
DECISÃO COREN/PR Nº 22 DE 26 DE MARÇO DE 2015.

Dispõe sobre Prestação de Contas exercício 2014

do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná –

Coren/PR.

O  CONSELHO  REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  DO  PARANÁ  no uso  de  suas

atribuições legais e regimentais e conforme deliberação da 234ª Reunião Extraordinária

de Plenário, realizada em 24 de março de 2015, e

CONSIDERANDO as prerrogativas da Administração Pública quanto a necessidade de

encaminhar a Prestação de Contas do Coren/PR ao Tribunal de Contas da União-TCU

e ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen;

CONSIDERANDO a análise dos documentos contábeis do Coren/PR, de acordo com a

Instituição Normativa TCU n°. 57/2018, Decisão Normativa TCU n°. 93/2008, e Capítulo

VI – Art.30 da Resolução Cofen n°. 242/2000;

CONSIDERANDO  as  peças  e  conteúdos  da  Prestação  de  Contas  Exercício  2014

apresentadas pela assessoria contábil  do Coren/PR, volumes 01 e 02, com páginas

numeradas de 0001 à 452;

CONSIDERANDO  o Parecer referente ao Exercício 2014, de 16 de março de 2015,

emitido pela Comissão de Tomada de Contas-CTC, assinado por sua presidente Rita

Sandra Franz e pelo membro Djalma de Oliveira Pedro, e encaminhado à Presidente do

Coren/PR;

CONSIDERANDO que a referida CTC apenas “deu vistas” a processo selecionado por

amostragem;

CONSIDERANDO o elevado valor de R$ 10.168.450,49 (dez milhões, cento e sessenta

e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos) de despesas

liquidadas na  modalidade de contratação direta  por  dispensa,  especificado no  item



2.3.9  Licitações/despesas  por  modalidade  de  contratação,  página  0023,  vol.01,  da

Prestação de Contas 2014;

CONSIDERANDO o gasto elevado a título de Verbas de Representação a Conselheiros

e  Colaboradores,  no  total  de  R$  868.956,00  (oitocentos  e  sessenta  e  oito  mil,

novecentos e cinquenta e seis reais) , conforme descrito na página 0241, vol. 02, da

referida Prestação de contas;

CONSIDERANDO  que  a  avaliação  patrimonial  apresentada  pela  CTC não  ter  sido

realizada  nos  moldes  das  normas  regularmente  instituídas,  com  indicadores  de

depreciação e de indicadores do efetivo valor dos bens; 

CONSIDERANDO, ainda, a permanência de Junta Interventora do Cofen no Coren/PR

durante o ano de 2014; 

DECIDE

Art.  1º  -  Aprovar  com  ressalvas a  Prestação  de  Contas  Exercício  de  2014  do

Coren/PR. 

Art. 2º -  Encaminha-se a Prestação de Contas Exercício 2014 para análise do TCU e

do Cofen.

Curitiba,  26 de março de 2015.

Simone Aparecida Peruzzo                 Janyne Dayane Ribas

Presidente                    Secretária


