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Ata da Sexagésima Quinta Reunião do Comitê Permanente de Controle Interno e

Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná.

As dez horas do dia vinte de maio de 2020, na sala de reuniões na sede do CorerýPR, deu-se a

Sexagésima Quinta Reunião do Comitê Permanente de Controle Interno e Controladoria Geral
do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, sob a coordenação de Lenita AntoniaYaz,
Controladora Geral, com a presença da Conselheira Alessandra Ferla Martins, Jean Batista
Moraes e Jaqueline Cristina de Souza Muchagata membros do Comitê. A Controladora justifica
que as reuniões de março e abril não foram realizadas em razão da pandemia internacional
causada pelo Novo Coronavírus (Sars-Cov2)- Covidl9, determinada pela Organizaçäo Mundial
da Saúde. Pauta: L. Ajustes pela Gestão em decorrência da Pandemia Coronavírus (Sars-Cov2)-
Covidl9, para funcionamento administrativo pela gestão da Autarquia e consequências na

legislação federal, estadual e resoluções, decisões, comunicados, portarias do Conselho Federal

de Enfermagem a ser aplicado pelos Conselhos Regionais de Enfermagem iniciado com a

Criação do Comitê de Gestão de Crise - CGC, CoferýPortaria25112020 e CorenlPR/Portaria
7612020 e Portarias 86 e 8712020, que em consonância com as determinações do Cofen,
apresenta orientações e medidas de prevenção no âmbito da estrutura administrativa da

Autarquia, incluído, afastamentos, férias, trabalho remoto, plantão de trabalho presencial,
alteração de carga horaria temporária, Equipamento de Proteção Individual. 2. O Cofen em

razáo da Pandemia, publicou para aplicação no Sistema Cofen/Conselhos Regionais as

seguintes determinações: Resoluções 630,631,632,633,634,635,636,637,638,639 e 64012020,

Decisões 29,30,36,37,3912020, Comunicado 02 e 0312020, que em síntese protrogou para

3110712020 o pagamento das anuidades de 2020, suspendeu cobranças administrativas e/ou
judiciais, proffogou prazos para envio de documentos contábeis, possibilitou mecanismos para

registro on-line e outros, suspendeu prazos em processos éticos. Em que pese o

acompanhamento que tem sido feito, em razáo das determinações e do momento econômico,
somente apartfu de agosto será possível determinar com maior acerto o impacto financeiro que

sofrerá a Autarquia, o qual será reavaliado pelo Comitê. 3. Para contratações emergenciais, do
governo federal, dentre outras ressalta a publicação da Lei n"13.979, de 0610212020 e a Medida
Provisória no 926 de 2010312020, que em seu artigo 4o respalda aquisição por dispensa de

licitação de "... bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que

trata esta Lei". Nesta destaca em especial a aquisição pelo Coren/PR de soluções e

equipamentos de proteção individual para uso das áreas finalísticas de fiscalização, registro e
cadastro, e espaços administrativos daAutarquia. 4, Alteraçáo do Orçamento2020 - O Parecer

n' 4212020 desta Controladoria Geral anexo ao Processo Administrativo n' 02112020, foi
apresentado e aprovado pelo plenário na 649u Reunião Ordinária em maio de 2019, com a

alteração do Orçamento do CorerVPR para o exercício de 2020, com abertura de Créditos
Adicionais Suplementares no valor de R$ 2.190.764,00, sendo R$ 1.833.664,00 para Crédito
Adicional Suplementar e R$ 357.100,00 para Crédito Adicional Especial, utilizandolS,2o/o do

Superávit Financeiro do exercício de 2019, que foi de R$ 12.065.177,23. Resultando em:

Receitas - R$ 25.574.955,30, Despesas - R$ 25.765 .719,30,considerando o contingenciamento
de R$ 2.000.000,00 determinado pela Decisão Cofen no 22612079, e Reserva de Contingência
mantida em R$ 966.844,60. Em decorrência a Decisão CorerVPR n" 2112020 publicada no

Diário Oficial da União de 1810512020, tem aplicação imediata em razáo do artigo 6o e

paúgrafo único da Decisão Cofen n" 02912020. O processo administrativo 02112020, para

atendimento ao artigo 5o da Resolução Cofen 50312016, deve aguardar manifestação do Cofen
para envio em momento oportuno, quando solicitado. 5. Tribunal de Contas da União,
disponibilizou em seu site, o Plano de Acompanhamento das Ações de Combate á Covid-l9,
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relata 27 ações, em especial ao controle, o acompanhamento das alterações orçamentárias e

impactos decorrentes à pandemia e as aquisições públicas. 6. Proposto pelo Comitê a
apresentação do resultado da avaliação quanto atualização do Portal da Transparência, na
próxima reunião. Nada mais havendo a tratal foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente
Ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. Curitiba,20 de maio de2020.
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