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ABEn – associação Brasileira de Enfermagem

ASO – atestado de saúde Ocupacional

CBCENF – congresso Brasileiro dos conselhos de Enfermagem 

CES-GO – conselho Estadual de saúde 

CESM – comitê Estadual de saúde Mental

CLT – consolidação das leis trabalhistas

DST – Doenças sexualmente transmissíveis

EPI – Equipamento de Proteção individual 

ESAP – Escola de saúde Publica do Estado de goiás

FEN/UFG – Faculdade de Enfermagem da universidade Federal de goiás

HDT – Hospital de Doenças tropicais 

HGG – Hospital geral de goiânia 

HMI – Hospital Materno infantil 

MS – Ministério da saúde

MTE – Ministério do trabalho e Emprego

Munean – Museu nacional de Enfermagem anna nery

NR – norma Reguladora

PAD – Processo administrativo

PCMSO – Programa de controle Médico de saúde Ocupacional

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos ambientais

RH – Recursos Humanos

RT – Responsável técnico

SBEn – semana Brasileira de Enfermagem 

SES-GO – secretaria Estadual de saúde de goiás 

Sieg – sindicado dos Enfermeiros de goiás

Suvisa – superintendência de vigilância em saúde

TCU – tribunal de contas da união

UFG – universidade Federal de goiás 
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O Relatório de gestão e atividades do conselho Regional de Enfermagem 

de goiás, referente ao ano de 2013, tem como base o Planejamento Es-

tratégico elaborado no início do ano cuja missão evidenciada é assegurar 

à sociedade uma assistência de Enfermagem ética, científica e de qualidade por meio 

da fiscalização do exercício profissional. 

Essa atividade fim conta com inúmeras outras que lhe dão suporte e possibilidades 

de concretude tais como, uma gestão composta de membros honoráveis em seu ple-

nário, uma boa estrutura administrativa, uma comunicação interna e externa eficiente, 

um apoio tecnológico e de informática com oferta de dados confiáveis, um setor jurídico 

alerta e estudioso, um corpo de funcionários competente e interessado, uma legislação 

pertinente e moderna e, além de tantas outras, da confiança da categoria de Enferma-

gem expressa por meio do seu voto em eleições éticas e transparentes.

Existem ainda as ações da gestão que buscam apoio para o avanço desse pro-

cesso fiscalizador e nesse sentido são estabelecidas as parcerias mais variadas desde 

as câmaras técnicas necessárias, os demais conselhos de profissão da saúde, as 

entidades de classe da Enfermagem e da saúde como um todo, os órgãos formadores, 

os espaços de realização do sus como as vigilâncias sanitária e Epidemiológica e do 

Estado como Ministério Público, Ministério do trabalho, secretarias de saúde, enfim 

uma série de contatos imprescindíveis para um fim que forçosamente necessita e deve 

ser integrador.

como se pode perceber não é tarefa fácil relatar o resultado de todo esse aparato 

organizacional e das suas realizações no período de um ano inteiro, ainda mais quando 

se pretende repassar de uma forma resumida e que permita uma compreensão tanto 

qualitativa quanto quantitativa do seu desempenho, todavia tentamos fazer o que foi 

possível.  

agradecemos a todos que nos apoiaram. Boa leitura!





Profissionais homenageados na 4ª edição do Prêmio
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1. ATIVIDADES INTERATIVAS COM A CATEGORIA

1.1. valORiZaÇãO PROFissiOnal

1.1.1. Divulgação e campanhas da Enfermagem

Em 2013, o coren-gO criou uma campanha participativa de divulgação em outdoor, site 
e Facebook para lembrar a importante atuação da Enfermagem em seu mês comemorativo. 
a campanha contou com imagens de profissionais de Enfermagem atuando em seu local 
de trabalho e frases enviadas, também por profissionais, que respondiam a pergunta “Por 
que tenho orgulho da Enfermagem?”. Duas frases foram selecionadas para estampar os 
outdoors e mídia digital, e outras 29 foram veiculadas diariamente no site e fanpage oficial 
do coren-gO.

 
1.1.2. Destaque aos profissionais

no dia 10 de maio, o conselho 
promoveu a 4ª edição do Prêmio 
Profissional Destaque da Enfer-
magem. na ocasião, 40 profissio-
nais receberam troféu e certificado 
em reconhecimento ao excelente 
profissionalismo demonstrado ao 
longo do ano de 2012, nas insti-
tuições de saúde, de ensino e en-
tidades de classe nas dimensões 
ética, técnica, política, social, cien-
tífica, cultural e humana. 

além dos homenageados e seus convidados, prestigiaram a noite de homenagem a 
conselheira Federal ivete santos Barreto, o secretário Estadual de saúde antônio Faleiros; 
o presidente do conselho Estadual de saúde venerando lemes de Jesus; e chefes de En-
fermagem de unidades de saúde de goiânia e interior do Estado.

1.1.3. Atividades nas Escolas e Unidades de Saúde

conselheiros e fiscais da autarquia realizaram palestras e conferências em unidades 
de saúde e instituições de ensino, durante atividades de valorização e homenagem à En-
fermagem realizadas no mês de maio. no HDt, a conselheira Marysia alves participou da 
abertura da ii semana de Enfermagem e v semana de controle de infecção, no dia 13 de 
maio. na ocasião, foram entregues homenagens para profissionais de enfermagem da uni-
dade, que tiveram trabalho de destaque nos setores que trabalham. E a fiscal do coren-gO 
luana cássia Miranda Ribeiro ministrou a palestra ética e Qualidade.  
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no Hgg, a presidente Maria sa-
lete Pontieri participou da abertura da 
14ª semana de Enfermagem, com o 
tema “O cuidado que vale a vida”, rea-
lizada de 6 a 10 de maio na instituição. 
no HMi, a comissão de ética de En-
fermagem institucional foi empossada 
dentro das atividades comemorativas 
do mês da Enfermagem. a ocasião 
contou com a presença da presidente 
Maria salete Pontieri e da conselheira 
luzia Helena Porfírio Berigo.

na Faculdade Estácio de sá, a 
conselheira Marysia alves ministrou a 
palestra “consciência Profissional e a 
Enfermagem”, no dia 14 de maio, para 
mais de 300 acadêmicos participantes 
da semana da Enfermagem. a con-
selheira cristiane José Borges minis-
trou a palestra “O papel do conselho 
na valorização da Enfermagem: pers-
pectivas e práticas”, na uFg câmpus 
Jataí, durante a v semana acadêmica 
de Enfermagem. 

1.1.4. Ato Médico

um assunto que recebeu aten-
ção, durante o ano de 2013, foi o 
Projeto de lei do senado nº 268 de 
2002, mais conhecido como ato Mé-
dico. O coren-gO participou da cria-
ção e das ações da Frente goiana 
dos conselhos Profissionais, com-
posto por conselhos Regionais da 
área da saúde, exceto o de Medici-
na.  uma das ações promovidas pela 
Frente goiana dos conselhos Profis-
sionais foi reunião com os parlamen-
tares goianos, no dia 12 de agosto, 
pautada na importância da manuten-

Presidente Maria Salete acompanha Semana de 
Enfermagem em hospital da Capital

Conselheira Marysia Alves ministra palestra em 
evento comemorativo à Semana da Enfermagem

Deputados goianos participam de reunião de 
discussão sobre o Ato Médico



Relatório de gestão e atividades 2012   13

“Unir para transformar”

ção dos vetos realizados pela presidente Dilma Rousseff em artigos do Projeto de lei do 
senado nº 268 de 2002.

Estiveram presentes a deputada Federal Marina sant’anna; os deputados Estaduais 
Mauro Rubem e isaura lemos; e vereadora cristina lopes. além disso, registraram presença 
representantes dos deputados Estaduais ney nogueira, Marcos Martins, carlos cabral, Da-
niel Messac, Bruno Peixoto; da deputada Federal Flávia Morais; e do senador Wilder Morais. 

no dia da votação sobre a manuten-
ção dos vetos, 20 de agosto, o coren-gO 
junto com a Frente goiana participou 
da movimentação nacional programada 
para ocorrer em Brasília. cinco ônibus 
partiram de goiânia rumo à Brasília (DF). 
Participaram da movimentação repre-
sentando a Enfermagem goiana a presi-
dente do coren-gO, Maria salete Pon-
tieri; conselheira Maria Helena carvalho 
sá; e a presidente da aBEn-gO, adelia 
yaeko nakatani; entre outros profissio-
nais e acadêmicos. 

1.2. PaRticiPaÇãO EM cOngREssOs, sEMináRiOs E EncOntROs

1.2.1. 74ª Semana Brasileira de Enfermagem

a atividades da 74ª sBEn, que 
teve como tema “consciência Profis-
sional e a Enfermagem no cuidado 
com a vida”, foram realizadas de 13 a 
17 de maio. no dia 13 de maio, a con-
selheira Federal ivete santos Barreto 
e a conselheira goiana Marysia alves 
da silva participaram do lançamento 
oficial do Jornal informaBEn, do ví-
deo “Enfermagem no cuidado com a 
vida” e ainda do livro História da En-
fermagem no universo de cordel. 

Marysia alves da silva também 
participou da mesa diretiva da abertura oficial, no dia 15 de maio, ao lado da presidente 
da aBEn-gO, adelia yaeko Kyosen; secretário Municipal de saúde de goiânia, Fernando 
Machado;  diretor da FEn/uFg, Marcelo Medeiros; coordenadora de pós-graduação da 
Esap, Maria de Fátima Delfino; vice-presidente do cEs-gO, Edvaldo Bernardo de lima; 
presidente do sieg, Wellerson Moreira.

Caravana goiana, com apoio do Coren-GO, 
defende Enfermagem na votação do Ato Médico

Conselheira Marysia Alves participa da abertura da 
Semana Brasileira de Enfermagem
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1.2.2. 16º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem 

O 16º cBcEnF, realizado de 2 a 5 
de outubro, na cidade de vitória (Es), 
teve como tema “compromisso com a 
ética e Responsabilidade social” e levou 
conhecimento e informação, além de in-
tercâmbio de experiências entre os par-
ticipantes dos 26 Estados e Distrito Fe-
deral. O coren-gO expôs em seu stand 
a última campanha realizada em home-
nagem aos profissionais de Enfermagem 
de goiás, distribuiu exemplares do infor-
mativo coren-gO e exibiu 30 vídeos in-
formativos do Ministério da saúde. 

Durante as atividades do congres-
so, a enfermeira goiana Marlene Maria 
de carvalho salum recebeu o Prêmio 
ana nery, no dia 3 de outubro. O obje-
tivo da premiação realizada anualmente 
durante o cBcEnF é dar destaque ao 
trabalho desenvolvido pelos profissio-
nais de Enfermagem de todo o Brasil. 
a indicação da enfermeira pelo coren-
-gO se deve a sua importante atuação 
no campo do ensino e da assistência de 
Enfermagem em goiás.

1.2.3. Instituições de Ensino

teve início em 2013, o projeto “conhecendo seu conselho Profissional”, com o objetivo 
de levar informação prática e atualizada aos estudantes e acadêmicos sobre a função do 
conselho perante a sociedade, fiscalização do exercício profissional e esclarecer dúvidas 
dos participantes. O encontro, previamente agendado com as coordenações dos cursos de 
Enfermagem, facilita a compreensão do trabalho desenvolvido pelo Regional e marca bo-
as-vindas aos futuros inscritos no coren-gO. Foram recebidos alunos de sete instituições 
diferentes. a expectativa é de que o projeto tenha continuidade no próximo ano.

1.2.4. Encontro Goiano de Gerenciamento de Riscos

no ano de 2013, a presidente do coren-gO, Maria salete Pontieri participou de duas 
edições do Encontro goiano de gerenciamento de Riscos, realizado pelo sEs-gO. nos 

Stand do Coren-GO 
Recebeu visitantes de todos os Estados

Enfermeira goiana Marlene Salum foi homenageada 
com o Prêmio Anna Nery
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dois dias, 10 de abril e 4 de dezembro, Maria salete abordou o tema “Erros de processos 
de trabalho da equipe de enfermagem”. 

somando os presentes das duas ocasiões, pelo menos 500 profissionais receberam 
informações sobre o código de ética da Enfermagem, déficit de profissionais de enferma-
gem, trabalho realizado pela Fiscalização no estado de goiás e ainda funcionamento das 
comissões de ética do conselho.  

1.2.5. II Congresso Estadual de Socorristas do Brasil

a associação dos servidores do 
samu 192 de goiás realizou, de 2 a 
4 e agosto de 2013, o ii congresso 
Estadual de socorristas de goiás, no 
centro de convenções Di Roma, em 
caldas novas (gO). as atividades 
tiveram como tema “Resgatando vi-
das”. a conselheira Marysia alves da 
silva participou das atividades. 

1.2.6. Conselho participa de 
Seminário do Sindicato dos 
Enfermeiros 

no dia 20 de abril, a presidente 
do conselho, Maria salete Pontieri, e 
a coordenadora de Fiscalização, lu-
ana cássia Miranda, participaram do 
ii seminário do sieg, que teve como 

Maria Salete participou de duas edições do Encontro Goiano de Gerenciamento de Riscos

Conselheira Marysia Alves participa do II Congresso 
Estadual de Socorristas de Goiás

II Seminário do Sieg contou com presença 
de profissionais do Coren-GO
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tema “condições Dignas de trabalho para Enfermagem goiana”. Enquanto a presidente 
participou da mesa-diretiva dos trabalhos, luana cássia ministrou a palestra “Dimensiona-
mento de Recursos Humanos na área da saúde – Ênfase aos Profissionais de Enferma-
gem”. Durante o evento, as ex-presidentes foram homenageadas, entre elas a gerente de 
Fiscalizado do coren-gO, lucimar Rodrigues Ferreira. 

2. EDucaÇãO EM saÚDE PaRa catEgORia

2.1. CAPACITAÇÃO EM DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFER-
MAGEM

Em 30 de janeiro, o coren-gO pro-
moveu a primeira capacitação no esta-
do de goiás sobre Dimensionamento de 
Pessoal de Enfermagem. cerca de 200 
responsáveis técnicos, chefes de Enfer-
magem e secretários municipais, de 15 
municípios diferentes, participaram da 
capacitação, com a palestrante Fernan-
da Maria togueiro Fugulin – que é livre 
docente no assunto e autora de diver-
sos manuscritos sobre dimensionamen-
to de pessoal.

a capacitação levou conhecimento, 
reflexão e subsídio técnicos para desen-
volver o dimensionamento para todo o 
porte de unidade de saúde. a palestran-
te Fernanda Maria ficou impressionada 
com o interesse dos participantes, que 
não abriram mão de voltar para capaci-
tação no período vespertino. 

