de risco é que, em função da natureza jurídica dos Conselhos 

Regionais, e do regime de contratação dos empregados, encontra-se em discussão 

se deve ser utilizado o regime celetista (CLT), conforme a Lei 5.905, ou se devesse 

contratar pelo Regime Jurídico Único. Com isso, e até que se resolva este impasse, 

o Conselho Federal orientou os Regionais a não realizar Concurso Público, evitando 

danos ao erário com a finalização deste processo. 

Desta forma, o Regional encontra-se com estas situações que se pode 

considerar "de risco", tanto pela perda de empregados quanto pela impossibilidade 

de contratação. Porém, ambas independem, por ora, da vontade dos gestores, 

cabendo-lhes, apenas, no exercício de suas funções, envidar esforços para 
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responder à Justiça quando questionados, procurando defender os interesses da 

Autarquia, em prol dos profissionais da enfermagem. 

 

5.1.4. Contratação de mão de obra temporária 

 

No que se refere à mão de obra terceirizada em atividades de apoio, o 

Coren/PR utilizou, em 2016, serviços desta natureza, mediante contratação de 

empresas através de processos licitatórios para Limpeza, Copeiragem e Telefonia. A 

posição no quadro abaixo reflete a posição em 31/12/2016, visto que, durante o ano, 

houve necessidade de readequação de alguns postos, tendo em vista o fechamento 

de algumas Subseções, bem como o recebimento da Subseção Região Curitiba e 

Região Metropolitana na sede do Regional, em novo endereço. 

No transcorrer de 2016, não se utilizou de mão-de-obra de estagiários. 

 

Quadro 62 – Contratação de mão de obra temporária. 

Posição em 31/12/2016 
Limpeza e 

Copeiragem 
Vigilância Telefonistas 

Estagiários 

nível 
médio 

nível 
superior 

Sede Regional 5 0 4 0 0 

Subseção Londrina 1 0 0 0 0 

Subseção Maringá 1 0 0 0 0 

Subseção Cascavel 1 0 0 0 0 

  Fonte: Setor de Gestão de Pessoas do Coren/PR, 2016. 
 

 

5.2. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO  

 

5.2.1. Principais sistemas de informações  

 

Os sistemas foram considerados de acordo com sua relevância para a 

realização da missão e objetivos institucionais do Conselho. 

A estruturação do conjunto principal de sistemas que atendem ao Conselho 

está baseada no projeto iniciado em 2014 para aquisição de um novo “Sistema”, 

inicialmente denominado SIG-CORENPR. 
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O SIG-CORENPR foi concebido a partir do apoio técnico dos servidores das 

diversas áreas do Coren/PR em conjunto com o Setor de Tecnologia da Informação, 

promovendo o mapeamento dos processos de negócio da Autarquia e os requisitos 

que a Solução Integrada deveria contemplar. 

As diretrizes do SIG-CORENPR preveem integração das áreas de negócio do 

Coren/PR que efetivamente necessitam de integração forte, ou seja, base única de 

dados, de modo a viabilizar a implantação dos conceitos de gestão por processos, a 

redução da burocracia e a redução do risco de fraudes, erros e demais 

vulnerabilidades na operacionalização de seus serviços.  

Foi aprovado então o modelo de um cluster de Soluções Integradas de Software 

que segmenta o conjunto de módulos de sistema em 3 grandes subconjuntos:  

• SIG01 - gestão de macroprocessos finalísticos e específicos da autarquia 

(Fiscalização; Atendimento ao Público; Registro e Cadastro Profissional; 

Processos Judiciais, Éticos e Administrativos; Arrecadação e Cobrança; 

Protocolo e Gabinete); 

• SIG02 - gestão de macroprocessos administrativos comuns da autarquia 

(Contabilidade; Gestão Orçamentária e Financeira; Licitação e Contratos; 

Gestão Patrimonial e Almoxarifado); 

• SIG03 - gestão de macroprocessos de recursos humanos (Folha de 

Pagamento); 

A seguir são elencados os principais módulos e sistemas contemplados no 

cluster. 

Para maior clareza os sistemas foram agrupados da seguinte forma: 

• Quanto a sua situação 

o Sistemas em Produção – sistema atualmente vigente no Regional; e  

o Sistemas em Implantação – sistema em fase de desenvolvimento e 

implantação no Regional; 

o Sistemas em Aquisição – sistema em fase de licitação ou já 

contratados, mas com processo de implantação ainda não iniciado; 

• Quanto ao tipo de informações geridas 

o Sistemas para Gestão Administrativa; e 

o Sistemas para Gestão da Atividade Fim. 
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Sistemas em produção 

Sistemas para Gestão Administrativa 

 

• PRONIM  

o Objetivos e características: solução integrada de gestão administrativa. 

Atende aos processos relacionados ao registro contábil, planejamento 

orçamentário, administração financeira, administração de pessoal, 

suprimentos, patrimônio, relatórios gerenciais e relatórios financeiros. 

o Fornecedor: Governança Brasil 

o Módulos: 

� CP – Contabilidade Pública; 

� GP – Gestão de Pessoal, Atos Legais e Contra-cheque Online; 

� PL – Planejamento e Orçamento LOA; 

� RF – Responsabilidade Fiscal; 

� ST – Tesouraria; 

� PP – Patrimônio Público; 

� CM – Compras e Materiais; 

o Licença de Uso: locação de licença. 

o Manutenção e suporte: atualização corretiva e evolutiva de versão e 

suporte técnico especializado. 

o Riscos de continuidade:  

� Prazo para último aditivo contratual em 2017; 

� A locação da licença implica em descontinuidade do acesso aos 

sistemas findo o contrato, com impacto na operação 

administrativa do Regional. 

o Medidas para mitigar os Riscos: 

� Nova licitação para aquisição da licença perpétua de Solução 

Integrada aderente as regras de negócio do Regional; 

� Segmentação da solução integrada, colocando em separado os 

módulos para Gestão de Pessoas, ampliando assim a 

competitividade do certame licitatório. 
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Sistemas para Gestão da Atividade Fim 

 

