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Ata da Quinquagésima Segunda Reunião do Comitê PCl'"m:lncnlc de Controle Interno c
Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Panm:í.

Às quatorze e trinta horas do dia três de dezembro de 2018, na sala da Controbdoria Geral, na

sede do CorcnlPR, deu-se a Quinquagésima Segunda Reunião do Comitê Permanente de

Controle Interno e Controladoria Geral do Conselho Regional de Enll-rmagclll do Paraná. sob

a coordenação de Lcnita Antonia Vaz, Controladora Geral, çom a presença da Conselheira

Alessandra Feria Martins, Jean Batista Moraes e Jaquelinc Cristina de Souza Muchagata.

membros do Comitê. A reunião teve como pauta: I. J)cstinnçl1o dl' 11ISt.'rvíni" - Parecer n°

72/20 18/CG, PA 15/2017. constituída a Comissão de Apuraçào e Destinação dI.:Inscrvi"eis que

classificou o mobiliãria e equipamentos em ociosos. inservivcis c inscrvíveis/pt.'uaços apurando

valor total de RS 36.182.95. o qual pelo interesse econômico pam a Autarquia justifica ao

desfazimento através de doação a organizações da sociedade civil de interesse público. Estando

o Comitê de acordo com o Parecer da Controladoria, e encaminha o processo para deliberação

do Plenário. 2. Ajush.'s de lõlUÇlUllellloscont:íhcis - Parecer nO84/2018/CG. trata o Processo

Administrativo n° 108/2017. de baixa no sistema de patrimônio e no livro razão do CorcnIPR

de itens classificados nas contas Sistemas aplicativos - softwares e lil.:cnças de uso antigas e

coleções materiais bibliográficos. no valor total de RS 91.014.92. Estando o Comitê de acordo

com o Parecer da COlllroladoria. c encaminha o processo para os setores ,.I\: Patrimônio e

Almoxarifado. 3. Indusão de itl'ns ao patrimônio - Parecer nO85/20 IS/CG. trata o Processo

Administrativo n° 86/2017. de inclusão de itens no patrimônio do Corcn/PR existentes no prédio

sede quando de sua aquisição em 2016. e de alteração de descriti\'o do item patrimonial n° 17

_ armário de mnrleim alto Duplex. decorrente da adaptação ao novo local de instnlação. Estando

o Comi te de acordo com o Parecer da Controladoria. c encaminha o processo para delibl:ração

do Plenário. 4. Baixa de créditos pur pn'scriçll0 período 2003 li 201 I - Parecer n°

8612018/CG. trata o PA 099/2017 de complementação de informação solicitada pela

Coordenação Contáhil do Coren/PR a qual esclarece sobre u necessidade de nplicação do

montante de juros. multa e correção monetária sobre o valor do principal já deliberado pelo

Plenário em rcunião anterior. Â. Coordenação de Dívida Ativa aprescntn como rcsultado o valor

de RS 1.342.740.68. que aplicado sobre o principal totaliza a pn:scrição em RS 2.163,063.09.

para a qual necessita nova deliberação do Plenário. Quando da execução dos procedimentos de

prescrição e decadência vale ressaltar a determinaçào do Tribunal de Contas da União aplicadn

ao CorenlES, através do Acórdão nO1793/2008-TCU- 2a Câmara. no qual descn:vc tais
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procedimentos como medida prévia a propositura de CXCCUÇÕl:S fiscais. prevenindo ações

judiciais c devoluções decorrentes de cobranças indevidas. Estando (}Comitê de acordo com o

Parecer da Controladoria, c encaminha o processo para dclibcraçüo do Plt:nário. 5. i\'otebooks

não loc~tliJ::I(Jos- Parecer nO 87/20 18/CG, trata o PA 33/2015 da não localização de quatro

aparelhos notebooks de propriedade do CorenlPR. a partir do levantamento realizado no início

da Gestão 2015/2017. Estando o Comitê de acordo com o Parecer da Controladoria. c

encaminha o processo para deliberação do Plenário. 6. Apnl\":Il;àu uo Plano Anual de

Atividades Exercício dl' 2019 - Comitê Pcnnancnte de Controle Interno e Controladoria Geral.

conforme previsto no art.2° da Resolução Cofen n° 505/2016, ressaltando o acompanhamento

do plano de gestão de risco c os processos de auditoria do Cofcn e do Tribunal de Contas da

União prcvistos para o ano dc 2019. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. às

dezessete horas. lavrando-se a presente Ata, que, após lida e aprovada. segue assinada pelos

presentes. Curitiba, 03 de dczembro de 2018 .
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Alc1J~~d;a Feria Martins
Conselheira CorcwPR
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.•..- Membro do Comitê de Controle Interno

I-L O-l,.- '_ -
Lenita Antonia Vaz ~
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