
DECISÃO COREN/PR N°. 05/2016, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016.

Aprova  o  Regulamento  da  Controladoria  Geral  do

Coren/PR e dá outras providências. 

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973,

respeitando as normas do Conselho Federal de Enfermagem, e

CONSIDERANDO  os  princípios  constitucionais  da  legalidade,

publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia a que se submetem

as ações do Coren/PR e de suas unidades administrativas;

CONSIDERANDO,  a  Resolução  COFEN nº  373/2011,  que  institui  a

Controladoria  Geral  das  atividades  administrativas  do  Conselho  Federal  de

Enfermagem;

CONSIDERANDO a  Resolução  COFEN  nº  421/2012,  aprova  o

Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 54 e 55 do Regimento Interno
do Coren/PR;

CONSIDERANDO a  Decisão  COREN/PR  n°  3/2015,  que  aprova  a
Criação da Controladoria  Geral,  do  cargo de Controlador  Geral  e  do  Comitê  de
Controle Interno do Coren/PR,

DECIDE

Art. 1º  - A Controladoria Geral do Coren/PR constitui-se em órgão de

assessoramento técnico da Diretoria, visando controlar as atividades administrativas,

orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos constitucionais da

legalidade,  publicidade,  legitimidade,  economicidade,  eficiência  e  eficácia  do

Coren/PR e de suas unidades administrativas,  na forma desta  Decisão.
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Art.  2º -  Integram  a  estrutura  da  Controladoria  Geral,  além  da

Coordenação, o Comitê de Controle Interno.

§1º  A  coordenação  da  Controladoria  Geral  será  exercida  pelo

Controlador  Geral,  nomeado  pela  Diretoria  do  Coren/PR. servidor  efetivo  ou

comissionado, que seja bacharel em Ciências Contábeis, Economia, Administração

ou Direito, e que não seja cônjuge ou parente até o terceiro grau, inclusive, em linha

reta  ou  colateral,  consanguíneo  ou  afim,  de  Conselheiro,  efetivo  ou  suplente,

competindo-lhe o planejamento, a supervisão e a orientação geral  dos trabalhos,

observado o disposto nesta decisão.

§2º  O Comitê  de  Controle  Interno,  composto  de 03 (três)  membros

indicados pela Diretoria e aprovados pelo Plenário do Coren/PR, fica subordinado ao

Controlador Geral e terá em sua composição 02 (dois) servidores efetivos do órgão

e um conselheiro.

Art.  3º A Controladoria  Geral  do  Coren/PR emitirá  relatório  anual  à

Controladoria  Geral  do  Cofen,  visando  a  padronização e  avaliação  rotineira  dos

procedimentos executados, na forma das normas do Coren/PR.

Art. 4º - A prestação de contas do Coren/PR referida no artigo 8º, inciso

IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5905/1973, e demais normas legais, será precedida

de  análise  e  parecer  técnico  da  Controladoria-Geral,  antes  de  ser  submetida  à

deliberação do Plenário e encaminhada ao Cofen.

Art.  5º.  O  controle  interno  exercido  pela  Controladoria  Geral  do

Coren/PR deverá estruturar-se visando a contribuir para que a Administração atinja

os objetivos e as metas estabelecidos, através da precisão e da confiabilidade dos

registros dos atos e fatos da gestão, da eficiência operacional e da aderência às

políticas administrativas prescritas na Constituição, na Lei Federal aplicável e nas

normas expedidas pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Art.  6º. O  controle  interno  ocorrerá  antes,  durante  e  depois  da

realização  dos  atos  administrativos,  com  a  finalidade  de  acompanhar  sua

regularidade e atendimento ao planejamento realizado, propondo ações corretivas,

quando necessário.
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Art. 7º. A Controladoria Geral atuará no âmbito do Coren/PR e de suas

unidades, sobre todas as atividades administrativas, compreendendo as seguintes

áreas:

I – gestão financeira, orçamentária e contábil, cujo objeto é o controle

da arrecadação das receitas e realização das despesas, sendo realizada através do

exame periódico dos registros contábeis, da análise e interpretação dos resultados e

disponibilidades econômico-financeiros, da prestação de contas de numerários, dos

relatórios de cumprimento de metas e de gestão;

II – gestão patrimonial, que visa a tutelar o patrimônio da instituição,

examinando periodicamente o procedimento de aquisição, tombamento, distribuição,

estoque, contabilização, documentação e baixa dos bens patrimoniais, bem como

contrato de aquisição, alienação e de prestação de serviços e, ainda, de execução

de obras;