• PRONIM - AR  

o Objetivos e características: solução integrada de gestão de cadastro e 

receitas. Atende aos processos relacionados ao registro e inscrição 

Profissional e de Instituições, registro de Responsabilidade Técnica, 

histórico de fiscalização, atendimento ao público, serviços on-line para 

o inscrito, arrecadação de anuidades e taxas, cobrança bancária, 

controle da dívida ativa, relatórios cadastrais e relatório de contas a 

receber. 

o Fornecedor: Governança Brasil 

o Módulos: 

� AR – Arrecadação de Receita; 

� AR- CIDADÃO; 

o Licença de Uso: locação de licença. 

o Manutenção e suporte: atualização corretiva e evolutiva de versão e 

suporte técnico especializado. 

o Riscos de continuidade:  

� Prazo para último aditivo contratual em 2017; 

� A locação da licença implica em descontinuidade do acesso aos 

sistemas findo o contrato, com impacto na prestação dos 

serviços públicos; 

� Baixa aderência aos processos de Registro Profissional e 

Fiscalização; 

o Medidas para mitigar os Riscos: 

� Execução de contrato com novo fornecedor de Solução 

Integrada licitada no final de 2015; 

� Aquisição da licença de uso perpétua do novo software; 

� Fiscalização da execução do novo contrato com vistas a garantir 

a aderência da Solução às regras de negócio do Regional e 

cumprimento às exigências editalícias. 
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Sistemas em Implantação 

Sistemas para Gestão Administrativa 

 

• SIG2 - SISCONT.NET 

o Objetivos e características: SISCONT.NET é dos módulos uma solução 

integrada de gestão, no modelo ERP (Enterprise Resource Planinng), 

para macroprocessos administrativos comuns da autarquia 

(contabilidade; gestão orçamentária e financeira; licitação e contratos; 

gestão patrimonial e almoxarifado). Atende aos processos relacionados 

ao registro contábil, planejamento orçamentário, administração 

financeira, relatórios gerenciais e relatórios financeiros. 

o Fornecedor: Implanta Informática. 

o Licença de Uso: aquisição de licença perpétua. 

o Manutenção e suporte: atualização corretiva e evolutiva de versão, 

suporte técnico especializado horas técnicas de customização da 

solução. 

o Riscos de continuidade: solução na infraestrutura do fornecedor, 

obsolência de versão adquirida, necessidade de suporte especializado 

para a solução. 

o Medidas para mitigar os Riscos: 

� Contrato de manutenção corretiva e evolutiva; com 

possibilidade, a qualquer tempo, de instalação da solução 

adquirida na infraestrutura do Conselho. Projeto de adequada 

de infraestrutura e capacitação do corpo técnico do 

Departamento de TI para suporte à solução. 

� Fiscalização da execução do novo contrato com vistas a garantir 

a aderência da Solução às regras de negócio do Regional e 

cumprimento às exigências editalícias 

� Exigir a gestão do projeto de implantação, treinamento, 

acompanhamento do pós virada em produção e customizações 

com as melhores práticas de mercado; 

� Mapeamento de processos e análise de aderência. 

o Prazo para Conclusão da Implantação: 16/12/2016. 
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Sistemas para Gestão da Atividade Fim 

 

• SIG1 – BRConselhos 

o Objetivos e características: solução integrada de gestão para 

macroprocessos das atividades fins da autarquia, no modelo ERP 

(Enterprise Resource Planinng). Atende aos processos relacionados ao 

registro e inscrição profissional e de instituições, registro de 

Responsabilidade Técnica, registro de vínculos profissionais, 

processos de fiscalização, processos judiciais, processos ético-

disciplinares, processos administrativos, processos de cobrança, 

protocolo físico e protocolo eletrônico, gestão eletrônica de 

documentos, registros de atividades de comissões, controle de 

inscrição em cursos e eventos, controle e agenda de reuniões do 

Conselho, atendimento ao público, serviços on-line para o inscrito, 

arrecadação de anuidades e taxas, cobrança bancária, controle da 

dívida ativa, relatórios cadastrais e relatório de contas a receber. 

o Fornecedor: BR Conselhos 

o Módulos: 

• CADASTRO 

• PROTOCOLO 

• SECRETARIA 

• ÉTICA E DISCIPLINA 

• GED 

• COMISSÕES 

• FISCALIZAÇÃO 

• JURÍDICO 

• FINANCEIRO 

• INTEGRAÇÃO CONTÁBIL 

• EVENTOS 

• SUPORTE 

• SEGURANÇA 

o Licença de Uso: aquisição de licença perpétua. 

o Manutenção e suporte: atualização corretiva e evolutiva de 

versão, suporte técnico especializado horas técnicas de customização da 
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solução. 

o Riscos de continuidade: solução na infraestrutura do fornecedor, 

obsolência de versão adquirida, necessidade de suporte especializado para a 

solução. 

o Medidas para mitigar os Riscos: 

• Contrato de manutenção corretiva e evolutiva; com 

possibilidade, a qualquer tempo, de instalação da solução 

adquirida na infraestrutura do Conselho. Projeto de 

adequada de infraestrutura e capacitação do corpo 

técnico do Departamento de TI para suporte à solução. 

• Fiscalização da execução do novo contrato com vistas a 

garantir a aderência da Solução às regras de negócio do 

Regional e cumprimento às exigências editalícias 

• Exigir a gestão do projeto de implantação, treinamento, 

acompanhamento do pós virada em produção e 

customizações com as melhores práticas de mercado; 

• Mapeamento de processos e análise de aderência. 

o Prazo para Conclusão da Implantação: 28/02/2017. 