Dois dias antes, 28 de janeiro, a pa-
lestrante ministrou capacitação seme-
lhante para os fiscais, conselheiros e 
colaboradores do conselho. O objetivo foi ampliar o conhecimento de profissionais, que 
serão multiplicadores desse conhecimento. 

2.2. CAPACITAÇÃO EM DENGUE E INFLUENZA

Durante o mês de novembro de 2013, através de uma parceira firmada com a suvisa, 
o conselho Regional de Enfermagem ministrou capacitação em Dengue e influenza para 

Chefes de Enfermagem de todo o Estado participam 
de capacitação sobre Dimensionamento com 
Enfermeira Fernanda Maria Togueiro Fugulin

Enfermeira Fernanda Maria Togueiro Fugulin 
ministrou palestra exclusiva para profissionais e 

conselheiros do Coren-GO
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enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, especialmente para 
profissionais da rede privada. Foram 
ofertadas 18 turmas em horários fle-
xíveis. 

nas quatro horas de capacita-
ção, o profissional de enfermagem 
teve acesso às informações mais 
atualizadas sobre a Dengue, des-
de os primeiros sintomas, sinais de 
alerta, assistência até a notificação. 
O objetivo foi levar conteúdo atuali-
zado para os profissionais de enfermagem para implementar seu conhecimento e orientar 
sobre o melhor modo de prestar atendimento ao paciente com Dengue. a ação conjunta do 
coren-gO e suvisa reflete a preocupação com relação aos números de casos confirmados 
de Dengue e influenza no Estado. 

2.3. CAPACITAÇÃO EM INSTRUÇÃO, ATUALIZAÇÃO E JULGAMENTO 
DE PROCESSO ÉTICO 

nos dias 4 e 5 abril de 2013, foi 
realizada, na sede do coren-gO, “ca-
pacitação em instrução, atualização e 
Julgamento de Processo ético”, com o 
procurador geral do Regional, Marcus 
vinícius Machado Rodrigues. O princi-
pal objetivo da ação foi trazer seguran-
ça aos atos praticados dentro de um 
processo ético. além disso, fez parte do 
programa abordar o conceito de proces-
so ético e os limites existentes dentro 
do tribunal de ética do conselho. Par-
ticiparam da capacitação a equipe de fiscalização do coren-gO, colaboradores que fazem 
parte das oito comissões de instrução de Processos éticos e conselheiros. 

2.4. CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

O coren-gO, mediante parceria estabelecida entre cofen, cremego, siate e corpo de 
Bombeiros, continua realizando os cursos de urgência e Emergência Pré e intra Hospitalar. 
O objetivo do curso é contribuir com a capacitação do profissional de enfermagem que atua 
na área de urgência e no atendimento primário das emergências clínicas ou traumáticas. 
Em 2013, foram 1.725 profissionais, das cidades de goiânia, Planaltina, catalão, cidade 

Diversas turmas de Capacitação em Dengue e Influenza 
atenderam profissionais de Enfermagem

Coren-GO promoveu Capacitação em Instrução, 
Atualização e Julgamento de Processos Ético 
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de goiás, goianésia, Porangatu, Formosa, caldas novas, ceres, Padre Bernardo, Posse, 
itaberaí, anápolis, Mineiros, luziânia e são Miguel do Passa Quatro. 

Quadro 01 – Profissionais alcançados nos cursos de urgência e Emergência

3. REPREsEntativiDaDE

3.1. COMITÊS E FÓRUNS ESTADUAIS

Em 2013, o coren-gO teve como representante no comitê Estadual de combate à 
Dengue a conselheira Marysia alves da silva. Ela participou das reuniões do comitê, que 
tem como objetivo informar sobre a doença, relatar ações exitosas e ainda unir os seus 
componentes para ações em todo o Estado. Para contribuir com o combate a doença, du-
rante todo o ano, ficaram expostos no mural do conselho cartazes educativos e de incen-
tivo a luta contra criadouros. além disso, no site do conselho foi disponibilizado versão em 
PDF do Manual de Enfermagem para adultos e crianças. 

O coren-gO também teve participação no comitê Estadual de saúde Mental (cEsM), 
por meio da enfermeira nathália dos santos Martins, que assumiu a vice-presidência por 
período de dois anos. a representante do conselho trabalha com o objetivo de contribuir 
com o diálogo permanente entre os diversos setores da sociedade, poder público e escolas 
sobre assuntos que podem afetar a saúde mental das pessoas, desde violência sexual até 
o consumo de entorpecentes.

Quadro 02 – Quantitativo de eventos que tiveram participação de conselheiros e colabora-
dores do coren-gO

Profissional Quantidade 
Enfermeiros 483

técnicos auxiliares 664

Bombeiros 20

acadêmicos de Enfermagem 232

condutores 231

Fisioterapeutas, técnicos em gesso, administrativos, 
Fonoaudiólogos, Odontólogos e terapeutas 
Ocupacionais 95

Total 1.725

Eventos Quantidade
congressos, seminários, simpósios, Encontros, Fóruns, conferências 71
audiências Públicas 1
Julgamento 3
Eventos semana Brasileira de Enfermagem 14
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3.2. REPRESENTAÇÃO DE GOIÁS NO COFEN

no ano de 2013, a conselheira Federal ivete santos Barreto, representante da enfer-
magem goiana junto ao cofen, participou de reuniões Ordinárias e Extraordinárias de Ple-
nário, cumprimento das portarias de designação e despachos da Presidência. O contexto 
de crise político-institucional vivenciado no âmbito do cofen, neste ano, repercutiu de forma 
evidente no envolvimento em ações administrativas com a diminuição de designações pre-
sidenciais. com responsabilidade e compromisso institucional, ivete santos participou de 
Representações institucionais, grupos de trabalhos e Eventos internos (sistema cofen/
conselhos Regionais) e externos. a conselheira elaborou ainda pareceres administrativos 
e em processos éticos e ministrou palestras. 

Ressalta-se nesse período, a participação nas mobilizações nacionais pela aprovação 
da jornada de trabalho de 30 horas semanais e contra a aprovação da lei do ato Médico, 
assim como nas atividades relacionadas às questões dos profissionais de saúde (e En-
fermagem) no Mercosul, acompanhamento da tramitação do Pl de piso salarial para os 

Formaturas e colações de grau 4
Outros Eventos instituições de Educação 14
Reuniões conselhos Municipais de saúde 22
Reuniões comitê Estadual contra a Dengue 9
Reuniões comitê Estadual de saúde Mental 7
Reuniões secretarias Municipais de saúde 6
Reunião secretaria Estadual de saúde 2
Reuniões sindicatos e Entidades de classe 1
Reuniões no cofen para capacitação 2
Reuniões no cofen (Plenária) 4
Reuniões aBEn 2
Reunião ctFis 2
Reunião Ordinária da coordenação Municipal de controle de infecção em 

serviços de saúde de goiânia 2
Discussão sobre Projeto de lei 6
Defensoria Dativa 2
Museu nacional de Enfermagem anna nery 2
Residência Multiprofissional da sEs 5
curso de urgência e Emergência 21
ato Médico 4
assembleia de Presidentes 4
aplicação do perfil da enfermagem no Brasil 4
Eleição 3
Outros Eventos 15

Total 232
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profissionais de enfermagem e audiências no parlamento de interesse institucional e da 
categoria.

ivete dos santos representou o cofen no Fórum Permanente Mercosul para o trabalho 
em saúde do Ms; comitê Regional de Enfermagem do Mercosul-crem; comitê de Mobili-
zação social da Rede de atenção Psicossocial do Ms; acompanhamento da implantação 
da Plataforma arouca junto ao Mercosul; e acompanhamento do Provab 2. Participou ainda 
de atos de mobilização em defesa da jornada de 30 horas, em Brasília; 74ª sBEn da aBEn; 
cBcEnF;  seminário internacional sobre Regulação das Profissões em saúde; XX con-
gresso nacional de Enfermería de la anEc – Madalegna (colômbia); e iii Fórum global de 
RH em saúde à convite do Ministério da saúde e da Organização Panamericana de saúde, 
em Recife(PE).

4. aÇÕEs aDMinistRativas

4.1. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA                

no primeiro ano do setor assessoria administrativa/RH foram priorizadas ações que 
contribuíssem com a modernização, humanização e o descongestionamento dos departa-
mentos, criando assim setores, reconhecendo a participação, valorização e aperfeiçoamen-
to dos empregados públicos, com a finalidade precípua de conferir celeridade ao exercício 
de certas atribuições e competências até então preservadas, contudo, fez-se necessário as 
mudanças das quais relataremos.

com foco na qualidade do atendimento ao público externo, destaca-se a mudança do 
local do setor de telefonia observando as nRs do Mt, principalmente, equipamentos e 
acessórios relevantes para o exercício da atividade afim, os quais proporcionam o bem-
-estar para o empregado, e que contribuem para eficiência e eficácia do atendimento à 
categoria.

além disso, outras ações vinculadas aos processos de gestão e aos ativos tangíveis 
e intangíveis foram aplicadas, interferindo de forma positiva no desempenho dos recursos 
humanos da autarquia:

•	 Dinamização	das	politicas	de	recursos	humanos	com	remanejamento	para	outros	
setores;

•	 Administração	 do	Estoque	 (Ativo	Circulante)	 com	 normatização	 de	 requerimento,	
recebimento, armazenamento e distribuição de materiais por setor;

•	 Mudança	de	armazenamento	do	Almoxarifado	e	logística	e	diretrizes	de	procedimen-
tos administrativos;

•	 Reuniões	e	palestras	por	vídeo	conferência	para	interagir	com	as	subseções;	
•	 Criação	e	desenvolvimento,	em	parceria	com	Assessoria	de	Comunicação,	da	práti-

ca de endomarketing (meio de comunicação interna voltada para os empregados do conse-
lho) com Boletim interno – promovendo relacionamento interpessoal e o desenvolvimento 
do trabalho em equipe;

•	 Definição	de	processos	operacionais	e	rotinas	administrativas	do	setor	de	Registro	
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e cadastro, identificando o quantitativo de funcionários por atividade, e para estimular a 
produtividade e reduzir o estresse; a análise de conformidade da nR 17 foi atendida, com 
a aquisição de novos mobiliários e acessórios; 

•	 Maior	padronização	e	formalização	dos	processos	licitatórios	para	melhor	gerencia-
mento da aquisição de bens e serviços, e mais agilidade aos processos;

•	 Assinatura	do	Acordo	Coletivo	no	intuito	de	apoiar	diretamente	e	indiretamente	o	em-
pregado e a autarquia nas negociações e relacionamentos sindicais, objetivando coadunar 
propostas de acordo de interesses financeiros e sociais concernentes a clt; 

•	 Cumprimento	das	ações	dos	programas	ASO,	PPRA	e	PCMSO	-	assegurando	os	
benefícios em saúde e segurança, favorecendo a qualidade de vida dos empregados, 
reduzindo o acidente e doenças ocupacionais e diminuindo os índices de absenteísmo, 
possibilitando: melhoria efetiva do ambiente de trabalho; maior satisfação e participação 
dos trabalhadores; motivação e comprometimento; aumento da produtividade; controle 
de custos; tratamento justo aos funcionários; e minimizar custos com eventuais questões 
trabalhistas;

•	 Educação	 Permanente	 realizada	 com	 palestras	 educativas	 e	 minicursos,	 como	
Dst/aids, alcoolismo, prevenção de acidentes, uso do EPi, segurança e saúde, primei-
ros socorros. 

também foram promovidas palestras que provocaram reflexão e análise dos roteiros 
de vida de cada indivíduo; além de debater temas de trabalho em equipe, relacionamen-
to inter e intrapessoal e 5s. O Dia da Mulher foi marcado por palestras que abordaram 
a “construção de um novo papel na vida da mulher”, “assédio moral” e “Etiqueta profis-
sional”. 

O mural do RH foi aprimorado aderindo às práticas e políticas de divulgação, objetivan-
do o relacionamento interpessoal, intrapessoal e coletivo. O setor também desenvolveu 
instrumentos gerenciais para facilitar o processo de efetivar normas, procedimentos e fun-
ções administrativas, ajustando os interesses do empregado e empregador possibilitando 
adequação, coerência e continuidade nas normas instruídas na clt.

4.2. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

ao longo de 2013, a as-
sessoria de comunicação do 
coren-gO teve como objetivo 
estreitar a comunicação com 
o inscrito através do meio 
virtual. Para isso, enviou 20 
edições de newsletter com 
informações sobre ações do 
conselho, de Enfermagem 
em geral e também dicas de 
saúde e trabalho. Imagens da campanha de valorização da Enfermagem 

divulgada via fan page do Conselho
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O coren-gO lançou o novo portal em dezembro de 2013 seguindo a orientação e pla-
taforma indicada pelo cofen, com o objetivo de unificar a linha de comunicação de todo o 
sistema. O portal foi abastecido de informações atuais e práticas, com imagens e figuras 
que chamam atenção do visitante. um quesito inovador dentro do sistema foi a implanta-
ção do Portal da transparência, onde são postadas informações de interesse público sobre 
receita, pagamentos, funcionários, dúvidas frequentes, contratos, licitações e outros. 

ao longo do ano foram publicadas 200 matérias diferentes, sendo 141 de notícias, es-
clarecimentos e comunicados; e 59 divulgações de cursos, palestras, congressos e semi-
nários. além disso, 398 oportunidades diferentes de trabalho foram anunciadas. 

Outra área de divulgação trabalhada foi a rede social Facebook. Em janeiro, a fan page 
do conselho contava com 5.600 curtidores e finalizou o ano com 7.020 – um crescimento 
de 25%. um dos fatores que contribuiu com a visualização da página foi a inserção cons-
tante de post informativos sobre saúde profissional, concursos, campanhas com oferta de 
bolsas de cursos e outros. O pico de audiência da fan page foi registrado no dia 1º de maio, 
com mais de 17 mil visualizações do início da campanha do Mês de Enfermagem. a cam-
panha teve 2.337 compartilhamentos e 925 curtir. 

visando dar publicidade e visibilidade às comemorações do Mês de Maio, a assessoria 
de comunicação lançou a companha “Por que eu tenho orgulha da Enfermagem?”, onde 
inscritos poderiam responder a essa pergunta e ter sua frase divulgada no site, Facebook 
e outdoor. Foram selecionadas 31 frases, que foram divulgadas dia a dia pelo conselho. a 
ação resultou em retorno positivo, pois enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem 
se sentiram contemplados por ver imagens de colegas e frases estampando a campanha. 

através da caixa de e-mail corengo@corengo.org.br foram recebidos mais de 4 mil e-
-mails, uma média mensal de 340, relativos a dúvidas profissionais e solicitações de servi-
ços. Desse total de 4 mil emails, 1.945 foram respondidos pela comunicação e os demais 
foram encaminhados para os departamentos responsáveis e tiveram suas respostas acom-
panhadas pela ascom. 

