
DECISÃO N°. 126/2015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015.

Torna  público  a  Abertura  de  Crédito  Adicional

Suplementar  e  Alterações realizadas  no Orçamento

ao exercício de 2015.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem – Coren/PR, com

o Tesoureiro, nos termos da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e do Regimento

Interno da Autarquia;

CONSIDERANDO necessidade de adequar o Orçamento do exercício

2015  às  políticas  da  atual  administração,  suplementando  e  alterando  algumas

dotações orçamentárias para suporte das despesas ordenadas;

CONSIDERANDO o  superávit  financeiro  do  exercício  de  2014,

conforme  MEMO COREN-CONTAB 0013/2015,  foi  autorizado  o  crédito  adicional

suplementar  ao  Orçamento  de 2015  no valor  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);

CONSIDERANDO  necessidade de efetuar pagamento em função de

ajuste  relativo  a  faturas  da  Sanepar  pagas  por  terceiros  no  exercício  de  2014,

identificadas no exercício 2015, foi autorizada a Alteração Orçamentária 001/2015 no

valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

CONSIDERANDO  transferência  com vista  a  pagamentos  de  custas

processuais  diversas  e  execuções  de  sentenças  em  face  do  Coren/PR,  foi

autorizada a Alteração Orçamentária 002/2015 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil

reais);



CONSIDERANDO pagamento de diferenças de taxas condominiais das

salas da Subseção Maringá no período de março de 2009 a fevereiro de 2015, foi

autorizada a Alteração Orçamentária 003/2015 no valor de R$ 41.000,00 (quarenta

mil reais);

CONSIDERANDO devolução  ao  Conselho  Federal  de  Enfermagem

-Cofen,  conforme  exposto  no  Ofício  nº  2005/2015  GAB /  PRES (PAD Cofen  nº

159/2009),  foi  autorizada  a  Alteração  Orçamentária  004/2015  no  valor  de  R$

25.402,67 (vinte e cinco mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e sete centavos);

CONSIDERANDO devolução ao Cofen, conforme Ofício nº 2127/2015

GAB /  PRES (PAD Cofen nº  384/2011),  foi  autorizada a Alteração Orçamentária

005/2015 no valor de R$ 3.699,47 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e

quarenta e sete centavos);

CONSIDERANDO  faculdade  delegada  à  Diretoria  do  Coren/PR,

constante no art. 46 do Regimento Interno, como órgão de deliberação responsável

pela  gestão  e  acompanhamento  das  atividades  administrativas,  financeiras  e  de

apoio necessárias ao bom funcionamento da Autarquia;

CONSIDERANDO deliberação das 547ª e 550ª Reuniões Ordinárias de

Plenário, de 07 de abril e 02 de junho de 2015, respectivamente, e da 239ª Reunião

Extraordinária de Plenário, de 23 de novembro de 2015;

CONSIDERANDO o disposto na Lei da Transparência nº 12.527/2011,

que regula o acesso à informação de interesse público;

DECIDE

Art. 1º Publicar em Diário Oficial da União -DOU a abertura de crédito

adicional  suplementar  no  valor  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) e

alterações  realizadas  no  valor  total  de  de  R$  93.602,14  (noventa  e  três  mil,

seiscentos e dois reais e quatorze centavos) ao Orçamento do exercício de 2015.

Art.  2º Publicar,  ainda,  que  o  valor  do  Orçamento  para  o  corrente

exercício,  em  face  das  alterações  aprovadas,  ficou  estabelecido  em  R$

18.962.310,12 (dezoito milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e dez

reais e doze centavos).

Art. 3º A presente Decisão produzirá efeitos na data de sua assinatura.

Curitiba, 23 de novembro de 2015.

SIMONE APARECIDA PERUZZO                              ADEMIR LOVATO

Presidente                      Tesoureiro
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