 

Sistemas em Aquisição 

Sistemas para Gestão Administrativa 

 

• SIG2 – PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS e CONTRATOS 

o Objetivos e características: conjunto de módulos complementares a 

solução integrada de gestão SIG2, no modelo ERP (Enterprise 

Resource Planinng), para macroprocessos administrativos comuns da 

autarquia (contabilidade; gestão orçamentária e financeira; licitação e 

contratos; gestão patrimonial e almoxarifado). Atende aos processos 

relacionados controle de bens patrimoniais e de suprimentos, bem 

como processos de aquisição e gestão de contratos. 

o Fornecedor: Implanta Informática. 

o Licença de Uso: aquisição de licença perpétua. 

o Manutenção e suporte: atualização corretiva e evolutiva de versão, 

suporte técnico especializado horas técnicas de customização da 
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solução. 

o Riscos de continuidade: solução na infraestrutura do fornecedor, 

obsolência de versão adquirida, necessidade de suporte especializado 

para a solução. 

o Medidas para mitigar os Riscos: 

� Contrato de manutenção corretiva e evolutiva; com 

possibilidade, a qualquer tempo, de instalação da solução 

adquirida na infraestrutura do Conselho. Projeto de adequada 

de infraestrutura e capacitação do corpo técnico do 

Departamento de TI para suporte à solução. 

� Fiscalização da execução do novo contrato com vistas a garantir 

a aderência da Solução às regras de negócio do Regional e 

cumprimento às exigências editalícias 

� Exigir a gestão do projeto de implantação, treinamento, 

acompanhamento do pós virada em produção e customizações 

com as melhores práticas de mercado; 

� Mapeamento de processos e análise de aderência. 

o Prazo para Conclusão da Implantação: 31/06/2017. 

 

• SIG3 – GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO 

o Objetivos e características: solução integrada de software de 

apoio a gestão, em modelo ERP (Enterprise Resource Planinng), singular, 

para uso na automatização dos controles e processos operacionais e 

administrativos relacionados à gestão de pessoal e folha de pagamento. 

o Fornecedor: a ser licitado 

o Licença de Uso: aquisição de licença perpétua. 

o Manutenção e suporte: atualização corretiva e evolutiva de 

versão, suporte técnico especializado horas técnicas de customização da 

solução. 

o Riscos de continuidade:  

� Prazo para último aditivo contratual em 2017; 

� A locação da licença implica em descontinuidade do acesso aos 

sistemas findo o contrato, com impacto na operação 

administrativa do Regional. 
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o Medidas para mitigar os Riscos: 

� Nova licitação para aquisição da licença perpétua de Solução 

Integrada aderente as regras de negócio do Regional; 

� Segmentação da solução integrada, colocando em separado os 

módulos para Gestão de Pessoas, ampliando assim a 

competitividade do certame licitatório. 

o Prazo para Aquisição: 31/06/2017. 

 

5.2.2 Estrutura e Funcionamento do Departamento de Tecnologia da 

Informação do Coren/PR (DTI/Coren/PR)  

 

O Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) está inserido na estrutura 

organizacional do Coren/PR como departamento de execução, colaborando e 

apoiando para a realização da missão e dos objetivos institucionais do Conselho por 

meio da Tecnologia da Informação. 

Além disso, o DTI desempenha transversalidade sobre vários eixos da 

organização, permeando os diversos Setores e Departamentos do Conselho com 

soluções que atendam às exigências por informatização de processos de trabalho, 

suporte, análise, prospecção e inovação tecnológica adequados às regras de 

negócio do Regional. 

Foi a partir da percepção do papel estratégico da área de TI que o Conselho 

buscou selecionar e contratar dois novos assessores técnicos especializados e 

qualificados para atender a demanda crescente do Regional. 

Desse modo, no decorrer do ano de 2016 o departamento passou a contar com três 

funcionários: 

 

• Sr. Felipe Ercole Saraiva – Assessor Técnico de Informática - graduado em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Unicesumar, com cursos 

extensivos de programação avançada na Universidade Tecnológica do Paraná. 

Possui mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento, Web Design, 

Design Gráfico, infraestrutura e gestão de TI. Passou a compor o quadro 

funcional do DTI a partir de março de 2016; 

• Sr. Cris Angelo da S. Paz - Assessor Técnico de Informática - graduado em 

Processamento de Dados pela Sociedade Paranaense de Ensinos 
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Tecnológicos, com ênfase em Desenvolvimento de Sistemas e Redes. 

Colaborou na Implantação, Administração, Migração e Suporte de Infra TI para 

Justiça Federal (Tribunal Regional Eleitoral-PR) e empresas de grande porte. 

Possui mais de 15 anos de experiência em Ambiente Microsoft e Gestão de TI, 

Certificado MCP e ITIL. Passou a compor a equipe do DTI em agosto de 2016; 

• Sr. Manoel Gilliard Paes de Sousa – Analista de Informática – graduado em 

Ciência da Computação pela Universidade Federal do Paraná, com pós-

graduação no curso de Especialização em Tecnologia Java e Desenvolvimento 

para Dispositivos Móveis pela Universidade Tecnológica do Federal do Paraná.  

Ingressou no cargo de Analista de Informática do Conselho mediante concurso 

público em outubro de 2013. Em maio de 2015 assumiu a chefia do 

departamento. 

A seguir serão apresentadas as atribuições do DTI em três visões diferentes: 

estratégica, tática e operacional.  

 

As principais atribuições do nível estratégico do DTI/Coren/PR são: 

 

1. Estabelecer políticas de investimento para equipamentos, infraestrutura, 

software e prestação de serviços na área de Tecnologia da Informação do 

Conselho Regional alinhadas às diretrizes do Conselho Federal; 

2. Estabelecer políticas para a Segurança da Informação, compreendendo a 

disponibilidade, a integridade, a confiabilidade, não-repúdio e a autenticidade 

dos dados, alinhadas às diretrizes do Conselho Federal;  

3. Administração e internalização dos Sistemas Integrados de Gestão (SIG1, 

SIG2 e SIG3), sistemas legados e complementares que garantam efetiva 

utilização da informação como suporte à decisão, operação e objetivos 

organizacionais; 

4. Promover a uniformidade, a compatibilidade e a integração dos dados e 

soluções de gestão de dados dos profissionais da Enfermagem a nível regional 

e sua conciliação com a base de dados do Conselho Federal de Enfermagem; 

5. Desenvolver e prospectar soluções de TI que atendam às regras de negócio do 

Regional;  

6. Viabilizar infraestrutura e suporte tecnológico em informática para a execução 

do planejamento estratégico do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná.  
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7. Promover a adoção efetiva dos recursos computacionais com vistas à melhoria 

contínua na prestação de serviços públicos do Regional. 