Quadro 03 – Quantitativo de e-mails recebidos na caixa corengo@corengo.org.br

Departamento E-mails respondidos 

comunicação 1.945

Financeiro 28

atendimento Registro e cadastro 355

negociação de Débitos 860

chefia de gabinete 271

tecnologia 212

Fiscalização 258

Jurídico 4

comissões e câmaras técnicas 152

 Total 4.085
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 além disso, o setor de comunicação preparou três edições do informativo coren-gO, 
cada uma com distribuição de 40 mil exemplares, sendo 38 mil enviadas por correios às re-
sidências dos inscritos e 2 mil distribuídos na sede do conselho, em palestras, seminários 
e nas escolas. Por meio de novo conceito de editoração, cada edição trabalhou com pelo 
menos uma opção diferente de campo de atuação para enfermagem e um novo aspecto de 
Resoluções cofen de forma prática e aplicada. 

a ascom desenvolveu também folheto explicativo com o tema “conhecendo seu con-
selho Profissional”, que apresenta a resposta de dúvidas profissionais de forma rápida, cla-
ra e objetiva. sua distribuição facilita a vida profissional que pode guardar o folheto e sanar 
suas dúvidas a qualquer momento. 

internamente, a ascom, em parceria com o setor administrativo, lançou o boletim in-
terno “Rápidas coren-gO”, que leva informações para os funcionários sobre as ações da 
autarquia com relação aos inscritos e também informações do funcionamento organizacio-
nal. a ferramenta atende ao anseio do funcionário de ficar informado sobre o local onde 
trabalha e também a necessidade de repassar informação consistente e padronizada sobre 
mudanças do sistema cofen/corens que deverão ser repassadas aos inscritos. 

4.3. CHEFIA DE GABINETE

a chefia de gabinete realizou atividades de assessoramento direto da presidência do 
conselho, além de auxiliar na execução das ações administrativas e em reuniões; orga-
nizar eventos e viagens; definir encaminhamento de documentos; levantar informações; 
cobrar ações, respostas, relatórios; acompanhar processos; redigir ofícios, memorandos, 
cartas; identificar a natureza do documento e exercer outras atividades afins determinadas 
pela presidência, entre outros. 

Informativos distribuídos para os profissionais em 2013
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Quadro 04 – Quantitativo de Ofícios Expedidos

4.4. ASSESSORIA FINANCEIRA 

O setor de gestão Financeira, responsável pelo planejamento, organização e controle 
dos recursos financeiros desta autarquia teve como objetivo em 2013 controle sistemático 
das Receitas e Despesas, visando o equilíbrio financeiro, os trabalhos foram realizados 
com agilidade, segurança e transparência.

as principais atividades a serem evidenciadas são:
•	 Controle	diário	dos	pagamentos	a	serem	realizados	no	decorrer	do	mês;
•	 Auxílio	direto	à	Comissão	de	Tomadas	de	Contas	(CTC);
•	 Auxílio	à	Contabilidade;
•	 Auxílio	e	fornecimento	de	dados	financeiros	à	diretoria	para	tomada	de	decisão;
•	 Acompanhamento	rigoroso	dos	extratos	bancários,	visando	evitar	débitos	indevidos;
•	 Emissão	de	 relatórios	 financeiros	mensais	e	anuais	de	 receitas	e	despesas	para	

aprovação em plenária.

4.4.1. Contábil 

O departamento contábil desempenha importe e essencial papel no controle das con-
tas, podendo demonstrar em tempo real as condições econômicas desse Regional, asses-
sorando diretamente na tomada de decisões, de acordo com o orçamento vigente. 

Quadro 05 – Relatório sintético de contas do Exercício Financeiro 

Tipo Quantidade

cofen 76

corens 29

Diversos 863

circular 42

D e m o n s t r a t i v o  D a s  r e c e i t a s

e s p e c i f i c a ç ã o 2 0 1 3 a c u m u l a D o

Receitas com anuidade P. Física  R$  5.770.898,47     R$ 5.770.898,47
Receitas com anuidade P. Jurídica  R$           -    R$           -   
Receitas Patrimoniais  R$     231.753,19  R$    231.753,19
Receitas de serviços  R$     851.100,08  R$    851.100,08 
Receita com Divida ativa  R$       36.242,90  R$      36.242,90
Receitas Diversas  R$     400.235,84  R$    400.235,84

         TOTAL GERAL  R$ 7.290.230,48  R$ 7.290.230,48
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 D e m o n s t r a t i v o  D a s  D e s p e s a s

e s p e c i f i c a ç ã o 2 0 1 3 a c u m u l a D o

Despesas com Pessoal  R$ 2.681.955,76  R$ 2.681.955,76 
Obrigações Patronais  R$    716.156,59  R$   716.156,59 
Diárias, auxilio Repres. Jetons - indenizações  R$    594.535,84  R$   594.535,84
Material de consumo  R$    141.917,90   R$   141.917,90  
Passagens e despesas com locomoção  R$      35.357,59  R$     35.357,59 
Outros serviços – Pessoa Física  R$      30.019,45  R$     30.019,45 
Despesas com serviços de P. Jurídica  R$    974.947,21  R$   974.947,21
Obrigações tributárias  R$      23.528,28  R$     23.528,28

        SUBTOTAL  R$ 5.198.418,62  R$ 5.198.418,62

,
total Geral Das Despesas De  capital  R$      22.335,73  R$     22.335,73  

Quota parte cofen  R$  1.762.019,27   R$ 1.762.019,27   

                 TOTAL GERAL  R$  6.982.773,62  R$ 6.982.773,62
 DEMONSTRATIVO DO SISTEMA FINANCEIRO DO COREN-GO EM 31/12/2013

saldo em 31/12/2012  R$ 1.777.707,22 +
Receitas de Janeiro a Dezembro de 2013  R$ 7.290.230,48 +
Despesas de Janeiro a Dezembro de 2013  R$ 5.198.418,62 -
aquisição de Bens de Janeiro a Dezembro de 2013  R$     22.335,73  -
Quota Parte cofen de Janeiro a Dezembro de 2013  R$ 1.762.019,27 -
SALDO EM 31/12/2013  R$ 2.085.164,08 +

4.5. ASSESSORIA JURÍDICA 

Durante o ano de 2013, a assessoria Jurídica do coren-gO desenvolveu as seguintes 
atividades: emissão de pareceres sobre isenções; renovação de autorização para atenden-
tes de Enfermagem (categoria em extinção); no âmbito de anotação de Responsabilidade 
técnica – análise de documentos comprobatórios de vínculos entre responsável e estabe-
lecimento; multa eleitoral; exigência de inscrição para enfermeiro militar; e requisitos para o 
cancelamento de inscrição e o momento do aperfeiçoamento do pedido.

O setor Jurídico, referente à recuperação de crédito, fez contato direto com réus nos 
processos de execução para conciliar e finalizar as cobranças judiciais. Emitiu pareceres 
orientativos sobre: Projeto 30 Horas, registro de empresas perante o coren-gO, condições 
de trabalho dos servidores do samu 192 de goiás, e registro de especialização perante o 
coren-gO.

Foi elaborado, ainda pelo referido setor, uma cartilha e check list padrão para instrução 
do procedimento de licitação, e atendimento ao público para prestar informações sobre 



26   Relatório de gestão e atividades 2013

processos judiciais e outros assuntos relacionados aos procedimentos realizados pelo Re-
gional.

4.6. ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

no ano de 2013, o setor de tecnologia da informação teve como foco a segurança, o 
gerenciamento de recursos e o suporte aos usuários. novos softwares e hardwares foram 
adquiridos, elevando consideravelmente os níveis de segurança e de gerenciamento de 
recursos tecnológicos. Essas implementações refletiram em:

•	 Gerenciamento	e	monitoramento	dos	recursos	utilizados	pelos	diferentes	usuários	
da rede de computadores do coren-gO, das ameaças e infecções, invasão de rede, uso de 
impressoras e rastreamento de documentos impressos;

•	 Rastreamento	do	uso	de	internet	por	usuário	e	demonstrativo	com	tempo	de	acesso	
e conteúdo acessado;

•	 Monitoramento	de	acesso	aos	arquivos	e	auditoria	sobre	o	uso	deles;	e
•	 Maior	proteção	do	banco	de	dados	do	Conselho,	assegurando	que	as	informações	

de todos os inscritos tenham nível de segurança elevado, liberação de acesso personaliza-
do e controlado para cada usuário da rede.

O setor também estruturou procedimentos para facilitar o uso dos serviços Online pelos 
profissionais inscritos, através de um canal direto de suporte em parceria com a assessoria 
de comunicação, onde o profissional pode esclarecer dúvidas e receber orientações para 
melhor uso da ferramenta virtual.

além disso, a tecnologia da informação ofereceu suporte aos diversos setores do con-
selho. O gráfico abaixo apresenta dados importantes a fim de quantificar e classificar as 
demandas dos usuários internos. 

Quadro 06 – Departamentos atendidos

Departamento Chamados 
arquivo 15
atendimento 28
câmaras técnicas e 
comissões 15
chefia de gabinete 1
cobrança 13
comunicação 18
Financeiro 54
Fiscalização 128
gerência administrativa 37
Procuradoria e Jurídico 10
Registro e cadastro 88
Total 407
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Estrutura física do Setor de Fiscalização

 Quadro 07 – tipo de atendimento realizado

5. aÇÕEs DE atEnDiMEntO aO PROFissiOnal

5.1. FISCALIZAÇÃO 

O setor de Fiscalização do coren-gO é responsável pela fiscalização do exercício profis-
sional de enfermagem. é regulamentado pela lei 5905/1973 e Resolução cofen 374/2011. 

Dispõe de estrutura física com sala de espera, sala dos fiscais, secretaria, sala do fiscal 
de plantão, sala da chefia e coordenação conforme imagens demonstrativas acima.

Os recursos materiais disponíveis nesse setor (incluindo sede e subseções) são oito 
computadores desktop, cinco notebooks, sete impressoras a laser, uma impressora de pro-
tocolo, telefones celulares institucionais, telefones fixos, picotadeira de papel e ar condicio-
nado nos ambientes, além de mobiliário completo e materiais de expediente.

Natureza Quantidade
Dúvida com uso de programa 2
Outros 208
Problemas com programa 82
suporte técnico 111
treinamento e orientações 4

Total 407
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O quadro atual de recursos humanos nesse setor são 12 enfermeiros fiscais, dois assis-
tentes administrativos, uma coordenação (fiscal) e uma chefia de fiscalização. O coren- gO 
realiza fiscalização em 246 municípios, que compreendem atualmente 2.794 instituições 
passíveis de fiscalização do exercício profissional de enfermagem.

a forma de organização das atividades de fiscalização é por área de referência, sendo 
uma sede dividida em nove áreas de referência organizadas entre os fiscais e quatro sub-
seções (anápolis, valparaíso, Rio verde e itumbiara). cada fiscal possui aproximadamente 
240 instituições nas áreas de sua reponsabilidade.

no decorrer do ano de 2013 (janeiro a dezembro), foram realizadas um total de 1.720 
fiscalizações, o que corresponde a 62% de atualização anual da fiscalização. Dessas, 1.379 
corresponde a serviços públicos de saúde e 341 privados e filantrópicos. O detalhamento 
das inspeções de 2013 segundo os tipos de instituições está descrito no quadro abaixo.

Quadro 08 – Fiscalização por tipo de instituição

Quadro 09 – Fiscalização por subseção
 

Instituições Sede Anápolis Rio Verde Itumbiara Valparaíso Total

Hospitais 206 42 38 17 34 337

clínicas 80 10 6 - 6 102

cais/ciaMs/ centros e Postos 
de saúde 124 20 29 3 9 185

uaBsF/PsF/EsF/ Pacs /caPs 285 55 68 16 124 548

ilP geriátrica/abrigos/ asilos 18 1 4 3 1 27

transporte Móvel 43 13 13 4 13 86

uti terceirizada 11 - 1 - - 12

sMs/Diretorias/ Distritos 
sanitários/nvE/ coordenações 152 24 42 14 40 272

Empresas 27 5 5 - - 37

Jogos 42 1 - - - 43

Outras instituições 58 2 6 2 3 71
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importante ressaltar que a sede dispõe de nove fiscais em atuação, incluindo o plantão 
fiscal e a subseção de itumbiara está em estudo de viabilidade administrativa financeira.

Em 2013, conforme a rotina, a equipe de fiscais atendeu todas as demandas de denún-
cia, Ministério Público e solicitações de outras autoridades governamentais.

Em relação aos processos administrativos (PaD) tramitados e submetidos pelo setor de 
fiscalização, de janeiro a dezembro de 2013, foi um total de 445 PaD distribuídos entre os 
diversos setores do coren-gO, tais como procuradoria, chefia de gabinete, setor de proces-
sos éticos, assessoria jurídica e presidência.

O setor de Fiscalização encontra-se em um processo contínuo de reorganização es-
trutural, logística e organizacional para aprimoramento das ações realizadas. Diversos re-
cursos materiais estão em processo licitatório e os instrumentos de fiscalização revisados. 
Há também acompanhamento direto da ação fiscal por parte da coordenação técnica de 
fiscalização para auxílio, realização de educação permanente com a equipe e implantação 
de instrumentos de controle administrativos por parte da gerência.

O atendimento oferecido pelo setor de Fiscalização não abrange somente atos fiscali-
zatórios, é ampliado, e dispõe de um plantão de fiscalização para informações, assesso-
rias, consultorias e orientações aos profissionais de enfermagem do Estado, realização de 
palestras e atendimento de demandas oriundas da categoria.

a cada ano percebe-se um avanço no setor de Fiscalização do coren-gO pelo envolvi-
mento e comprometimento da equipe em busca de resultados para um exercício profissio-
nal de enfermagem ético e legal, segundo os pressupostos regulamentadores, o qual, além 
de oferecer segurança ao profissional pelas ações desenvolvidas de forma correta há tam-
bém a melhoria da saúde da clientela atendida pelos cuidados prestados adequadamente. 

uma fiscalização legal e ética, com foco pedagógico é nosso objetivo constante, para 
garantir qualidade e segurança na assistência de enfermagem prestada aos usuários do 
sistema de saúde do estado de goiás.  

5.2. REGISTRO E CADASTRO 

O setor é responsável pela recepção de novos profissionais e inscrição no quadro de 
inscritos do conselho. Destaca-se o aumento de fluxo de atendimento no primeiro trimestre 
do ano, quando a demanda de pedido de inscrição é maior do que em outros períodos. 

