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PORTARIA N°. 180/2016, DE 24 DE JUNHO DE 2016 

 

   A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a  

Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas 

pela Lei Federal nº 5.905/1973 e pelo Regimento Interno do Coren/PR; 

  CONSIDERANDO a Decisão COREN/PR n° 3, de 26 de janeiro de 

2015, que trata da Criação da Controladoria Geral, do cargo de Controlador Geral e 

do Comitê de Controle Interno do Coren/PR; 

  CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 505/2016, que trata do 

Comitê Permanente de Controle Interno e dá outras providências; 

  CONSIDERANDO a Decisão COREN/PR n° 73/2016, de 07 de junho 

de 2016, que dá nova redação ao artigo 54 do Regimento Interno do Coren/PR; 

  CONSIDERANDO a DECISÃO COREN/PR n° 005/2016, que aprova o 

Regulamento da Controladoria Geral do Coren/PR e dá outras providências, com a 

alteração promovida pela Decisão COREN/PR n° 74/2016, de 07 de junho de 2016, 

 

  RESOLVE 

  Art. 1º Nomear para compor o Comitê Permanente de Controle Interno 
do Coren/PR, os seguintes membros: 

  Sidnéia Correa Hess – Conselheira do Coren/PR 

  Jean Batista Moraes – Assessor Financeiro do Coren/PR 

  Jaqueline Cristina de Souza Muchagata – Assessora de Gestão de 

Pessoas do Coren/PR  

  Art. 2º - O Comitê Permanente de Controle Interno, elo entre o Plenário 

e a Controladoria Geral, tem as seguintes atribuições: 

  I – assessorar a Controladoria-Geral em temas relativos à 

implementação e diretrizes do sistema de controle interno; 
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  II – proceder à discussão de assuntos técnicos, objetivando a 

padronização das decisões adotadas para cada matéria; 

  III – analisar e emitir parecer final sobre os normativos indicados pelas 

áreas e Controladoria-Geral antes de sua aprovação; 

  IV – recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento do 

Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria; 

  V – atuar de forma independente e com apoio da Controladoria-Geral 

na fiscalização dos atos de gestão quanto à observância da legislação aplicável aos 

procedimentos de aquisição de bens e serviços, bem como alienação de qualquer 

bem móvel ou imóvel e pagamentos, inclusive convênios. 

  §1º O Comitê Permanente de Controle Interno deverá ainda emitir 

relatório anual sobre os trabalhos desenvolvidos no exercício no que se refere ao 

controle interno da Autarquia.  

  §2º É vedado integrar o Comitê Permanente de Controle Interno, 

membro da atual Diretoria e Conselheiro cujas contas não tenham sido aprovadas 

pelo Plenário do Conselho Federal. 

  Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 

revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 34/2016, de 16 de 

fevereiro de 2016. 

  Art. 4º Dê ciência e cumpra-se. 

  Curitiba/PR, 24 de junho de 2016. 

 

   

SIMONE APARECIDA PERUZZO                                  VERA RITA DA MAIA 

Presidente                                                            Secretária 