 

As atribuições de nível tático, derivadas das anteriores, podem ser 

classificadas em [1] Suporte Técnico e Infraestrutura de Rede, e [2] 

Desenvolvimento, Internalização e Manutenção de Sistemas. 

 

[1] Suporte Técnico e Infraestrutura de Rede 

 

• Suporte técnico em informática aos usuários dos recursos computacionais da 

autarquia; 

• Administração e criação da manutenção das contas de acesso aos usuários 

nos diversos sistemas informatizados implantados no Coren/PR sob 

responsabilidade do DTI;  

• Administração de soluções de comunicação corporativa, tais como e-mail e 

mensagens instantâneas; 

• Atividades inerentes a elaboração e execução de projetos de segurança da 

informação; 

• Administração da infraestrutura física do parque tecnológico do Regional; 

• Especificação e avaliação dos produtos de software e hardware para aquisição 

do Regional; 

• Monitoramento e manutenção do núcleo da rede corporativa e link de Internet, 

prestando o suporte técnico necessário para assegurar que as soluções 

implantadas possuam disponibilidade, desempenho e segurança adequados; 

• Atividades de atualização da documentação do ambiente de TI e inventário de 

software e hardware; 

• Realização de cópias de segurança, de forma a garantir a recuperação do 

ambiente de TI em caso de desastre; 

• Fiscalização e acompanhamento de contratos de serviços de TI do Regional; 

• Remanejamento e instalação de recursos computacionais da autarquia. 

 

 

 

 



148 

 

[2] Desenvolvimento, Internalização e Manutenção de Sistemas 

 

• Administração de Soluções de Sistemas de Informação de cunho corporativo 

sob responsabilidade do DTI; 

• Internalização e personalização de soluções sistêmicas fornecidas livremente 

no mercado. 

• Internalização e gestão de requisitos para customização de soluções 

sistêmicas proprietárias adquiridas sob contrato; 

• Atividades de acompanhamento e fiscalização de contratos relacionados a 

sistemas de informação; 

• Avaliar se as soluções sistêmicas desenvolvidas ou internalizadas estão 

compatíveis com o padrão arquitetural definido, assim como se estão 

aderentes aos requisitos de qualidade de software definidos e regras de 

negócio estabelecidas pelos setores/departamentos que demandaram tais 

soluções. 

• Gerenciamento e manutenção da infraestrutura de servidores de banco de 

dados e servidores de aplicação; 

• Elaboração e execução de projeto físico e lógico de servidores de banco de 

dados e aplicação. 

• Levantamento e análise de requisitos de software; 

• Levantamento e análise de processos de negócio; 

• Desenvolvimento e implantação de soluções complementares de apoio a 

gestão; 

• Desenvolvimento e manutenção do Website do Conselho. 

 

As atribuições do DTI ainda podem ser classificadas no nível operacional 

como: sistemas, suporte, infraestrutura, informativas e reuniões. 

De maneira geral as atividades contidas nessas classificações podem ser assim 

descriminadas: 

(a) Sistemas: administração e manutenção da base de dados do Coren/PR; 

administração e manutenção do sistema de Gestão do Coren/PR; desenvolvimento 

de aplicações complementares, relatórios e controles internos; levantamento e 

análise de requisitos para softwares; atualizações do site; rotinas de otimização e 

backup das bases de dados (site e sistemas); levantamento e modelagem de 
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processos; gestão interna do projeto de implantação; concepção, a partir da 

demanda oficializada pelos setores, de termos de referência para licitação; 

acompanhamento de implantação e virada em produção de sistemas; 

(b) Suporte: demandas técnicas de setores e subseções; orientações e 

treinamento requisitado pelos usuários; instalação de aplicativos, criação de contas 

de acesso; criação de contas de domínio e e-mails; 

(c) Infraestrutura: avaliação, manutenção, ampliação, remanejamento de 

recursos computacionais; instalação de computadores, impressoras e periféricos de 

rede; 

(d) Informativas: elaboração de manuais, roteiros, memorandos, e demais 

documentos relacionados a TI; 

(e) Reuniões: reuniões gerenciais, reuniões com agentes externos e reuniões 

com setores internos para alinhamento de atividades. 

 

Principais projetos e atividades executadas em 2016 pelo DTI 

 

Quadro 63 - Principais projetos e atividades executadas em 2016. 

PROJETO/ATIVIDADE SITUAÇÃO 
ABRANGÊNCIA/VISI

BILIDADE/ 
DEMANDANTE 

Implantação SIG1 – Mapeamento de Processos. Concluído Sede e Subseções 

Implantação SIG1 – Homologação com usuário final, 
módulos Protocolo/Atendimento, Cadastro e 
Financeiro. 

Concluído Sede 

Implantação SIG1 – Treinamento com usuário final, 
módulos Protocolo/Atendimento, Cadastro e 
Financeiro. 

Concluído Sede e Subseções 

Implantação SIG1 - Simulação de virada em produção 
e treinamento SIG1 – Módulos de 
Protocolo/Atendimento, Cadastro, Financeiro e 
Fiscalização 

Concluído Sede e Subseções 

Implantação SIG1 - Virada em produção SIG1 – 
Módulos de Protocolo/Atendimento, Cadastro, 
Financeiro, Fiscalização e Serviços On Line. 

Concluído 
Sede, Subseções e 
Sociedade 

Desenvolvimento Portal da Transparência Concluído 
Sociedade/Dados 
Públicos 

Atualização Portal do Coren/PR Concluído 
Sociedade/Dados 
Públicos 

Mudança da infraestrutura física de rede e 
computadores das subseções extintas. Realocação de 
estações de trabalho e periféricos entre subseções e 
sede. 

Concluído Sede e Subseções 

Realocação de impressoras de subseções extintas Concluído Sede e Subseções 
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para Sede. 