Quadro 10 – Quadro de atendimento por categoria profissional

Protocolos Enfermeiro(a)
Técnico(a) de 

Enfermagem

Auxiliar de 

Enfermagem
Total

inscrições Definitivas 2.169 2.765 196 5.130
inscrições Provisórias 340 1 - 341
inscrições Definitivas secundárias 79 129 1 209
inscrições Remidas 10 22 6 38
Especialização 26 40 - 66
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5.2.1. Subseções 

O estado de goiás possui quatro subseções em funcionamento: anápolis, itumbiara, 
valparaíso de goiás e Rio verde. tendo em vista a grande demanda de profissionais no 
interior, as atividades nessas subseções são constantes e suas demandas seguem, propor-
cionalmente, o mesmo ritmo do atendimento da sede, em goiânia.

independente da solicitação feita junto às subseções é verificada a ficha cadastral para 
atualizar os dados conforme documentação apresentada. Em cada cidade são realizados 
os atendimentos possíveis, ou, a demanda é encaminhada para o setor competente, dando 
continuidade ao atendimento até que o profissional seja plenamente atendido. 

 
Quadro 11 – Funcionamento das subseções

5.3. CARTEIRA DE COBRANÇA 

através da assessoria administrativa foi realizada a reestruturação do Departamento 
de cobrança que, devido às mudanças significativas promovidas através do assessora-
mento no planejamento do fluxo das atividades padronizadas e forma de atendimento ao 
profissional passou a ser denominado como setor de negociação de Débito. 

ao longo de 2013, o setor realizou quase 12 mil atendimentos, presencial, via telefone 
ou e-mail. todas as atividades tiveram como prioridade o atendimento cordial ao público, 
informar, orientar e atualizar cadastro dos profissionais atendidos. além disso, a negocia-
ção de Débitos ofereceu suporte a outros departamentos do conselho, em especial ao 

Subseção Anápolis Itumbiara Valparaíso Rio Verde Total

atendimentos Presenciais 400 1.059 4.443 432 5.902
atendimento telefônico 1.800 1.082 5.338 697 8.220
inscrições EnF 100 38 304 106 548
inscrições tEc 200 91 462 132 885
inscrições auX 50 7 38 17 112
cancelamento 70 31 226 30 357
transferência 50 32 117 39 238
Entrega de documentos 400 214 680 358 1.294
certidão de Regularidade 300 42 703 239 1.284
Parcelamento de Débito 200 178 156 61 595

Especialização Obstetrícia 109 252 27 388
Requerimento de cancelamento 224 625 455 1.304

Requerimento de Reabertura de inscrição 16 72 8 96

certidão de Responsabilidade técnica 293 5 - 298



Relatório de gestão e atividades 2012   31

“Unir para transformar”

Solicitações Quantidade
Emissão de certidões de transferência 419
Emissão de Boletos 3.093
Emissão de certidões de Regularidade 1.992
atendimento via e-mail 2.442
atendimento via telefone 2.201
Declaração de transferência 94
negociação de Débitos 1.481

Total 11.723

atendimento e Registro e cadastro; realizou acompanhamento e negociação de débitos 
executados (Dívida ativa), em conjunto com o departamento jurídico; e ainda controle e 
acompanhamento das baixas (boletos pagos) nas diversas carteiras de recebimento do 
conselho. 

Quadro 12 – atividades do setor de negociação de Débitos

6. cÂMaRas técnicas E cOMissÕEs

O setor de apoio às comissões atende todas as comissões e câmaras técnicas cria-
das pelo conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás, visando agilidade nas 
marcações de reuniões, digitalizações diversas, elaboração e expedição de intimações, 
notificações, requerimentos, ofícios, comunicações internas, digitalização das atas de reu-
niões e os termos de depoimentos, organização do processo em ordem cronológica, re-
alização de juntada de documentos numerando-os e rubricando-os e todo apoio técnico 
referente aos serviços prestados pelas comissões e câmaras técnicas.

Fazem parte das atividades desempenhadas por esse setor: reuniões com as comis-
sões de instrução de Processos éticos, para acompanhamento dos processos; acompa-
nhamento de oitivas nos Processos éticos; abertura de novos Processos éticos; reuniões 
com a câmara técnica de assuntos Profissionais para entrega de novas solicitações de 
pareceres e digitalização dos Pareceres conclusos; reuniões com a câmara técnica de 
Educação para entrega de novos documentos solicitando Pareceres; confirmações de reu-
niões marcadas pelos integrantes das comissões por telefone; digitalização de atas das 
comissões; digitalização de Relatórios Finais; e Digitalização de Pareceres.



32   Relatório de gestão e atividades 2013

Quadro 13 – Reuniões realizadas em 2013

6.1. CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS PROFISSIONAIS 

a câmara técnica de assuntos Profissionais tem a competência de analisar e emitir pa-
receres sobre dúvidas em relação ao exercício profissional, além de esclarecer e informar 
sobre a legislação que rege a enfermagem. Durante o ano de 2013, fizeram parte dessa 
câmara técnica as enfermeiras silvia Rosa de souza toledo, Maria auxiliadora gomes de 
Mello Brito, agda Oscarlina de a. gonçalves e Rôsani arantes de Faria. 

Foram realizadas 49 reuniões para análise de 63 solicitações encaminhadas por profis-
sionais de enfermagem e emissão de 98 pareceres com fundamentação técnica científica 
pertinente a cada questionamento, sendo inclusive de anos anteriores. também foram re-
alizadas reuniões com a Diretoria do coren, com a comissão de Educação para delibera-
ções sobre assuntos específicos demandados por profissionais de enfermagem e com a 
Fiscalização do conselho. a lista de assuntos dos pareceres emitidos neste período segue 
abaixo: 

Reuniões Quantidade
Reuniões Ordinárias de Plenário 21
Reuniões da comissão de análise de Processo de Fiscalização 23
Reuniões da câmara técnica de assuntos Profissionais 34
Reuniões da câmara técnica de Educação 3
Reuniões da comissão de instrução de Proc. ético nº 01 16
Reuniões da comissão de instrução de Proc. ético nº 02 16
Reuniões da comissão de instrução de Proc. ético nº 03 23
Reuniões da comissão de instrução de Proc. ético nº 04 4
Reuniões da comissão de instrução de Proc. ético nº 05 16
Reuniões da comissão de instrução de Proc. ético nº 06 19
Reuniões da comissão de instrução de Proc. ético nº 07 17
Reuniões da comissão de instrução de Proc. ético nº 08 16
Reuniões da câmara técnica de instrumentalização das comissões de ética 

de Enfermagem nas instituições de saúde - cticEEnf 15
Reuniões da comissão Eleitoral 4
Reuniões da câmara técnica de Revisão dos Protocolos de Enfermagem em 

atenção à saúde de goiás 29
Reuniões da câmara técnica de Elaboração de Documentos normativos 6

Total 262
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Quadro 14 – assuntos de pareceres emitidos pela câmara técnica de assuntos Profissio-
nais

Período Assunto

Janeiro

Enfermeiro Rt assumir a escala de plantão na falta do enfermeiro plantonista 
autonomia dos enfermeiros para obtenção de via aérea avançada utilizando 
combitube, máscara laríngea (ml), tubo tranqueal e cricotireodeotomia por punção
coleta de colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolau no âmbito da equipe 
de enfermagem
atuação do técnico de enfermagem na realização de exames radiográficos em 
pacientes acamados
Pagamento de taxa de área fechada em sala de exames endoscópicos

Fevereiro

atuação do técnico de enfermagem quanto à manipulação e posicionamento de 
pacientes acamados para a realização de exames radiográficos
administrar medicação sem prescrição
legalidade do enfermeiro solicitar exames
coleta de colpocitologia oncótica por enfermeiros do PsF

Março

coleta de colcpocitologia oncótica pelo enfermeiro
necessidade de ambiente estéril para sondagem vesical
triagem de pele
triagem de pele Procon
serviços de endoscopia
Realização de sondagem nasogástrica por técnico de enfermagem
 infiltração de soro anti-rábico
controle de fichas de entrada e acompanhantes em setor de emergência
atribuições e competências do técnico de enfermagem em fazer tala gessada
atribuições e competências do técnico de enfermagem em limpeza noturna em sala 
cirúrgica
ausculta de BcF
toque vaginal em gestantes em trabalho de parto
auxílio em cirurgias

abril

transferência interna de funcionário Hemocentro
administrar vitamina sem prescrição
Responsabilidade dos profissionais de enfermagem na realização de exames 
radiográficos
lavagem de ouvido
contraste em exames radiográficos

Maio

troca de plantão entre profissionais de enfermagem
implantação de protocolos de enfermagem
sutura
Retirada de introdutor percutâneo pelo enfermeiro
Rodízio de postos de trabalho de profissionais de enfermagem
Resposta padronizada para transporte em ambulância
cistostomias
coleta de amostra de nasofaringe



34   Relatório de gestão e atividades 2013

Junho

legalidade do enfermeiro solicitar exames
coleta, processamento e transfusão de sangue
 Punção intraóssea
Orientação relacionada ao procedimento de punção periférica em membros inferiores 
e hipodermóclise
Protocolo de preparo e administração de medicamentos
soroterapia em domicilio realizada por auxiliar ou técnico de enfermagem

Julho

teste do pezinho e vacinas
Responsabilidade do tecnico de enfermagem na transfusão sanguínea
legislação que regulamenta a exigência do carrinho de emergência ou caixa de 
emergência
Punção de veia axilar e jugular externa

agosto 

Enfermeiro realizar preenchimento de fichas de aiH em hospital
Responsabilização do enfermeiro em preencher fichas de iDH em hospital no interior 
do estado
Existência da legislação que permita ao técnico de enfermagem realizar o procedimento 
de cateterismo vesical de demora
colaboração do enfermeiro na elaboração de prontuários
competência do técnico de enfermagem em realizar a Manobra de Kristeller
Preparo e administração de medicamentos à beira do leito
uso do laser pela enfermagem em curativos
Quais os medicamentos e tudo o que a enfermagem que atua no programa da família 
pode fazer
O profissional enfermeiro e a solicitação sWaB de vigilância para rastrear possível 
microrganismo multirresistente 

setembro

Protocolo de dupla checagem de medicamentos e a identificação de rubrica de 
funcionários
O enfermeiro e a emissão de laudo de citopatologia
Duplo vínculo empregatício
Direito do técnico de enfermagem entrar em qualquer hospital para visitar pacientes

Outubro

Enfermeiro assumir vaga de técnico de enfermagem
Reconhecimento da prática de atividades de enfermeiro como experiência para 
técnico

a aplicação de colírio nos olhos dos pacientes antes das consultas oftalmológicas deve 
ser realizada por profissional de enfermagem? é exigida a presença de enfermeiro 
responsável técnico em unidade de saúde que realiza cirurgia oftalmológica?

competência do Enfermeiro e técnico de Enfermagem em realizar lavagem de ouvido
abertura de farmácia por profissional enfermeiro e agendamento de atendimento 
em domicilio para procedimentos de curativos, administração de medicamentos 
injetáveis, orientações aos clientes quanto ao armazenamento e modo de uso de 
medicamentos que encontrar no domicílio
Existe lei que regulamenta a atividade de acupuntura pelo profissional enfermeiro, ou 
a acupuntura é de realização privativa do profissional médico?
atribuição do enfermeiro ou técnico de enfermagem no procedimento de sondagem 
vesical
Existe lei que regulamenta a atividade de acupuntura pelo profissional enfermeiro, ou 
a acupuntura é de realização privativa do profissional médico?
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Outubro

O profissional de enfermagem pode atuar em procedimentos estéticos como drenagem 
linfática, depilação a laser e outros?
Profissional enfermeira gestante ou nutriz pode trabalhar diretamente com 
quimioterapia antineoplásica?
Exposição de profissional atuante na área de quimioterapia antineoplásica quando 
está gestante ou nutriz.
Há protocolo regularizando o cateterismo vesical e troca de sonda de cistostomia por 
enfermeiros?
a atribuição do enfermeiro em troca de sonda de cistostomia e nefrostomia e lavagem 
de sonda vesical
Parecer referente à portaria nº 020/2013, oriundo da secretaria de munícipio goiano 
que “dispõe sobre a normatização da prescrição de medicamentos e a solicitação de 
exames complementares e de rotina no âmbito da secretaria de saúde do Município 
de campinaçu, estado de goiás, pelos enfermeiros integrantes da equipe de saúde, 
em nível ambulatorial, nos casos de pacientes com patologias específicas dos 
programas de saúde pública executados pela secretaria municipal de saúde, e dá 
outras providências
legalidade da equipe de enfermagem em atuar em atividades hemoterápicas
Responsabilidade legal para fechar, lacrar e levar até o expurgo as caixas de material 
perfurocortante.
autonomia do enfermeiro em alterar os parâmetros do ventilador mecânico e dúvidas 
do mesmo quanto a erros cometidos por outros profissionais no uso do vM

novembro

legalidade do técnico de enfermagem realizar exame de eletrocardiograma e se este 
tipo de exame é privativo de alguma categoria profissional
O profissional enfermeiro pode realizar punção arterial para gasometria?
a atribuição do enfermeiro em troca de sonda de cistostomia em domicílio
competência de enfermeiros, técnicos de enfermagem ou auxiliares de enfermagem 
para realizar o acolhimento com classificação de risco e dispensar pacientes em 
unidade de saúde.
legalidade do técnico de enfermagem substituir ar comprimido do aerossol por 
oxigênio sem prescrição médica em situação de ambulatório.
legalidade do enfermeiro em realizar desbridamento e orientar o uso de cremes de 
barreira e hidratante
legalidade da realização pelo enfermeiro de desbridamento mecânico de feridas que 
não necessite de intervenção cirúrgica.
Responsabilidade do enfermeiro e do técnico de enfermagem na realização de 
curativos.
O enfermeiro do trabalho é legalmente autorizado a desenvolver e assinar o PPRa?
técnico de enfermagem com função de transfusionista pode ser supervisionado 
somente por enfermeiro?
atuação da enfermagem em aplicação de varizes.

Dezembro

Responsabilidade legal do enfermeiro em passar sonda nasoenteral sem prescrição 
médica
atribuição do técnico de enfermagem referente a passagem de sonda nasoenteral 
em uti
transporte aéreo de pacientes
Realização de sondagem vesical por técnico de enfermagem em urodinâmica
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6.2. CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO 

a câmara técnica de Educação, composta pelas enfermeiras adelia yaeko K. naka-
tani, adenícia custódia silva e souza, Maria Márcia Bachion e Milca severino Pereira, 
realizou cinco reuniões, para planejar e avaliar atividades desenvolvidas e emitir parecer 
consubstanciado em processos. ao longo do ano foram emitidos 10 pareceres técnicos. 

