
DECISÃO COREN/PR Nº 37, DE 13 DE MAIO DE 2015.

Autoriza  Abertura  de  Créditos  Adicionais

Suplementares  ao  Orçamento  para  o  exercício  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).

A Presidente  do  Conselho  Regional  de  Enfermagem  do  Paraná,  em

conjunto com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e

regimentais,  conferidas  pela  Lei  Federal  nº  5.905/1973  e  Regimento  Interno  do

Coren/PR; 

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais –

artigos 40 a 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais –

artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema

Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução COFEN 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen 0473/2015 – parágrafo

2º,  que  estabelece  procedimentos  para  o  Plano  Plurianual,  Proposta  e  alterações

orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  adequar  o  Orçamento  para  o

corrente  exercício  às  novas  políticas  da  administração,  suplementando  algumas

dotações orçamentárias para suporte das despesas que serão ordenadas;



CONSIDERANDO o Superávit Financeiro do exercício de 2014 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), conforme MEMO COREN-CONTAB

0013/2015, de 06 de abril de 2015;

CONSIDERANDO,  ainda,  a  faculdade  delegada  à  Presidente  do

Coren/PR, constante no inciso X do art. 22 do Regimento Interno da Autarquia;

CONSIDERANDO o  que  consta  nos  Quadros  Demonstrativos  do

Orçamento para o presente exercício;

CONSIDERANDO a  deliberação da 547a Reunião Ordinária de Plenário,

de 07 de abril de 2015;

DECIDE

Art.  1º Autorizar  a  Abertura  de  Créditos  Adicionais  Suplementares  ao

Orçamento  de  2015  no  valor  total  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).

Art.  2º Classificar  os  recursos  existentes  disponíveis,  para  ocorrer  a

cobertura dos créditos alterados, para serem creditados e incorporados aos seguintes

programas:

I – Pessoal e Encargos Sociais (rubrica 3.1), para a criação de cargo de

Controlador  Geral  e  Chefe  de  Departamento  de  Fiscalização,  no  valor  de  R$

669.355,24 (seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e

vinte e quatro centavos);



II – Serviços Gráficos e Editoriais (rubrica 3.3.90.39.63), no valor de R$

600.000,00 (seiscentos mil reais);

III - Serviços de Informática e Internet (rubrica 3.3.90.39.97), no valor de

R$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais);

IV – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (rubrica 3.3.90.36.99)

para contratação de empresa de auditoria geral,  no valor de R$ 1.200.000,00 (hum

milhão e duzentos mil reais).

Art. 3º Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo

de Despesas modificado em face da presente Decisão.

Art. 4º Definir que o valor do Orçamento para o corrente exercício, em

face das alterações ora aprovadas,  fica estabelecido em R$ 18.962.310,12 (dezoito

milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e dez reais e doze centavos).

Art. 5º A presente Decisão produzirá efeitos na data de sua assinatura e

será enviada ao Cofen para devida homologação.

Curitiba, 13 de maio de 2015.

Simone Aparecida Peruzzo                 Janyne Dayane Ribas

Presidente                    Secretária