Consultoria técnica à Comissão de Inservíveis. Em andamento Sede e Subseções 

Alocação e instalação temporária do conjunto de 
estações de trabalho, periféricos e impressoras de 
rede do quarto andar (antigo endereço da sede na 
Rua XV de Novembro) para sétimo andar. 

Concluído Sede 

Termo de Referência e consultoria técnica para 
licitação do SIG2 e SIG3. 

Concluído Sede e Sociedade 

Termo de Referência e consultoria técnica para 
licitação dos serviços de e-mail corporativo, e-
marketing e cloud server. 

Concluído Sede e Sociedade 

Acompanhamento da migração de e-mails para nova 
solução de e-mail corporativo. 

Concluído Sede e Subseções 

Migração de domínio e website para novo host de 
Internet. Configuração do novo cloud Server 
contratado. 

Concluído 
Sociedade/Dados 
Públicos 

Participação em treinamento do Sistema de 
informações ao Cidadão (e-sic) no Cofen. 

Concluído Cofen 

Visita às subseções para suporte técnico de 
informática. 

Concluído Subseções 

Mudança da infraestrutura física e lógica do núcleo de 
rede para nova sede. 

Concluído Sede e Subseções 

Mudança do parque tecnológico da extinta subseção 
CRML para nova sede. 

Concluído Sede 

Mudança do parque tecnológico da antiga sede para 
nova. 

Concluído Sede 

Consultoria técnica e acompanhamento para 
preparação da infraestrutura de rede do prédio da 
nova sede. 

Concluído Sede 

Implantação do sistema de novo Ouvidoria do Cofen. Concluído 
Sede, Subseções e 
Sociedade 

Ferramenta web para geração de XML para Sistema 
de emissão de carteiras da Valid a partir de sistema 
legado. Melhorias na ferramenta anterior que gerava a 
partir de XML da guia de retorno do Cofen. 

Concluído DARC 

Aplicação Web, na Intranet, para preenchimento, 
acompanhamento de geração de Relatório do PPA. 

Concluído Controladoria 

Atualização e melhorias da Intranet. Concluído Sede e subseções 

Aplicação Web para Coren Atualiza baseada em 
Moodle. 

Concluído 
Comissão de 
Educação Permanente 
do Coren/PR 

Newsletter Coren/PR Concluído 
Assessoria de 
Comunicação 

Aquisição e Instalação de 18 novos computadores 
com Windows 10 e Pacote Microsoft Office H&B 2016. 

Concluído Sede 

Convênio com provedor Onda para link redundante de 
Internet na nova sede. 

Concluído Sede 

Fonte: Departamento de Tecnologia da Informação do Coren/PR. 
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6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

6.1. CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO 

 
As ações realizadas pelo Coren/PR, incluindo a fiscalização do exercício 

profissional, capacitações, cursos e participação em campanhas de valorização da 

categoria, podem ser acompanhadas por meio do portal (corenpr.gov.br) e também 

pela fanpage, no Facebook (/facebook.com/corenpr).  

As prestações de contas são publicadas em 

http://corenpr.gov.br/portal/index.php/acesso-a-informacao; o Planejamento 

Estratégico da Gestão 2015/2017 pode ser visualizado em 

http://corenpr.gov.br/portal/index.php/institucional/planejamento; a Ouvidoria pode 

ser acessada pelo http://corenpr.gov.br/portal/index.php/ouvidoria. 

Para solicitar serviços, os profissionais da Enfermagem contam com os 

Serviços Online, disponíveis em http://corenpr.gov.br/servicos/; atendimento 

personalizado por meio do e-mail atendimento@corenpr.gov.br e atendimento por 

telefone e pessoalmente em Curitiba (41) 3301-8500, Cascavel (45) 3223-4511, 

Londrina (43) 324-6738 e 3344-5250 e Maringá (44) 3269-2355.  

No portal Coren/PR, além dos dados já apresentados, o inscrito tem acesso a 

uma infinidade de informações úteis por meio das seções Notícias, Vagas de 

Emprego, Profissional, Fiscalização, Institucional, Pareceres Técnicos, Taxas e 

Emolumentos, e-Dimensionamento, Resoluções Cofen, Biblioteca Virtual e Sites 

Úteis. 

Na fanpage do Coren/PR, no Facebook, são publicadas informações em 

tempo real sobre a atuação da gestão, além de campanhas específicas a fim de 

valorizar a enfermagem paranaense. Por meio de mensagens inbox, o profissional 

pode sanar dúvidas e ser direcionado para setores específicos, de forma rápida e 

eficaz.  

A Ouvidoria tem a finalidade de ouvir, acompanhar e responder as demandas 

dos profissionais de Enfermagem e dos cidadãos paranaenses. (Relatório integral do 

setor desenvolvido pelo profissional responsável).  

 

Dados de produção: 
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 Em 2016, foram produzidas 64 notícias entre matérias jornalísticas e 

notas oficiais. O Coren/PR teve 23 inserções em veículos de comunicação (portais, 

rádios, televisões e jornais impressos).  

 Na fanpage /corenpr, no Facebook, entre 1o de janeiro de 2016 a 1o de 

janeiro de 2017, o número de curtidas foi de 27.210 para 36.539. Acréscimo de 

9.329. O público-alvo é predominantemente feminino, correspondendo a 84%. 

 

6.2. AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS 

 

 Em setembro de 2016, na nova sede do Coren/PR, foi realizada uma 

pesquisa de satisfação com os usuários, no guichê do Setor de Atendimento. O 

questionário abordou a infraestrutura do imóvel, localização e o meio de locomoção 

utilizado pelo inscrito no deslocamento até a sede. Foram 80 questionários 

respondidos. Confira os resultados na tabela, abaixo. 

 

 

     Figura 9: Pesquisa de satisfação de usuários. 

 
      Fonte: Assessoria de Comunicação do Coren/PR, 2016. 

 
 



153 

 

6.3. MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE 

 
O Coren/PR conta com o Portal da Transparência, em cumprimento à Lei nº 

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e o Decreto 7.724/2012, tornando-se 

público as mais variadas informações decorrentes das atividades da Autarquia, 

como as contábeis, as de cargos e salários, contratos, convênios, licitações, entre 

outras. 