Foi realizada também reunião conjunta com integrantes da câmara técnica de assun-
tos Profissionais para tratar de demandas de interesse em comum. O grupo participou de 
reuniões no conselho Estadual de Educação e ainda realizou planejamento, organização e 
acompanhamento do curso de sistematização de assistência à Enfermagem. 

6.3. CÂMARA TÉCNICA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS COMISSÕES 
DE ÉTICA DE ENFERMAGEM NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

Em 2013, a anterior comissão 
Eleitoral das comissões de ética ins-
titucional passou por readequação de 
direcionamento de trabalho e também 
mudança da composição de membros, 
e passou a chamar-se câmara técnica 
de instrumentalização das comissões 
de ética de Enfermagem nas institui-
ções. Fazem parte dessa câmara, as 
enfermeiras aline Filomena Furtado 
gold, Maria lúcia Ferreira Marquez 
cunha e Fernanda gonçalves carvalho 
Roncolato. 

O grupo elaborou documentos para 
a criação das comissões de ética de 
Enfermagem (cEEnf) nas instituições 
de saúde, incluindo as normas para o 
processo eleitoral e formulários a serem 
utilizados no processo; regimento inter-
no da cEEnf e estruturação de um ma-
nual orientador que engloba as finalida-
des e funções da comissão que atuará 
dentro da instituição.

a câmara técnica de instrumentalização das comissões de ética de Enfermagem nas 
instituições participou ativamente dos processos eleitorais das comissões de ética do Hugo 
e do HDt, e as respectivas posses dos membros em agosto. cada chapa eleita tem mandato 
de dois anos, para desenvolverem ações que conscientizem os colaboradores em relação 
aos seus direitos, deveres e o papel dos conselhos Regionais e Federal de Enfermagem. 

Profissional do HDT participa de eleição 
da Comissão de Ética de Enfermagem 

de sua instituição

Posse da Comissão de Ética de 
Enfermagem do Hugo
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6.4. COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS

as comissões de instrução de Processos éticos Disciplinares tiveram em sua composi-
ção, ao longo de 2013: os enfermeiros aldemário alves de souza, adriana de Paula Men-
donça, alarrúbia Pereira de souza araújo, cândida Miklos Mocó de Freitas, cláudia alves 
da silva, cleunice Pereira de souza Ferreira, Divina de siqueira nunes, Francino Machado 
de azevedo Filho, João Batista Moreira de Melo, Kelli coelho dos santos, lílian Maria Fer-
nandes, luciana aparecida s. Moreira, Maria cristina Ferreira, Maria Madalena Del Duqui 
lemes, Marília cordeiro de sousa, Marina Ribeiro Braga teixeira, neusilma Rodrigues, 
sizaltina Pereira de amorim, sorreylla Paulla s. vasconcelos e os técnicos de enfermagem 
Fernando corrêa e Marli aparecida de ávila. 

as oito comissões realizaram reuniões para análise dos processos, solicitação de 
averiguação prévia, elaboração de despachos, assinatura e expedição de mandatos de 
citações, mandatos de intimação e notificações, elaboração de arguições, realização de 
audiências como a oitiva das partes e testemunhas dos processos éticos, elaboração de 
despacho saneador, expedição de despacho para apresentação de alegações finais e ela-
boração de relatório final. 

Destaca-se em 2013, o crescimento de processos instaurados refletindo o crescente 
trabalho realizado pelas comissões. comparando com o mesmo dado de 2012, o cresci-
mento foi maior do que 250%.

Quadro 15 – síntese dos Processos éticos de 2010 a 2013

6.5. COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

a comissão de licitação no exercício de 2013 foi instituída no âmbito do conselho Re-
gional de Enfermagem pela Portaria 1.001, tendo como membros os empregados públicos 

Processos e Penalidades 2010 2011 2012 2013

instaurados 30 16 34 120

Julgados 0 0 16 7

advertência 0 0 5 1

Multa 0 0 0 1

censura 0 0 1 0

suspensão 0 0 4 0

cassação 0 0 0 0

absolvição 0 0 6 5

não admissibilidade 12 10 2 13

conciliação 1 7 1 2

Recurso/cofen 0 0 0 1

Total 43 33 69 150
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efetivos Edilar Fernandes da silva, Ernandes alves neves e carla de aquino Pereira, res-
pectivamente, presidente, secretário e vogal. a referida comissão foi criada com a função 
de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações 
promovidas pelo coren-gO. 

6.6. COMISSÃO DE PATRIMÔNIO 

no decorrer de 2013, a comissão de Patrimônio deu continuidade ao levantamento 
do inventário, realizando atualizações no patrimônio e fixando as etiquetas com código de 
barras nas aquisições realizadas. 

Quadro 16 – Bens imóveis

Quadro 17 – Bens Móveis

6.7. COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 

Fizeram parte da comissão de tomadas de contas, em 2013, os conselheiros efeti-
vos João Batista lindolfo, Ângela Bete severino Pereira e gilberto Ferreira Rosa. Essa 
comissão reuniu em média quatro vezes por mês para análise dos documentos referentes 
às despesas efetuadas por este Regional, bem como a monitoração das movimentações 
bancárias e recolhimento de tributos diversos, e aplicações de todas as disposições dos 

Patrimônio Valor
Edifícios R$ 1.058.201,22
terreno R$ 820.382,70

Total R$ 1.878.583,92

Patrimônio Valor
veículos R$ 409.612,82
Móveis e utensílios R$ 140.309,73
Biblioteca e Filmoteca R$ 17.292,73
aparelhos de cine, Foto e som R$ 10.920,37
aparelhos de intercomunicação R$ 32.119,81
Máquinas e Equipamentos R$ 172.823,26
sistema de Processamentos de Dados R$ 19.287,99
Diversos Equipamentos de instalações R$ 2.672,93
insígnias, Flâmulas e Bandeiras R$ 4.350,00
utensílios de copa e cozinha R$ 5.136,71
Mobiliário em geral e utensílios de informática R$ 9.553,50
Outros Bens Móveis R$ 7.754,02

Total R$ 831.833,87
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empenhos já antecipadamente votadas para 2013. Os membros também verificaram os 
contratos e licitações vigentes. 

 João Batista, presidente da comissão, participou de atividade realizada pelo cofen 
na cidade de caeté (Mg), trazendo informações pertinentes à análise dos dados e normas 
e diretrizes do tcu. 

6.8. COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA FISCALIZAÇÃO

a partir de 2013, teve início os trabalhos da comissão de análise de Processos da Fis-
calização que visa analisar os processos de fiscalização e assegurar a aplicação correta 
dos códigos de ética e de Processo ético de Enfermagem. compete a este grupo, manifes-
tar sobre quais providências devem ser tomadas com relação aos processos de fiscaliza-
ção. são membros da comissão as enfermeiras Elizabete Patrocínio da conceição, Maria 
aparecida veloso, Maria Madalena lacerda da silva e Marlene Maria de carvalho salum. 

Durante o ano, a comissão se reuniu 31 vezes e 74 processos diferentes foram envia-
dos à Presidência para serem tomadas as devidas providências após detalhada análise. 

6.9. CÂMARA TÉCNICA DE REVISÃO DOS PROTOCOLOS DE ENFERMA-
GEM – ATENÇÃO BÁSICA

Frente as mudanças registra-
das no perfil epidemiológico e de 
saúde da população goiana ocorri-
da nos últimos anos, associado às 
novas políticas e metas do governo 
brasileiro para a atenção Básica em 
saúde, a câmara técnica de Revi-
são dos Protocolos de Enfermagem 
em atenção à saúde de goiás foi 
constituída pelo coren-gO. são 
membros da câmara técnica de 
Revisão de Protocolos de Enferma-
gem em atenção à saúde de goi-
ás as enfermeiras claci de Fátima 
Weirich Rosso, Karla Prado de souza cruvinel, nilza alves Marques almeida, Marisa apa-
recida de sousa silva e valdivina Mendes Pereira. 

a câmara técnica de Revisão dos Protocolos pretende promover, através de uma 
equipe especializada, a revisão, atualização e ampliação do Protocolo de Enfermagem 
em atenção à saúde de goiás, editado em 2010. sendo assim, o grupo de trabalho tem 
realizado desde o maio de 2013, atualização das informações técnicas e, posteriormente, 
haverá a disponibilização a todos os enfermeiros do Estado de goiás, preferencialmente os 

Câmara Técnica de Revisão de Protocolos de 
Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás realiza 

reunião com a equipe de trabalho
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que estão atuando na atenção Primária à saúde, visando consolidar e padronizar as ações 
inerentes ao processo de trabalho da Enfermagem.

a câmara técnica estruturou seus trabalhos através da instituição de grupos de tra-
balho (gt). Para cada Protocolo a ser elaborado/revisado, foi constituído um gt formado 
por enfermeiros que representam os segmentos serviço e ensino. Para o setor de serviço, 
foram indicados enfermeiros da secretaria Municipal de saúde (sMs/goiânia) e secretaria 
Estadual de saúde (sEs-gO) e do segmento acadêmico, foram indicados enfermeiros das 
duas maiores instituições de Ensino de Enfermagem do Estado, a universidade Federal 
de goiás (uFg) e a Pontifícia universidade católica de goiás (Puc-goiás). a intenção é 
atender à necessidade de criação de Protocolos exequíveis e pautados na cientificidade do 
saber da nossa profissão. sumariamente, a câmara técnica tem um papel de coordenar, 
acompanhar e colaborar para o desenvolvimento das atividades junto aos grupos de tra-
balhos (gt). 
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CONCLUSÃO 

Os princípios que nortearam as ações expressas nesse Relatório de gestão e ativida-
des continuam sendo o que a atual gestão defende: valorização e reconhecimento profis-
sional da Enfermagem; unidade e fortalecimento da Enfermagem; valorização e defesa das 
diretrizes e princípios do sus; defesa da qualidade e humanização da assistência à saúde; 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e transparência nas ações; 
ética profissional; e democratização.

Pretendemos continuar a aprimorar o processo fiscalizatório, participar das lutas da 
Enfermagem, intensificar as articulações e parcerias com as entidades de Enfermagem e 
de trabalhadores da saúde na luta por melhores condições de trabalho. Fazem parte das 
expectativas para o próximo ano consolidar ainda mais a cultura de uso do sistema cofen/
corens como um órgão que, além de fiscalizador do exercício profissional, pode se tornar 
parceiro, orientador e esclarecedor de dúvidas relacionadas à formação.

Esperamos que este Relatório tenha expressado um pouco dos resultados das deci-
sões que tomamos e que possam ter representado a nossa vontade de superar o distancia-
mento entre a categoria e autarquia e ampliar os mecanismos de crescimento profissional, 
técnico e científico, político e cultural dos profissionais de Enfermagem. 

Para o próximo ano, esperamos continuar esse caminho de crescimento da Enferma-
gem, para o qual é imprescindível a confiança e a participação de todos.  Em 2014, um ano 
eleitoral, o plenário e a categoria terão a responsabilidade de construir uma nova gestão 
que, além de competente e enobrecedora, possa ajudar a Enfermagem goiana a trilhar 
caminhos que a valorizem cada vez mais e que lhe confira a visibilidade necessária para 
continuar suas lutas em prol de uma assistência digna para o usuário dos serviços de saú-
de em nosso Estado.

gestão 2011-2013
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APÊNDICE A – QuaDRO gERal DE EMPREgaDOs EM DEZEMBRO DE 2013

Nome Data Admissão Cargo
André Pereira da Silva 12/11/2013 Assistente Administrativo
Antonio Guedes Neves 01/03/2013 Assistente Administrativo
Benedito Garcia Gomes 21/03/2005 Motorista
Camila Ferreira Iatarola Barbosa 23/07/2012 Assistente Administrativo
Carla de Aquino Pereira 02/01/2003 Assistente Administrativo
Célia Viana Franco 01/08/2013 Assistente Administrativo
Cleusa de Sousa Resende Mendes 17/03/2008 Enfermeira Fiscal
Cleuzeni Moraes de Paula 01/07/2013 Assessora Financeira
Daíse Cristina de Sá Pinheiro 23/02/2011 Assessora de Comunicação
Deleon Fernandes de Sá 23/02/2012 Telefonista
Dorailde de Paula Alvarenga 13/06/2005 Assistente Administrativo
Dylzeny Lopes 02/01/2003 Enfermeira Fiscal
Edilar Fernandes da Silva 19/09/2012 Assistente Administrativo
Ednalva Cordeiro da Paixão 03/12/2012 Assessora Administrativa 
Eduardo Pereira Rodrigues 03/05/2010 Assessor Tec. e Informação
Eduardo Roberto de Oliveira 05/01/1999 Afastamento INSS em 16/06/2013
Elykrson Francisco Santos 05/01/1999 Assistente Administrativo
Emerson Antônio Gonçalves Pereira 01/03/2011 Advogado
Ernandes Alves Neves 07/03/2005 Assistente Administrativo
Fabíola Aurélia Candido Carvalho 21/11/2008 Chefe de Gabinete
Flávio Henrique Crispim Braga 09/12/2013 Assistente Administrativo
Franklin Silva Brandão 15/03/1979 Estatutário Aposentado
Giovanna da Silva Barros 07/03/2005 Enfermeira Fiscal
Greicy Bispo Rodrigues dos Santos 17/06/2013 Assistente Administrativo
Hildêth Pereira de Oliveira Sousa 12/11/2012 Controlador Interno
Janaina Rodrigues Duarte 01/10/2013 Assistente Administrativo
Josane Pires da Silva 05/04/2004 Assistente Administrativo
Karla Rodrigues Cabral Lousada 07/03/2005 Enfermeira Fiscal
Katiane de Oliveira Campos 11/03/2011 Enfermeira Fiscal
Kelvin Ferreira de Araújo 05/11/2013 Assistente Administrativo
Kenia Soares de Freitas 11/06/2012 Assistente Administrativo
Kíssia Raydes Rivas A de Q Miranda 21/06/2011 Enfermeira Fiscal
Lidiane Bernardes de S Azevedo 21/02/2011 Enfermeira Fiscal
Luana Cássia Miranda Ribeiro 21/02/2011 Enfermeira Fiscal
Lucas Roriz Reis 01/07/2013 Advogado
Lucimar Rodrigues Ferreira 01/12/2011 Chefe do Setor de Fiscalização
Luzia Lucia dos Santos 25/07/2012 Assistente Administrativo
Luzia Nogueira Reis Domingues 22/06/2004 Enfermeira Fiscal
Marcos Ricardo Vieira Gomes 21/02/2011 Assistente Administrativo
Marcos Vinicius Jose Ribeiro 21/02/2011 Enfermeiro Fiscal
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Marcus Vinicius Machado Rodrigues 05/11/2008 Procurador Geral
Maria de Jesus Alves M Paulino 07/03/2005 Copeira
Maria de Jesus Braga Pinto 02/01/2003 Assistente Administrativo
Maria Joice Alves da Silva Marques 07/08/2006 Assistente Administrativo
Mellany de Jesus Silveira Matos 01/08/2013 Enfermeiro Fiscal
Michelle Maria de Oliveira Landim 21/02/2011 Assistente Administrativo
Moises Carlos Braga 17/05/2004 Assistente Administrativo
Nara Fukuya 27/11/2012 Enfermeira Fiscal
Neiliely Izidoro Mota 21/02/2011 Assistente Administrativo
Norbeque Muniz Filho 09/07/2007 Assistente Administrativo
Pollyanna de Siqueira Queiros 03/12/2012 Enfermeira Fiscal
Priscila Reis Vasconcelos 04/07/2011 Assistente Administrativo
Priscilla Valadares Leite Pereira 12/11/2012 Assistente Administrativo
Rafael Casemiro Basílio 22/01/2007 Assistente Administrativo
Tânia Borges Dias 20/05/2013 Assistente Administrativo
Taynara Batista D`Avila 21/02/2011 Telefonista
Thainan Brasil Curi 27/09/2011 Assistente Administrativo
Thiago Moura Marra 19/06/2013 Assistente Administrativo
Vanessa da Silva Palandrani 09/07/2007 Enfermeira Fiscal
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APÊNDICE B – QuaDRO gERal DE caRgOs E FunÇÕEs
EM DEZEMBRO DE 2013