III  –  gestão  de  pessoal,  através  do  acompanhamento  periódico  da

estruturação de cargos, subsídios e vencimentos, dos provimentos e vacâncias dos

mesmos, do cadastro, dos cálculos e dos registros financeiros;

IV  –  gestão  operacional,  visando  à  eficiência  funcional  da

Administração,  por  meio  da  racionalização  dos  serviços  e  suas  rotinas,

estabelecendo normas padronizadas de instrumentalização e processamento e de

comportamento do pessoal na execução das tarefas;

V – gestão técnica, realizada através da medição e avaliação periódica

de  serviços,  com  vista  a  observância  ou  a  revisão  dos  métodos  e  técnicas

organizacionais, bem como dos planos, programas e projetos traçados e sistemas

estruturados;

VI – gestão legal, visando ao fiel cumprimento das disposições legais e

regimentais em vigor na prática dos atos de administração.

Art. 8°. Compete à Controladoria Geral para o atendimento de suas

atribuições:

I  –  atuar,  de  forma  profissional  e  ética,  obedecendo  aos  princípios

constitucionais da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da

economicidade e da eficiência;
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II  -  Implementar  programas e ações que visem assegurar um canal

eficaz de comunicação com a sociedade, garantindo maior transparência das ações

do Coren/PR.

III – analisar a documentação comprobatória da execução orçamentária

e financeira do Coren/PR;

IV  –  buscar  atingir  as  metas  previstas  nas  leis  orçamentárias  e

fiscalizar a observância da legislação e exatidão da classificação das despesas de

acordo  com  o  Plano  Plurianual  e  do  Orçamento  Anual,  contribuindo  para  o

cumprimento das metas previstas;

V – prestar assistência técnica à Diretoria e ao Plenário em assuntos

da área de controle interno;

VI  –  auxiliar  e avaliar  a proposta orçamentária,  suas reformulações,

bem  como  a  abertura  de  créditos  adicionais,  especiais  ou  suplementares,  para

exame da Diretoria e aprovação do Plenário do Coren/PR;

VII – avaliar os resultados de programas e ações da Diretoria, quanto à

economicidade, eficácia e eficiência da gestão;

VIII – emitir pareceres técnicos em matérias de sua competência;

IX  –  promover,  ministrar  e  oferecer  cursos  aos  integrantes  do

Coren/PR,  visando  a  qualificação  e  atualização  de  procedimentos  e  rotinas  de

trabalho adotados;

X - acompanhar a elaboração e o cumprimento dos atos definidores de

modelos  organizacionais,  planos,  programas  e  projetos  e  de  estruturação  de

sistemas  de  funcionamento,  com  vista  à  sua  legalidade,  viabilidade  técnica  e

eficiência;

XI – promover o acompanhamento das despesas com pessoal,  bem

como planejar  e  implementar  as  medidas  para  o  retorno  da  despesa  total  com

pessoal ao respectivo limite, quando este seja ultrapassado, na forma da legislação

aplicável;

XII  –  promover  o  acompanhamento  dos  processos  licitatórios,  de

dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como os contratos, convênios, ajustes

ou termos deles decorrentes, atentando para o cumprimento dos princípios básicos

da administração pública e autenticidade da documentação suporte;
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XIII  – acompanhar a utilização, contabilização e prestação de contas

dos recursos provenientes de convênios;

XIV – orientar, verificar a legalidade e avaliar os resultados de gestão

orçamentária,  financeira,  operacional  e  patrimonial  das  unidades  administrativas,

observando  a  responsabilidade  das  autoridades  pela  guarda  e  aplicação  de

dinheiros, valores e bens móveis e imóveis do Coren/PR ou a ele confiados;

XV – Estabelecer parâmetros de qualidade, medição e avaliação dos

procedimentos realizados na administração do Coren/PR, em consonância com a

normatização do Cofen.

XVII – executar os demais procedimentos correlatos com as funções da

Controladoria Geral.

Art.  9º  A Controladoria  Geral  poderá contar  com o assessoramento

técnico de outras pessoas e/ou órgãos visando instrumentalizar a sua atuação.

Art. 10 Este ato deverá ser encaminhado ao Cofen para homologação.

Art.  11  Esta  decisão  entra  em  vigor  na  data  de  sua  assinatura,

revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de fevereiro de 2016.

SIMONE APARECIDA PERUZZO                 JANYNE DAYANE RIBAS
Presidente                 Secretária
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