O Portal – projeto concluído integralmente em 29 de agosto de 2016, antes do 

prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) – é alimentado 

mensalmente e os dados estão disponíveis a todos os profissionais da Enfermagem 

e cidadãos.  

 
 

6.4. MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, 
SERVIÇOS E CONTRATAÇÕES 

 
A sede do Coren/PR possui entrada com acesso para cadeirantes e sanitários 

devidamente adaptados para portadores de deficiência ou mobilidade reduzida.  

 

 

7. DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 

 

7.1. DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 

 

Durante todo o exercício de 2016 o Coren/PR manteve seus recursos 

financeiros aplicados no Banco do Brasil para melhor aproveitar a condição de saldo 

existente em sua conta bancária, permitindo ao Regional o ganho de juros. 

Em 2016 o valor arrecadado com o recebimento das anuidades ultrapassou a 

expetativa que havia para o período, demonstrando que as medidas adotadas pela 

Diretoria de reaproximação da classe de enfermagem no estado do Paraná já estão 

surtindo resultado positivo. 

A realização da compra da nova Sede do Coren/PR na cidade de Curitiba 

com recursos próprios no valor de R$ 8.335.000,00 (oito milhões, trezentos e trinta e 
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cinco mil reais), sem que tenha havido a venda de qualquer outro patrimônio do 

Órgão para isso, também demonstra o quanto o exercício de 2016 foi 

financeiramente saudável para a Autarquia. 

Além disso, o Coren/PR encerrou o exercício de 2016 com suas contas e 

obrigações pagas em dia, possuindo ainda saldo positivo significativo em sua conta 

bancária sem que tenha havido qualquer tipo de empréstimo para tanto. 

 

7.2. TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA 

EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE 

ATIVOS E PASSIVOS  

 

A apuração dos valores de depreciação mensal e acumulada dos bens móveis 

do Coren/PR é realizada pelo Setor de Contabilidade, que mantém em planilhas as 

memórias de cálculos e que também registra no sistema informatizado os 

respectivos lançamentos contábeis.  

O cálculo de depreciação está de acordo com a NBC T 16.9 - Depreciação, 

Amortização e Exaustão e encontram-se apresentados conforme as tabelas abaixo, 

como também se encontra detalhado no Relatório de Inventário Patrimonial. 

 

Quadro 64 – Variáveis de Depreciação de Bens. 

DESCRIÇÃO DA CONTA VIDA ÚTIL 
ANOS 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIAÇÃO 
FISCAL EM 

MESES 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
COMUNICAÇÃO 10 0,2 120 
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS 5 0,1 60 

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 10 0,1 120 

MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 10 0,1 120 

MOBILIÁRIO EM GERAL 10 0,1 120 

EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 10 0,1 120 

VEÍCULOS EM GERAL 15 0,1 60 

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 15 0,1 48 
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR, 2016. 

 

Quanto aos bens de classificação “Softwares” e “Coleções e Materiais 

Bibliográficos” não foi calculado amortização no período devido a necessidade de 

levantamento e avaliação destes bens. 
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Quadro 65 – Depreciação Acumulada. 

DESCRIÇÃO DA CONTA DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO 
DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA   2015 2016 

APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
DE COMUNICACAO R$ 1.278,61 R$ 1.278,61 R$ 2.557,22 
EQUIPAMENTOS DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS R$ 27.376,32 R$ 24.905,69 R$ 52.282,01 
APARELHOS E UTENSILIOS 
DOMESTICOS R$ 8.343,06 R$ 8.369,53 R$ 16.712,59 
MAQUINAS E UTENSILIOS DE 
ESCRITORIO R$ 218,02 R$ 218,02 R$ 436,04 

MOBILIARIO EM GERAL R$ 28.721,44 R$ 28.721,44 R$ 57.442,88 
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, 
VIDEO E FOTO R$ 3.920,75 R$ 3.920,75 R$ 7.841,50 

VEICULOS EM GERAL R$ 468,00 R$ 351,00 R$ 819,00 

VEICULOS DE TRACAO MECANICA R$ 39.057,55 R$ 35.942,56 R$ 75.000,11 
SISTEMAS APLICATIVOS - 
SOFTWARE R$ - R$ - R$ - 
COLEÇÕES E MATERIAIS 
BIBLIOGRÁFICOS R$ - R$ - R$ - 

TOTAL GERAL R$ 109.383,75 R$ 103.707,60 R$ 213.091,35 
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR, 2016. 

 

Quanto à mensuração de ativos e passivos, primeiramente quanto ao item 

valores a receber, apresenta-se o registro dos valores prescritos, ou seja, que não 

há previsão de recebimento, conta “Ajuste de Perdas de Créditos”, totalizando R$ 

3.594.901,85 (três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e um 

reais e oitenta e cinco centavos), acumulado relativo aos exercícios de 2015 e 2016, 

que teve sua contrapartida em conta de resultado. 

Quanto às provisões de obrigações a pagar, principalmente quanto aos 

lançamentos relativos aos proventos da folha de pagamento, está sendo 

providenciado para que haja esses registros no próximo exercício. 

 

7.3. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE  

 

 No exercício de 2016 não houve o controle das despesas por gestão de 

custos, porém foi elaborado o Plano de Contas de Gestão de Custos, aprovado pelo 

Plenário, o qual já está sendo utilizado desde janeiro de 2017. 

 



156 

 

7.4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS 

EXPLICATIVAS 

 

 Vide Anexo I e peça n° 10 da Prestação de Contas – Cofen. 

 

 

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

8.1. TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 

 

Em atendimento ao Acórdão 96/2016 do TCU, este Regional procedeu a 

publicação de todas as informações exigidas pela Lei de Acesso à Informação - LAI, 

dentro do prazo estabelecido de 180 dias, encerrado em 29/08/2016. A Portaria 

Coren/PR nº 222/2016 designou a autoridade competente, a Enfermeira Maria 

Goretti David Lopes, para assegurar o cumprimento das normas relativas à LAI e 

seu monitoramento. Destaque-se que, como apontou o Ofício Circular nº 

107/2016/GAB/PRES do Cofen, datado de 1º/09/2016, que apresentou o Relatório 

sobre o Cumprimento da Lei de Acesso à Informação – LAI pelo Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais, o Coren/PR apresentou o índice de 100% de 

conformidade, índice alcançado apenas pelo Cofen e por mais 04 Regionais. 