Cargo Situação Quantidade
Assessor Administrativa/RH Comissionado 1
Advogado Efetivo 2
Advogado Estatutário Aposentado 1
Assessor Financeiro Comissionado 1
Assessor Financeiro Afastamento INSS em 16/06/2013 1
Assessor de Tec. e Informação Comissionado 1
Assessora de Comunicação Comissionado 1
Assistente Administrativo Efetivo 30
Chefe de Gabinete Comissionado 1
Chefe do Setor de Fiscalização Comissionado 1
Copeira Efetivo 1
Enfermeira(o) Fiscal Efetivo 14
Motorista Efetivo 1
Procurador Geral Comissionado 1
Telefonista Efetivo 2
Total  59
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APÊNDICE C – QuaDRO DE REscisÕEs DE 2013

Nome Data Admissão Data Rescisão Motivo
Elviane de Castro Queiroz 03/12/2001 16/05/2013 Rescisão

Hildêth Pereria de Oliveira Sousa 12/11/2012 11/09/2013
Rescisão s/ justa 
causa p/ iniciativa 
do empregado

Kenia Soares de Freitas 11/06/2012 17/09/2013
Rescisão s/ justa 
causa p/ iniciativa 
do empregado

Luzia Lucia dos Santos 27/07/2012 04/10/2013
Rescisão s/ justa 
causa p/ iniciativa 
do empregado

Leandro Portilho Rodrigues 21/11/2011 31/05/2013
Rescisão s/ justa 
causa p/ iniciativa 
do empregado

Maria de Joice Alves da Silva Marques 07/08/2006 07/10/2013
Rescisão s/ justa 
causa p/ iniciativa 
do empregado

Marcus Vinicius R. de Vasconcelos 21/02/2011 02/07/2013
Rescisão s/ justa 
causa p/ iniciativa 
do empregado

Michelle Maria de Oliveira Landim 21/02/2011 02/11/2013
Rescisão s/ justa 
causa p/ iniciativa 
do empregado

Nara Fukuka 27/11/2012 11/06/2013
Rescisão s/ justa 
causa p/ iniciativa 
do empregado

Priscila Valadares Leite Pereira 12/11/2012 25/07/2013
Rescisão s/ justa 
causa p/ iniciativa 
do empregado
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APÊNDICE D – DEcisÕEs

Número Data Ementa

196 04/01/2013
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade do concurso público 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

197 30/01/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

198 30/01/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

199 04/03/2013
Dispõe sobre bens inservíveis e sua doação pelo Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

200 04/03/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

201 18/03/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

202 18/03/2013
Dispõe sobre aprovação das contas do ano de 2012 do Conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

203 27/03/2013
Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar instaurado em 
desfavor dos profissionais inscritos sob os números de registro 176.283 
– ENF e 104.632 – ENF Coren Goiás.

204 27/03/2013
Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar e aplicação de 
penalidade prevista no inciso II do Artigo 18 da Lei 5.905/73 ao profissional 
inscrito sob o número de registro 101.799-ENF Coren Goiás.

205 27/03/2013
Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar instaurado em 
desfavor da profissional inscrita sob o número de registro 68.689-ENF 
Coren Goiás.

206 18/04/2013
Dispõe sobre aprovação do regimento interno do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

207 18/04/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

208 18/04/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.
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209 22/04/2013
Dispõe sobre homologação de acordo em procedimento ético disciplinar 
e dá outras providências.

210 02/05/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

211 02/05/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

212 02/05/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

213 02/05/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

214 13/05/2013
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

215 13/05/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

216 13/05/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

217 03/06/2013
Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar instaurado em 
desfavor da profissional inscrita sob o número de registro 483.105 – TE 
Coren Goiás.

218 03/06/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

219 03/06/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

220 03/06/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

221 03/06/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

222 03/06/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

223 03/06/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.
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224 03/06/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

225 03/06/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

226 03/06/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

227 17/06/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

228 17/06/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

229 17/06/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

230 01/08/2013
Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar instaurado em 
desfavor da profissional inscrita sob o número de registro 179.055-TE 
Coren Goiás.

231 01/08/2013
Altera o artigo 3º da Decisão 134 de 08 de novembro de 2011, e dá outras 
providências.

232 19/08/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

233 19/08/2013
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

234 19/08/2013
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

235 19/08/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

236 19/08/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

237 19/08/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

238 04/09/2013
Dispõe sobre homologação de acordo em procedimento ético disciplinar 
e dá outras providências.

239 04/09/2013
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá outras 
providências.
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240 04/09/2013
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

241 04/09/2013
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

242 11/09/2013
Dispõe sobre o pagamento de diárias e ajuda de custos  aos enfermeiros 
fiscais do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá 
outras providências.

243 11/09/2013
Dispõe sobre o pagamento de diárias e ajuda de custos ao motorista e 
empregados administrativos do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

244 26/09/2013
Aprova Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento 
para o corrente exercício no valor de R$ 475.800,00.

245 30/09/2013
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

246 30/09/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

247 30/09/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

248 30/09/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

249 30/09/2013
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

250 30/09/2013
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

251 14/10/2013
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

252 14/10/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

253 14/10/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

254 14/10/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

255 14/10/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

256 30/10/2013
Dispõe sobre o programa orçamentário financeiro para exercício de 2014 
e dá outras providencias. 
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257 30/10/2013
Dispõe sobre taxas e emolumentos referente aos serviços requeridos 
por pessoas físicas e jurídicas no exercício financeiro de 2014 na 
circunscrição do Estado de Goiás e dá outras providências. 

258 04/11/2013
Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar e aplicação de 
penalidade prevista no inciso I do Artigo 18 da Lei 5.905/73 ao profissional 
inscrito sob o número de registro 444.998 - TE Coren Goiás.

259 04/11/2013
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

260 04/11/2013
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

261 04/11/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

262 18/11/2013
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

263 06/12/2013
Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar instaurado em 
desfavor do profissional inscrito sob o número de registro 282.782-ENF 
Coren Goiás.

264 06/12/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

265 10/12/2013
Dispõe sobre o pagamento de diárias aos empregados do Conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

266 20/12/2013
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

267 20/12/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

268 20/12/2013
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás e dá outras providências.

269 26/12/2013
Aprova Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento 
para o corrente exercício no valor de R$ 664.650,00
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APÊNDICE E – PORtaRias

Número Data Ementa

958 02/01/2013
Designa empregados do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás 
para realizarem o recebimento e atesto de serviços, mercadorias, 
representações, diárias e jetons e dá outras providências.

959 02/01/2013

Designa funcionário do Conselho Regional de Enfermagem do Estado 
de Goiás como responsável pela concessão, aplicação, comprovação e 
prestação de contas de suprimento de fundos no âmbito do Coren Goiás 
e dá outras providências.

960 02/01/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário do Conselho Regional de 
Enfermagem para participação em evento e dá outras providências.

961 02/01/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário para substituir assistente 
administrativo durante o período de gozo de férias na subseção de 
Valparaíso de Goiás e dá outras providências.

962 02/01/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás para acompanhamento dos contratos 
administrativos e dá outras providências. 

963 03/01/2013
Dispõe sobre nomeação de funcionário do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás como Vigilante Dengueiro e dá outras 
providências.

964 04/01/2013
Altera o artigo 2º da Portaria nº 422, de 01 de fevereiro de 2011, e dá 
outras providências.

965 08/01/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário como substituto eventual 
no cargo de coordenador do Setor de Registro e Cadastro e dá outras 
providências

966 18/01/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
palestrante dá outras providências.

967 18/01/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem e funcionário 
como representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

968 21/01/2013
Dispõe sobre a designação de funcionários e prestador de serviço do 
Conselho Regional de Enfermagem para participação em evento e dá 
outras providências.

969 28/01/2013
Dispõe sobre a instituição para comissão eleitoral das comissões de 
ética nas instituições de saúde na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

970 29/01/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

971 30/01/2013
Dispõe sobre indeferimento de pedido de isenção de anuidade para 
profissional e dá outras providências.
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972 30/01/2013
Dispõe sobre isenção de anuidade para profissional portador de doença 
grave e dá outras providências.

973 30/01/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

974 30/01/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

975 30/01/2013
Dispõe sobre a instituição para comissão temporária especial para o “4º 
Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem” no âmbito do Conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

976 31/01/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem e funcionário 
como representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

977 01/02/2013
Altera o artigo 2º da Portaria nº 333, de 12 de agosto de 2010, e dá 
outras providências.

978 01/02/2013
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

979 01/02/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

980 01/02/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

981 01/02/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

982 04/02/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

983 04/02/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem e funcionário 
como representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

984 05/02/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

985 05/02/2013 Dispõe sobre recesso e dá outras providências.
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986 06/02/2013
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

987 06/02/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

988 13/02/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

989 13/02/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem e funcionário 
como representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

990 13/02/2013
Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do Conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

991 15/02/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

992 15/02/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

993 15/02/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

994 18/02/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

995 20/02/2013
Altera o artigo 2º da Portaria nº 827, de 6 de agosto de 2012, e dá outras 
providências.

996 25/02/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

997 28/02/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário para substituir assistente 
administrativo no período de gozo de férias na subseção de Anápolis e 
dá outras providências.

998 28/02/2013
Dispõe sobre a instituição do 4º Prêmio Profissional Destaque de 
Enfermagem e dá outras providências.

999 01/03/2013
Dispõe sobre a instituição da Câmara Técnica de Revisão dos Protocolos 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás e dá outras providências.
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1000 01/03/2013
Nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências.

1001 12/03/2013
Dispõe sobre nomeação da Comissão de Licitação e dá outras 
providências. 

1002 08/03/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1003 14/03/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1004 14/03/2013
Dispõe sobre a designação de funcionários do Conselho Regional de 
Enfermagem para participação em treinamento e dá outras providências.

1005 18/03/2013
Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do Conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1006 18/03/2013
Dispõe sobre a instituição da Comissão de Ética de Enfermagem 
Institucional do Hospital Materno Infantil e da outras providências.

1007 18/03/2013
Dispõe sobre a instituição da Câmara Técnica de Avaliação para 
implantação de convênios e dá outras providências.

1008 20/03/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1009 22/03/2013
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1010 22/03/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1011 22/03/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1012 22/03/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências

1013 22/03/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.
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1014 22/03/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1015 22/03/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1016 22/03/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1017 22/03/2013
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1018 25/03/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1019 25/03/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1020 25/03/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1021 25/03/2013
Dispõe sobre isenção de anuidades para profissional portador de doença 
grave e dá outras providências.

1022 03/04/2013
Dispõe sobre a designação de funcionários do Conselho Regional 
de Enfermagem para participar de curso de capacitação e dá outras 
providências.

1023 03/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1024 03/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1025 03/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1026 03/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.
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1027 03/04/2013
Dispõe sobre a designação de Defensor Dativo para apresentar defesa 
em processo ético na jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de Goiás e dá outras providências.

1028 09/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1029 09/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1030 12/04/2013
Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do Conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1031 12/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1032 12/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1033 15/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1034 16/04/2013
Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do Conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1035 16/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

1036 17/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem para 
deslocamento à subseção e dá outras providências.

1037 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1038 18/04/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1039 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.
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1040 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1041 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1042 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1043 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1044 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1045 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1046 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1047 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1048 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1049 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.
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1050 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1051 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1052 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1053 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1054 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1055 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1056 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1057 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1058 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1059 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.
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1060 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1061 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1062 18/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1063 22/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1064 22/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1065 22/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1066 22/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1067 22/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1068 22/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1069 23/04/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1070 23/04/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1071 02/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.
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1072 02/05/2013
Dispõe sobre nomeação do coordenador do setor de atendimento, 
registro e cadastro e dá outras providências.

1073 03/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1074 06/05/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1075 06/05/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1076 07/05/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1077 07/05/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1078 07/05/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1079 07/05/2013
Dispõe sobre a instituição da Câmara Técnica de Instrumentalização 
das Comissões de Ética de Enfermagem nas Instituições de Saúde e dá 
outras providências.

1080 07/05/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1081 07/05/2013
Dispõe sobre a instituição da comissão eleitoral  para Eleição da 
Comissão de Ética Institucional do Hospital de Urgências de Goiânia e 
dá outras providências.

1082 07/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1083 10/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1084 10/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1085 10/05/2013
Dispõe sobre valores das funções gratificadas do Coordenador do Setor 
de Atendimento, Registro e Cadastro e do Coordenador de Fiscalização 
e dá outras providências.



Relatório de gestão e atividades 2012   61

“Unir para transformar”

1086 13/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem e funcionário 
como representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1087 13/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1088 13/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1089 13/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1090 13/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1091 13/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1092 16/05/2013 Exoneração de empregado público e dá outras providências.

1093 16/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1094 16/05/2013
Dispõe sobre a designação de empregado efetivo para ocupar 
interinamente cargo de  Assessor Financeiro e dá outras providências.

1095 20/05/2013
Nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências.

