
DECISÃO COREN/PR Nº 87, DE 01 DE OUTUBRO DE 2015.

Aprova  Plano  Plurianual  –  PPA  2016-2018,

estabelece  o  Planejamento  Estratégico  da  Gestão

2015-2017 e o Mapa Estratégico do Coren/PR.

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 o seu Regimento Interno, e

CONSIDERANDO identificação dos macrodesafios para a gestão 2015/2017

no  resgate  da  credibilidade,  organização  e  funcionamento  do  Coren/PR,  visando

cumprimento de suas responsabilidades com os profissionais da Enfermagem e com a

sociedade paranaense;

CONSIDERANDO  definição e  apresentação dos gastos  da Autarquia,  de

forma  sistemática  e  transparente,  em  investimentos,  despesas  decorrentes  destes

investimentos e programas com duração continuada;

CONSIDERANDO importância  da  elaboração  de  programas  e  projetos

temáticos  e  o  acompanhamento  de  seus  resultados  para  dar  ênfase  e  evidenciar  a

contribuição das políticas públicas que integram a agenda da Autarquia;

CONSIDERANDO definição,  monitoramento  e  avaliação  dos  objetivos,

iniciativas, metas e indicadores da gestão participativa do Coren/PR;

CONSIDERANDO  o resultado das oficinas realizadas para a definição do

Planejamento Estratégico do Coren/PR; 



CONSIDERANDO necessidade de manutenção do equilíbrio entre receitas

e despesas;

CONSIDERANDO deliberação da 555ª Reunião Ordinária de Plenário, de 1º

de setembro de 2015;

DECIDE

Art. 1º Aprovar o Plano Plurianual – PPA 2016-2018 do Coren/PR.

Art. 2º As dimensões estratégica, tática e operacional, 07 (sete) programas e

32 (trinta e dois)  projetos temáticos,  e  ainda os programas de gestão,  manutenção e

serviços da Autarquia compõem o documento na íntegra do PPA 2016-2018.

Art. 3°  Estabelecer o Planejamento Estratégico da Gestão 2015-2017 e o

Mapa Estratégico do Coren/PR.

Art. 4º Esta Decisão entra em vigência na data de sua assinatura.

Curitiba, 1º de outubro de 2015.

SIMONE APARECIDA PERUZZO                 JANYNE DAYANE RIBAS

Presidente                    Secretária
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