 

8.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE 

INTERNO 

 

Conforme o Relatório PC n° 026/2016 da Divisão de Auditoria Interna e 

Certificado de Auditoria PC 018/2016 do Conselho Federal de Enfermagem, com 

relação a Prestação de Contas do Exercício de 2015, foram apontados 9 (nove) 

ressalvas e 1 (uma) recomendação. 

Ressalvas: 

1. Ausência de informações e documentos relativos aos créditos 

adicionais abertos ao longo do exercício, previstos na Lei 4.320/64, quanto à 
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autorização para abertura de créditos adicionais ao orçamento (art. 42) e 

demonstração dos resultados gerais do exercício (art. 101); 

Conforme artigo 42 da Lei n° 4.320/64: “Os créditos suplementares e 

especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo”.  

Neste exercício, mesmo NÃO sendo uma peça exigida na Resolução Cofen 

n° 504/2016, Anexo I – Roteiro de Verificação de peças e conteúdos – inserimos no 

formato de uma peça da Prestação de Contas -  “9 - Orçamento e suas alterações”- 

todos os documentos relativos a homologação do Orçamento do exercício de 2016, 

bem como suas alterações, Suplementações e Transposições.  

Vale ressaltar que conforme a Resolução citada acima, todas as alterações 

que impactam no valor global do Orçamento são enviadas ao Cofen para 

homologação. 

Conforme artigo 101 da Lei n° 4.320/64: “Os resultados gerais do exercício 

serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço 

Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo 

os Anexos números 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos 

Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.”. 

Os demonstrativos do exercício de 2015 estavam todos anexados a 

Prestação de Contas, logo após o Relatório de Atividades, conforme paginação no 

Roteiro de Verificação de peças e conteúdos, bem como também foram 

apresentados ao Tribunal de Contas da União. 

 

2. Divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos, o que 

se leva a inferir a execução de despesas sem prévio empenho – Lei 4320/64, 

artigo 60; 

Conforme artigo 60 da Lei n° 4.320/64: “É vedada a realização de despesa 

sem prévio empenho. ” 

O que ocorreu foi uma má interpretação dos relatórios de empenhos emitidos 

do exercício de 2015, os quais foram apresentados dentro das conformidades, em 

formato eletrônico, conforme a Resolução Cofen n° 504/2016. 

Conforme Relatório da Divisão de Auditoria Interna – Relatório PC 026/2016 – 

“Por oportuno verifica-se que houve divergência entre a cronologia e a numeração 

dos empenhos (fls. 514), a exemplo tem-se: empenho 006 (datado de 10/03/2015); 



158 

 

007 (datado de 16/07/2015); 008 (datado de 25/01/2015); 009 (21/10/2015); 010 

(23/01/2015); 038 (31/07/2015); 039 (25/05/2015), etc.” 

Ver abaixo o print da tela do relatório de empenhos emitidos no exercício de 

2015, circulado em vermelho a palavra “DATA” no escopo do relatório, que se refere 

a data de emissão de empenho, a palavra “VENCIMENTO” que se refere a data de 

vencimento do empenho e a data “05/01/2015” que é correspondente a data de 

emissão dos empenhos 005, 006 e 007  

Observa-se que no primeiro empenho citado acima na ressalva, de número 

006, a data de emissão é 05/01/2015 e sua data de vencimento é 10/03/2015.  O 

relatório não repete a data de 05/01/2015 até que o próximo empenho seja emitido 

com data posterior. Da mesma forma, o empenho 007 foi emitido em 05/01/2015 e 

tem seu vencimento em 16/07/2015. Ou seja, todos os empenhos de 2015 estão na 

sequência de numeração e cronologia.  

 



 Figura 10: Relatório empenhos emitidos em 2015.   

 
              Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR. 
 



No relatório de empenhos emitidos em 2016, em formato eletrônico, destaca-

se em AMARELO, a numeração dos empenhos, a fim de facilitar a interpretação do 

relatório por parte da divisão de auditoria interna do Federal. 

 

3. Extratos bancários incompletos – Resolução Cofen n° 504/2016; 

Quanto aos extratos bancários, houve o seguinte apontamento: “O extrato 

apresentado às fls. 465, do BB, conta 17.907-8 e ag. 1622-5, não possui a posição 

em 31/12/2015 e sim até 22/12/2015. 

Observa-se o extrato foi emitido em 22/12/2015, porém sua posição é 

Março/2015, onde nesta data apresentou saldo igual a R$ 0,00 devido ao seu 

encerramento. 

Quanto aos extratos das contas bancárias de 2016, todos foram emitidos com 

data de posição até 30/12/2016, visto que a data de 31/12/2016 é um sábado, 

conforme o e-mail do Banco do Brasil também anexo a peça “Conciliações 

Bancárias” desta prestação de contas e também citado nas Notas Explicativas. 

 

4. Divergência entre os valores escriturados no balanço patrimonial e o 

inventário patrimonial – Lei 4320/64, artigo 96; 

Conforme artigo 96 da Lei n° 4.320/64, o levantamento geral dos bens móveis 

e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os 

elementos da escrituração sintética na contabilidade. 

Foram apresentados o Inventário Patrimonial em peça específica desta 

prestação de contas, bem como os razões das contas contábeis respectivas, e 

esclarecimentos nas Notas Explicativas. 

 

5. Divergência nas informações da Dívida Ativa – Lei 4.320, artigo 39; 

Conforme artigo 39 da Lei n° 4.320/64, os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em 

que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.   

 Como pode-se observar no Demonstrativo Comparativo da Receita Prevista 

com a Arrecadada, possuímos em rubricas orçamentárias específicas os registros de 

arrecadação de receitas derivadas de Dívida Ativa Administrativa e Executiva. 
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Apresenta-se também a composição de Dívida Ativa por competência das 

anuidades conforme o Memorando do Departamento de Cobrança n° 015/2017 na 

peça n° 6 desta Prestação de Contas, e considerações nas Notas Explicativas 

quanto ao seu registro. 