1096 20/05/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1097 20/05/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1098 21/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1099 21/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1100 21/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.
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1101 21/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1102 21/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1103 21/05/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário do Conselho Regional de 
Enfermagem para participar de reunião e dá outras providências.

1104 21/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1105 21/05/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1106 21/05/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1107 28/05/2013
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e dá 
outras providências.

1108 04/06/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1109 04/06/2013
Dispõe sobre isenção de anuidade para profissional portador de doença 
grave e dá outras providências.

1110 04/06/2013
Dispõe sobre indeferimento de pedido de isenção de anuidade para 
profissional e dá outras providências.

1111 04/06/2013
Dispõe sobre isenção de anuidades para profissional portador de doença 
grave e dá outras providências.

1112 04/06/2013
Dispõe sobre indeferimento de renovação de Suspensão Temporária e 
dá outras providências.

1113 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1114 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1115 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1116 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.
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1117 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1118 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1119 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1120 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1121 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1122 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Dengue e dá 
outras providências.

1123 07/06/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1124 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do 
Protocolo de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a 
Doenças Sexualmente Transmissíveis e dá outras providências.

1125 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Hanseníase e 
dá outras providências.

1126 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Hipertensão 
Arterial e dá outras providências.

1127 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Imunização e 
dá outras providências.

1128 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Influenza e dá 
outras providências.

1129 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do 
Protocolo de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a 
Saúde Ambiental e dá outras providências.

1130 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Diabetes e dá 
outras providências.
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1131 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Raiva e dá 
outras providências.

1132 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Saúde da 
Criança e dá outras providências.

1133 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Saúde da 
Família e dá outras providências.

1134 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Saúde da 
Mulher e dá outras providências.

1135 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Saúde do 
Adolescente e dá outras providências.

1136 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Saúde do 
Homem e dá outras providências.

1137 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Saúde do 
Trabalhador e dá outras providências.

1138 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Saúde Mental 
e dá outras providências.

1139 07/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Tuberculose 
e dá outras providências.

1140 10/06/2013
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e dá 
outras providências.

1141 17/06/2013
Nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências.

1142 17/06/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente a Saúde do 
Idoso e dá outras providências.

1143 17/06/2013
Dispõe sobre a designação de empregado efetivo para ocupar 
interinamente cargo de  Assessor Financeiro e dá outras providências.

1144 17/06/2013
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1145 17/06/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário como representante do 
Conselho Regional de Enfermagem e dá outras providências.
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1146 19/06/2013
Dispõe sobre a instituição da comissão eleitoral para Eleição da Comissão 
de Ética Institucional do Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad e 
dá outras providências.

1147 19/06/2013
Nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências.

1148 21/06/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1149 21/06/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1150 21/06/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências

1151 21/06/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1152 24/06/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1153 24/06/2013
Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do Conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1154 24/06/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1155 01/07/2013
Nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências.

1156 01/07/2013
Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo 
de Enfermagem em Atenção à Saúde de Goiás referente ao Pré Natal de 
Baixo Risco e dá outras providências.

1157 01/07/2013
“Nomear a Sra. Cleuzeni Moraes de Paula para ocupar interinamente o 
cargo comissionado de Assessor Financeiro e dá outras providências.”

1158 01/07/2013
Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do Conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1159 01/07/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem para participar de 
reunião e dá outras providências.

1160 01/07/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário do Conselho Regional de 
Enfermagem para participar de reunião e dá outras providências.
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1161 02/07/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1162 02/07/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário do Conselho Regional de 
Enfermagem para participar de reunião e dá outras providências.

1163 02/07/2013
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e dá 
outras providências.

1164 05/07/2013
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1165 10/07/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1166 10/07/2013
Dispõe sobre a instituição da Comissão de Ética de Enfermagem 
Institucional do Hospital de Urgências de Goiânia e da outras providências.

1167 10/07/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1168 10/07/2013
Dispõe sobre o feriado do Dia dos Conselhos de Enfermagem e dá outras 
providências.

1169 10/07/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1170 10/07/2013
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1171 17/07/2013
Dispõe sobre isenção de anuidade para profissional portador de doença 
grave e indeferimento de Suspensão Temporária e dá outras providências.

1172 17/07/2013
“Nomear a Sra. Cleuzeni Moraes de Paula para ocupar interinamente o 
cargo comissionado de Assessor Financeiro e dá outras providências.”

1173 17/07/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1174 25/07/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1175 25/07/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1176 25/07/2013
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e dá 
outras providências.
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1177 01/08/2013
Nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

1178 01/08/2013
Nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências.

1179 01/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1180 01/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1181 01/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1182 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1183 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1184 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1185 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1186 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1187 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1188 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.



68   Relatório de gestão e atividades 2013

1189 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1190 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1191 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1192 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1193 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1194 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1195 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1196 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1197 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1198 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.



Relatório de gestão e atividades 2012   69

“Unir para transformar”

1199 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1200 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1201 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1202 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1203 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1204 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1205 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1206 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1207 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1208 01/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1209 05/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.
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1210 09/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1211 09/08/2013
Dispõe sobre a instituição da Comissão de Ética de Enfermagem 
Institucional do Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad e da 
outras providências.

1212 12/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1213 12/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1214 12/08/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário como representante do 
Conselho Regional de Enfermagem e dá outras providências.

1215 12/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1216 12/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1217 16/08/2013
“Nomear a Sra. Cleuzeni Moraes de Paula para ocupar interinamente o 
cargo comissionado de Assessor Financeiro e dá outras providências.”

1218 16/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1219 16/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1220 19/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1221 20/08/2013
Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do Conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1222 20/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1223 21/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.



Relatório de gestão e atividades 2012   71

“Unir para transformar”

1224 26/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1225 26/08/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1226 26/08/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1227 26/08/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1228 26/08/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1229 26/08/2013
Dispõe sobre reajuste salarial e de vale alimentação dos funcionários e 
dá outras providências.

1230 26/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1231 26/08/2013
Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do Conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1232 27/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1233 27/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1234 27/08/2013
Dispõe sobre a designação de funcionários do Conselho Regional de 
Enfermagem para evento e dá outras providências.

1235 30/08/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1236 30/08/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1237 03/09/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.
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1238 03/09/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário do Conselho Regional de 
Enfermagem para participar de treinamento e dá outras providências.

1239 03/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1240 03/09/2013
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1241 09/09/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1242 09/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1243 11/09/2013 “Exoneração do Sr. Hildêth Pereira de Oliveira Sousa”.

1244 12/09/2013
Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do Conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1245 12/09/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás para acompanhamento dos contratos 
administrativos e dá outras providências. 

1246 17/09/2013
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e dá 
outras providências.

1247 17/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1248 17/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1249 17/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1250 17/09/2013
Dispõe sobre a instituição da comissão eleitoral para Eleição da 
Comissão de Ética Institucional do Hospital do Coração Anis Rassi e dá 
outras providências.

1251 25/09/2013
Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do Conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.
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1252 27/09/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1253 27/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1254 27/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1255 27/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1256 27/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1257 27/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1258 27/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1259 27/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1260 27/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1261 27/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1262 27/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.
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1263 27/09/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1264 01/10/2013
Nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências.

1265 04/10/2013
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e dá 
outras providências.

1266 07/10/2013
Dispõe sobre nomeação do coordenador do setor de atendimento, 
registro e cadastro e dá outras providências.

1267 07/10/2013
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e dá 
outras providências.

1268 07/10/2013
Dispõe sobre a designação de empregado efetivo para ocupar 
interinamente cargo de Chefe do Departamento de Fiscalização e dá 
outras providências.

1269 07/10/2013
Dispõe sobre nomeação de enfermeiro coordenador do setor de 
fiscalização e dá outras providências.

1270 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1271 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1272 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1273 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1274 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1275 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.
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1276 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1277 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1278 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1279 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1280 07/10/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1281 07/10/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1282 07/10/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1283 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1284 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1285 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1286 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.
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1287 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1288 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1289 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1290 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1291 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1292 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1293 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1294 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências

1295 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1296 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.
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1297 07/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1298 08/10/2013
Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do Conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1299 09/10/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1300 09/10/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1301 10/10/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1302 16/10/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1303 16/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1304 21/10/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1305 21/10/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1306 21/10/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1307 21/10/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1308 21/10/2013 Dispõe sobre recesso e dá outras providências.

1309 28/10/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1310 28/10/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
palestrante dá outras providências.
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1311 28/10/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário do Conselho Regional de 
Enfermagem de Goiás para participar de reunião e dá outras providências.

1312 29/10/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1313 29/10/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1314 30/10/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1315 30/10/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1316 30/10/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1317 30/10/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1318 30/10/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário do Conselho Regional de 
Enfermagem para participar de reunião e dá outras providências.

1319 01/11/2013
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e dá 
outras providências.

1320 01/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1321 04/11/2013
Nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências.

1322 04/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1323 04/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1324 05/11/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1325 05/11/2013
Dispõe sobre a designação de funcionários do Conselho Regional de 
Enfermagem para participação em seminário e dá outras providências.

1326 06/11/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário do Conselho Regional de 
Enfermagem de Goiás para participar de reunião e dá outras providências.
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1327 06/11/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1328 06/11/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1329 06/11/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências

1330 06/11/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências

1331 06/11/2013

Dispõe sobre a designação de Conselheiro Relator para denúncia ético/
disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito na jurisdição 
do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras 
providências.

1332 06/11/2013
Dispõe sobre nomeação de enfermeiro coordenador do setor de 
fiscalização e dá outras providências.

1333 06/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1334 06/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1335 06/11/2013
Altera a Portaria nº 1001 de 12 de março de 2013 que dispõe sobre a 
nomeação da Comissão de Licitação e dá outras providências.

1336 06/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1337 06/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1338 11/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1339 11/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.
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1340 12/11/2013
Nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências.

1341 13/11/2013
Nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências.

1342 13/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1343 13/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1344 18/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1345 19/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1346 19/11/2013 Dispõe sobre a designação de palestrante dá outras providências.

1347 19/11/2013
Dispõe sobre capacitação  dos funcionários do Conselho Regional de 
Enfermagem e dá outras providências.

1348 20/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1349 20/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1350 29/11/2013
Dispõe sobre a designação de funcionários do Conselho Regional de 
Enfermagem para participação em seminário e dá outras providências.

1351 29/11/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1352 02/12/2013 Dispõe sobre recesso e dá outras providências.

1353 02/12/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1354 02/12/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1355 02/12/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1356 02/12/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.
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1357 02/12/2013
Dispõe sobre a designação de funcionário do Conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de Goiás para assinatura de Certidão de 
Transferência e dá outras providências.

1358 06/12/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1359 06/12/2013
Nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências.

1360 10/12/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1361 10/12/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1362 10/12/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1363 16/12/2013
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1364 16/12/2013
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do Conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

1365 19/12/2013
Dispõe sobre nomeação da Comissão de Licitação e dá outras 
providências. 

1366 19/12/2013 Dispõe sobre ponto facultativo e dá outras providências.

1367 26/12/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

1368 26/12/2013 Dispõe sobre recesso e dá outras providências.

1369 26/12/2013
Dispõe sobre a instituição e nomeação da Comissão de Instrução para 
apuração das infrações éticas na jurisdição do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.



82   Relatório de gestão e atividades 2013

APÊNDICE F – EXtRatOs DE PROcEssOs aDMinistRativOs 
licitatÓRiOs

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2009.05.01
nÚMERO DO PROcEssO: 2009.26.01; cOntRatantE: conselho Regional de Enfermagem 
de goiás; cnPJ/MF: 03.237.222/0001-22; cOntRataDO: FBi segurança Eletrônica e ser-
viços ltDa; cnPJ/MF 07.694.975/0001-06; OBJEtO: Fornecimento de serviços de portaria, 
limpeza e conservação, com fornecimento de equipamentos e materiais de higiene pessoal 
e limpeza; valOR: R$ 161.372,16 (cento e sessenta e um mil, trezentos e setenta e dois re-
ais e dezesseis centavos); RuBRica: 3.1.30.02.03; assinatuRa: 09/02/2013; vigÊncia: 
09/02/2014; FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – tomada de preços 
nº 003/2009.

TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 2009.26.01
nÚMERO DO PROcEssO: 2009.26.01; cOntRatantE: conselho Regional de Enfermagem 
de goiás; cnPJ/MF: 03.237.222/0001-22; cOntRataDO: HJc assEssORia cOntáBil s/c 
ltDa; cnPJ/MF 03.908.611/0001-20; OBJEtO: contratação de serviços especializados de 
contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial; valOR: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro 
mil reais); RuBRica: 3.1.30.00/3.1.30.01; assinatuRa: 09/02/2013; vigÊncia: 09/02/2014; 
FunDaMEntO lEgal: artigo 23, inciso ii, alínea a, da lEi nº 8.666/93 e Edital de licitação 
nº 004/2009.

TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 2009.003.570
nÚMERO DO PROcEssO: 2009.003.570; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 03.237.222/0001-22; cOntRataDO: Marcelo Mariano; cPF/MF: 
497.630.401-91; OBJEtO: Prestação de serviços de Motoboy; valOR: R$ 18.892,80 (dezoito 
mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos); RuBRica: 33.90.36.01; assinatu-
Ra: 30/09/2013; vigÊncia: 30/09/2014; FunDaMEntO lEgal: artigo 23, inciso ii, alínea a, 
da lEi nº 8.666/93 e Edital de licitação nº 004/2009.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2012.002.268
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.002.268; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 03.237.222/0001-22; cOntRataDO: incorp technology informática 
ltda; cnPJ/MF: 41.069.964/0001-73; OBJEtO: aquisição de software com serviços de suporte 
tecnológico destinados ao registro, armazenagem e gerenciamento de informações relativas às 
atividades do cOREn-gO; valOR: R$ 2.358,00 (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais); 
RuBRica: 3.1.30.02.04; FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93, art. 25 inciso i.

TERMO ADITIVO Nº 05 DO CONTRATO Nº 2011.001.306
nÚMERO DE PROcEssO: 2011.001.306; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: arabutan transporte e turis-
mo ltDa; cnPJ/MF: 04.692.006/0001-28; OBJEtO: Prestação de serviços de transporte terr-
restre; valOR: R$ 3,28 (três reais e vinte e oito centavos) por quilômetro rodado; RuBRica: 
3.1.32.03; assinatuRa: 28/12/2012; vigÊncia: 31/04/2013; FunDaMEntO lEgal: artigo 
23, inciso ii, alínea a, da lEi nº 8.666/93 e Edital de licitação nº 030/2011.

