
DECISÃO COREN/PR N°. 3, DE 26 DE JANEIRO DE 2015

Criação da Controladoria Geral, do 

cargo  de  Controlador  Geral  e  do  

Comitê de Controle Interno do 

Coren/PR. 

A  Presidente  do  Conselho  Regional  de  Enfermagem  do  Paraná,

juntamente  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 a Resolução Cofen n 373/2011;

CONSIDERANDO a deliberação da 543a Reunião Ordinária de Plenário

do Coren/PR;

CONSIDERANDO que a Controladoria Geral do Coren/PR constitui-se

em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e do Plenário, conforme artigos 25

e 65 do Regimento Interno desta Autarquia;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realizar  procedimentos

administrativos,  patrimoniais,  contábeis,  orçamentários  e  financeiros  corretos  e

garantir  a tramitação dos processos com eficiência e transparência no âmbito do

Coren/PR;

CONSIDERANDO os  princípios  constitucionais  da  legalidade,

publicidade,  legitimidade,  economicidade,  eficiência  e  eficácia  nas  ações  do

Coren/PR e em suas unidades administrativas;

CONSIDERANDO a demanda crescente de operações no Coren/PR,

com a necessidade de atenção por parte da Autarquia no controle destas operações;

CONSIDERANDO a importância do estabelecimento de parâmetros de

qualidade,  medição  e  avaliação  dos  procedimentos  realizados  na  administração

pública;

CONSIDERANDO que a Controladoria Geral pode e deve atuar antes,

durante  e  depois  dos  atos  administrativos,  com  a  finalidade  de  acompanhar  o

planejamento realizado, garantir a legitimidade frente aos princípios constitucionais, 
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verificar  a  adequação  às  melhores  práticas  de  gestão  e  garantir  que  os  dados

contábeis sejam fidedignos;

CONSIDERANDO que  a  Controladoria  Geral  deve  implementar

programas e ações que visem assegurar um canal eficaz de comunicação com a

sociedade, garantindo maior transparência das ações do Coren/PR;

CONSIDERANDO ,  ainda,  a Lei  Federal  5.905/73,  em seu artigo 8,

inciso IX, e artigo 15, inciso XII, e outras normais legais, será precedida a análise e

emissão de parecer técnico da Controladoria Geral antes da submissão de matéria

relacionadas as áreas físico-financeira, administrativa, patrimonial,  orçamentária e

contábil à deliberação do Plenário do Coren/PR, 

DECIDE:

Art.  1°  Criar a Controladoria Geral e o Cargo de Controlador Geral,

vinculado à Diretoria do Coren/PR;

Art.  2°  Constituir  o  Comitê  de  Controle  Interno  do  Coren/PR  com

composição de 3 (três) integrantes;

Art. 3° Determinar o trâmite do competente processo junto aos setores

responsáveis para averiguação de disponibilidade e previsão orçamentaria;

Art. 4° Encaminhar esta Decisão para homologação pelo Cofen;

Art.  5°  Esta  decisão  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  assinatura,

revogadas as disposições em contrário.

Curitiba/PR, 26 de janeiro de 2015.

SIMONE APARECIDA PERUZZO                           JANYNE DAYANE RIBAS

Presidente                                                  Secretária 
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