 

6. Controle dos restos a pagar processados e não processados em 

desacordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público – MCASP v.6.  

Pode-se observar no terceiro quadro do Balanço Orçamentário que 

compreende a apresentação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores que os 

valores apresentados no Balanço Orçamentário do exercício de 2015 como 

pendentes de baixa foram efetivamente baixados, através da apuração realizada no 

Processo Administrativo n° 045/2016, não restando assim pendências de Restos de 

Exercícios Anteriores. 

Quanto aos Restos a Pagar de 2016 para o exercício de 2017, estes, tiveram 

seus lançamentos de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 

Público, onde se tem sua evidenciação nos grupos de contas 5 e 6 do Balancete de 

Verificação e Balanço Financeiro. 

 

7. Ausência de contabilização da dívida ativa consolidada por exercício – 

Lei 4.320/64, artigo 39, § 1°. 

Conforme artigo 39, § 1°, da Lei n° 4.320/64, os créditos de que trata este 

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma 

da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua 

liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.    

Foi solicitado ao Departamento de Cobrança do Coren/PR, a posição das 

dívidas inscritas em dívida ativa, recebidas, canceladas, a cancelar e a receber. Tais 

informações foram apresentadas no Memorando n° 015/2017. 

 É importante ressaltar que o quadro com a composição de dívida ativa 

apresentada não possui o mesmo valor registrado em conta de Anuidades 

Executadas a Receber a Longo Prazo, pois nesta conta foram consideradas apenas 

os valores efetivamente ajuizados pelo Setor Jurídico, conforme o Memorando do 

Departamento de Cobrança n° 011/2017.  



162 

 

 Os valores recebidos e cancelados são contabilizados por meio de integração 

de sistemas informatizados e confrontados com os relatórios apresentados pelo 

Departamento de Cobrança, bem como o montante de contas a receber. 

Apresenta-se nesta prestação de contas todos os referidos memorandos e 

relatórios via digital. 

 

8. Notas explicativas insuficientes para dirimir dúvidas suscitadas ao 

longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas – NBC T 16 – 

Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público – NBC T 16.6 – Demonstrações 

Contábeis – itens 39 a 41; 

Conforme a – NBC T 16 – Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público – 

NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis – itens 39 a 41: 

 

“39. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 

contábeis. 

40. As informações contidas nas notas explicativas devem ser relevantes, 

complementares ou suplementares àquelas não suficientemente 

evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. 

41. As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das 

demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, 

orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e 

outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas 

referidas demonstrações. ” 

 

No exercício de 2015 as Notas Explicativas foram apresentadas como uma 

peça da prestação de contas, na sequência das Demonstrações Contábeis, e 

abrangeram de forma geral a composição dos saldos dos demonstrativos, sua 

estrutura, itens importantes foram ressaltados e esclarecidos, além de abordar 

algumas das providências tomadas. 

Porém, esta ressalva não deixa evidente, nem especificado, em quais pontos 

as Notas Explicativas estão falhas.  

Sendo assim, as Notas Explicativas do exercício de 2016 foram apresentadas 

na peça n°10 desta prestação de contas. 
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9. Divergências no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos 

Contábeis, originadas por parametrizações incorretas no sistema contábil – Lei 

4.320/64, artigo 101. 

Todas as inconsistências do Quadro de Verificação e Consolidação dos 

Saldos Contábeis foram tratadas para o exercício de 2016. 

 

Recomendação: 

1. Observar os dispositivos legais apontados nas ressalvas abstendo-se 

de reincidências a fim de evitar reprovação de contas, conforme prevê o artigo 

16 da Lei 8.443/92. 
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8.3. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

POR DANO AO ERÁRIO 

 

Conforme a orientação contida no Relatório PC n° 026/2016 da Divisão de 

Auditoria Interna, Certificado de Auditoria PC 018/2016 e Parecer da Conselheira 

Relatora sobre as contas do Coren/PR do exercício de 2015, de que as prescrições 

do período compreendido na conta “Ajustes de Perdas de Créditos apurados” 

deverão ser quantificadas e, posteriormente, abrir processo administrativo para que 

seja apurada responsabilidade de quem lhe deu causa, foi instaurado o Processo de 

Sindicância n° 002/2016. 

Este processo já teve uma Comissão de Sindicância designada pela Portaria 

001/2017 de 10 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União n° 32, de 14 

de fevereiro de 2017, seção 2, pg. 57, e se encontra em tramitação. 
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9. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES  

 

Quadro 66 - Cursos Realizados pelo Programa Coren Paraná Atualiza em 2016. 

 

MACRO 

REGIÃO 
CURSOS 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

LESTE 

Legislação e Ética em Enfermagem (10) 293 

Boas Práticas Obstétricas (1) 42 

Processo de Trabalho em Equipe e Modelo de Atenção à Saúde (6) 163 

TOTAL 17 CURSOS 498 

NORTE 

Legislação e Ética em Enfermagem (11) 215 

Processo de Trabalho em Equipe e Modelo de Atenção à Saúde (9) 179 

Segurança do Paciente (2)  9 

Técnicas de administração de medicamentos: cálculo, diluição, 

dosagem e aprazamento (3) 
63 

TOTAL 25 CURSOS 466 

OESTE 

Legislação e Ética em Enfermagem (6) 145 

Processo de Trabalho em Equipe e Modelo de Atenção à Saúde (1) 36 

Saúde da Criança: Exame físico (1) 51  

Cuidados de Enfermagem com a Criança (1) 78 

Segurança do paciente (2) 106 

TOTAL 11 CURSOS 416 

TOTAL 

GERAL 
53 CURSOS 1.380 



166 

 

10. ANEXOS E APÊNDICES 

 

Anexo I – Carta de Serviços do Coren/PR; 

Anexo II – Coren/PR informa, Edição 12,2016; 

Anexo III – Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas 

Explicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