TERMO ADITIVO Nº 06 DO CONTRATO Nº 2011.001.306
nÚMERO DE PROcEssO: 2011.001.306; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: arabutan transporte e turis-
mo ltDa; cnPJ/MF: 04.692.006/0001-28; OBJEtO: Prestação de serviços de transporte terr-
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restre; valOR: R$ 3,28 (três reais e vinte e oito centavos) por quilômetro rodado; RuBRica: 
3.1.32.03; assinatuRa: 29/04/2013; vigÊncia: 31/08/2013; FunDaMEntO lEgal: artigo 
23, inciso ii, alínea a, da lEi nº 8.666/93 e Edital de licitação nº 030/2011.

TERMO ADITIVO Nº 07 DO CONTRATO Nº 2011.001.306
nÚMERO DE PROcEssO: 2011.001.306; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: arabutan transporte e turis-
mo ltDa; cnPJ/MF: 04.692.006/0001-28; OBJEtO: Prestação de serviços de transporte terr-
restre; valOR: R$ 3,28 (três reais e vinte e oito centavos) por quilômetro rodado; RuBRica: 
3.1.32.03; assinatuRa: 19/08/2013; vigÊncia: 31/12/2013; FunDaMEntO lEgal: artigo 
23, inciso ii, alínea a, da lEi nº 8.666/93 e Edital de licitação nº 030/2011.

TERMO ADITIVO Nº04 DO CONTRATO Nº 2011.001.703
nÚMERO DE PROcEssO: 2011.001.703; cOntRatantE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; contratada: aMERicEl s/a. cnPJ/MF: 
01.685.903/0001-16; OBJEtO: contratação de empresa para prestação de serviço de telefo-
nia móvel pessoal (sMP), com fornecimento de aparelhos telefônicos; valOR: R$ 41.874,96 
(quarenta e um mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), valor máximo 
estimado, para efeito de empenho. RuBRica: 3.1.32.06.02.01; assinatuRa: 13/09/2013; vi-
gÊncia: 14/09/2014; FunDaMEntO lEgal: lei nº 10.520/2002 - adesão ao procedimento 
licitatório nº 64147000013/2011-61, ata de Registro de Preços nº 004/2011, Pregão eletrônico 
nº 004/2011, Batalhão de Polícia do Exército de Brasília.

TERMO ADITIVO Nº01 DO CONTRATO Nº 2012.001.481
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.001.481; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Digital World Representações 
comércio e serviços ltda; cnPJ/MF: 05.022.145/0001-07; OBJEtO: locação de impressoras 
e serviços de suporte; valOR: R$ 0,05 (cinco centavos de real) para os equipamentos mo-
nocromáticos e R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos de real) para os equipamentos coloridos; 
RuBRica: 3.1.32.33; assinatuRa: 21/12/2012; vigÊncia: 14/05/2013; FunDaMEntO lE-
gal: artigo 23, inciso ii, alínea a, da lEi nº 8.666/93 e Edital de licitação nº 007/2012.

TERMO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO Nº 2012.001.481
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.001.481; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Digital World Representações 
comércio e serviços ltda; cnPJ/MF: 05.022.145/0001-07; OBJEtO: locação de impressoras 
e serviços de suporte; valOR: R$ 0,05 (cinco centavos de real) para os equipamentos mo-
nocromáticos e R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos de real) para os equipamentos coloridos; 
RuBRica: 3.1.32.33; assinatuRa: 14/05/2013; vigÊncia: 31/12/2013; FunDaMEntO lE-
gal: artigo 23, inciso ii, alínea a, da lEi nº 8.666/93 e Edital de licitação nº 007/2012 .

TERMO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO Nº 2012.002.284
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.002.284; cOntRatantE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; contratada: aMERicEl s/a. cnPJ/
MF: 01.685.903/0001-16; OBJEtO: contratação de serviço de acesso à internet móvel em 
banda larga 3g com comodato de modens; valOR: R$ 2.014,32 (dois mil quatorze reais e 
trinta e dois centavos) RuBRica: 3.1.32.06.02.01; assinatuRa: 13/12/2013; vigÊncia: 
14/12/2014; FunDaMEntO lEgal: lei nº 10.520/2002 - adesão ao procedimento licitatório nº 
64147000013/2011-61, ata de Registro de Preços nº 004/2011, Pregão eletrônico nº 004/2011, 
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.000.055
nÚMERO DE PROcEssO: 2013.000.055; cOntRatantE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: gráfica e Editora améri-
ca ltDa; cnPJ/MF: 00.173.428/0001-36; OBJEtO: aquisição de serviços de diagramação e 
impressão de boletim informativo para o exercício de 2013; valOR: R$ 45.600,00 (quarenta 
e cinco mil e seiscentos Reais); RuBRica: 3.1.20.02; assinatuRa: 21/02/2013; vigÊncia: 
31/12/2013; FunDaMEntO lEgal: artigo 23, inciso ii, alínea a, da lEi nº 8.666/93 e Edital 
de licitação nº 001/2013

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.000.224
nÚMERO DE PROcEssO: 2013.000.224; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: cir gráfica e Editora ltDa; 
cnPJ/MF: 03.396.403/0001-90; OBJEtO: aquisição de serviços de diagramação e impressão 
de relatório de gestão; valOR: R$ 5.680,00 (cinco mil, seiscentos e oitenta Reais); RuBRica: 
3.1.20.02; assinatuRa: 18/02/2013; vigÊncia: 31/12/2013; FunDaMEntO lEgal: artigo 
23, inciso ii, alínea a, da lEi nº 8.666/93 e Edital de licitação nº 002/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.000.355
nÚMERO DE PROcEssO: 2013.000.355; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Editora irmãos Pires & Basílio 
ltDa; cnPJ/MF: 02.879.460/0001-67; OBJEtO: contratação de empresa especializada em 
materiais gráficos para o ano de 2013; valOR: R$ 12.945,00 (doze mil, novecentos e quaren-
ta e cinco Reais); RuBRica: 3.1.20.02; assinatuRa: 15/03/2013; vigÊncia: 31/12/2013; 
FunDaMEntO lEgal: artigo 23, inciso ii, alínea a, da lEi nº 8.666/93 e Edital de licitação 
nº 005/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.000.378
nÚMERO DE PROcEssO: 2013.000.849; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: amanda Ferreira londe ME 
– Mansão cristal; cnPJ/MF: 05.782.234/0001-51; OBJEtO: contratação de serviços de lo-
cação de Espaço e buffet para o evento do iv Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem; 
valOR: R$ 28.126,00 (vinte e oito mil, cento e vinte e seis  reais); RuBRica: 3.1.32.15; vi-
gÊncia: 31/12/2012; FunDaMEntO lEgal: artigo 23, inciso ii, alínea a, da lEi nº 8.666/93 
e Edital de licitação nº 004/2013.

EXTRATO DE ADITIVO AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 2013.000.467
nÚMERO DE PROcEssO: 2013.000.467; autORiZantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; autORiZatáRiO: lotebrás – imagens, Pai-
néis, Outdoors & indoors ltDa; cnPJ/MF: 63.697.445/0001-92; OBJEtO: autorização para a 
afixação de 04(quatro) painéis do tipo outdoor na área de propriedade do cOREn/gO situada 
na Quinta avenida, esquina com Décima Primeira avenida, setor universitário, goiânia-goiás; 
assinatuRa: 17/06/2013; vigÊncia: 17/06/2014; 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.000.486
nÚMERO DE PROcEssO: 2013.000.486; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Jvc Mercantil ltDa; cnPJ/
MF: 37.404.241/0001-06; OBJEtO: contratação de empresa especializada em fornecimento 
de materiais de expediente; valOR: R$ 4.614,52 (quatro mil, seiscentos e quatorze e cinquen-
ta e dois centavos); RuBRica: 3.1.20.01; assinatuRa: 13/05/2013; vigÊncia: 31/12/2012; 
FunDaMEntO lEgal: artigo 23, inciso ii, alínea a, da lEi nº 8.666/93 e Edital de licitação 
nº 006/2013.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.000.486
nÚMERO DE PROcEssO: 2013.000.486; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Papelaria tributária ltDa; 
cnPJ/MF: 00.905.760/0004-90; OBJEtO: contratação de empresa especializada em forneci-
mento de materiais de expediente; valOR: R$ 5.230,26 (cinco mil, duzentos e trinta e cinquen-
ta e dois centavos); RuBRica: 3.1.20.01; assinatuRa: 13/05/2013; vigÊncia: 31/12/2012; 
FunDaMEntO lEgal: artigo 23, inciso ii, alínea a, da lEi nº 8.666/93 e Edital de licitação 
nº 006/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.000.828
nÚMERO DE PROcEssO: 2013.000.828; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: gilberto Borges do Prado – 
Floricultura cantinho ii; cnPJ/MF: 01.468.677/0001-11; OBJEtO: serviços de Decoração para 
o Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem; valOR: R$ 13.580,00 (treze mil quinhentos 
e oitenta reais); RuBRica: 3.1.32.15; vigÊncia: 31/12/2012; FunDaMEntO lEgal: artigo 
23, inciso ii, alínea a, da lEi nº 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.978.0239
cOntRatantE: conselho Regional de Enfermagem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-
22; cOntRataDO: giuliano Remy gillet; cPF/MF: 931.413.781-34; OBJEtO: Prestação de 
serviços de registro fotográfico para produção de peças de divulgação do mês da enferma-
gem; valOR: R$ 261,90 (duzentos e sessenta e um reais e noventa centavos); RuBRica: 
31.30.01.01; assinatuRa: 30/03/2013; vigÊncia: 31/12/2012 FunDaMEntO lEgal: arti-
go 24, inciso ii, da lEi nº 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.000.848
nÚMERO DE PROcEssO: 2013.000.848; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Oswaldo luis Paschoal; cPF/
MF: 022.759.018-09; OBJEtO: serviços de Mestre de cerimônias para o Prêmio Profissional 
Destaque da Enfermagem; valOR: R$ 476,19 (quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove 
centavos); RuBRica: 3.1.32.15; assinatuRa: 02/05/2013; vigÊncia: 31/12/2012; FunDa-
MEntO lEgal: artigo 24, inciso ii, da lEi nº 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.000.849
nÚMERO DE PROcEssO: 2013.000.849; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: tereza D´avila lourenço de 
Oliveira Macedo; cPF/MF: 763.645.341-04; OBJEtO: serviços de Recepção, segurança e as-
sessoria completa em cerimonial para o Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem; valOR: 
R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); RuBRica: 3.1.32.15; assinatuRa: 02/05/2013; vi-
gÊncia: 31/12/2012 FunDaMEntO lEgal: artigo 24, inciso ii, da lEi nº 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.1189.0284
cOntRatantE: conselho Regional de Enfermagem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-
22; cOntRataDO: Wagmar alves Ferreira; cPF/MF: 310.344.031-68; OBJEtO: Prestação de 
serviços de registro fotográfico e tratamento de imagens para o Prêmio Profissional Destaque 
da Enfermagem; valOR: R$ 476,19 (quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centa-
vos); RuBRica: 3.1.32.15; assinatuRa: 02/05/2013; vigÊncia: 31/12/2012 FunDaMEn-
tO lEgal: artigo 24, inciso ii, da lEi nº 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.1160.0274
cOntRatantE: conselho Regional de Enfermagem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-
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22; cOntRataDO: areno Marley gonçalves; cnPJ/MF: 11.839.394/0001-92; OBJEtO: loca-
ção e prestação de serviços (sonorização para evento, serviço de DJ, iluminação de ambiente 
e Estrutura em ground para pista de dança) para o Prêmio Profissional Destaque da Enferma-
gem; valOR: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais); RuBRica: 3.1.32.15; assinatuRa: 
03/05/2013; vigÊncia: 31/12/2012; FunDaMEntO lEgal: artigo 24, inciso ii, da lEi nº 
8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.0294.1263
cOntRatantE: conselho Regional de Enfermagem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-
22; cOntRataDO: Masimelo locações ltDa; cnPJ/MF: 04.728.817/0001-31; OBJEtO: 
contratação de serviços de forração e palco para o Prêmio Profissional Destaque da Enfer-
magem; valOR: R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais); RuBRica: 3.1.32.15; 
vigÊncia: 31/12/2012; FunDaMEntO lEgal: artigo 24, inciso ii, da lEi nº 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.0291.1206
cOntRatantE: conselho Regional de Enfermagem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-
22; cOntRataDO: Premiarte e serigrafia ltDa; cnPJ/MF: 07.019.332/0001-67; OBJEtO: 
contratação de empresa para fornecimento de 41 (quarenta e um) troféus para entrega no 
Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem; valOR: R$ 4.920,00 (quatro mil novecentos e 
vinte reais); RuBRica: 3.1.32.15; vigÊncia: 31/12/2012; FunDaMEntO lEgal: artigo 24, 
inciso ii, da lEi nº 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.001.928
nÚMERO DE PROcEssO: 2013.001.928; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; contratada: sabor Essencial ind. e com. De 
alimentos Eireli ME; cnPJ/MF: 15.317.245/0001-14; OBJEtO: gêneros de alimentação; Ru-
BRica: 3.1.20.11; valOR: R$ 17.902,00 (dezessete mil, novecentos e dois reais); assina-
tuRa: 20/09/2013; vigÊncia: 20/09/2014; FunDaMEntO lEgal: art. 22, inciso iii, § 3º, c/c 
art. 23, inciso ii, alínea “a”, da lEi nº 8.666/93 e Edital nº 009/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.002.998
nÚMERO DE PROcEssO: 2013.002.998; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: copy arte impressão Digital 
ltda. - ME; cnPJ/MF: 09.068.583-0001-67; OBJEtO: Diagramação e impressão de Boletos de 
cobrança da anuidade de 2014; valOR: R$13.928,96 (treze mil, novecentos e vinte e oito Re-
ais e noventa e seis centavos); RuBRica: 3.1.20.02; assinatuRa: 20/12/2012; vigÊncia: 
31/12/2012; FunDaMEntO lEgal: artigo 24, inciso ii, da lEi nº 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013.0373.2914
cOntRatantE: conselho Regional de Enfermagem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-
22; cOntRataDO: Delícia gourmet ltDa ME; cnPJ/MF: 17.023.092/0001-28; OBJEtO: 
contratação de serviços de locação de Espaço de eventos e buffet para o oficina de capa-
citação e reavaliação anual dos serviços para os empregados do  cOREn/gO; valOR: R$ 
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); RuBRica: 3.1.32.15; vigÊncia: 31/12/2012; FunDa-
MEntO lEgal: artigo 24, inciso ii, da lEi nº 8.666/93.
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APÊNDICE G – DEMOnstRativO DE inscRiÇÕEs DE 2010 a 2013

Inscrições Enfermeiros

Inscrições Técnicos de Enfermagem

Inscrições Auxiliares de Enfermagem
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APÊNDICE H – DEMOnstRativO DE inscRitOs EM 2013






