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o ano de 2010, continuamos o redesenho do cenário no coren goiás na perspectiva do 

compromisso e responsabilidade na construção de um caminho solidário, como firma-

mos desde o início da gestão, no final de 2008.

 como explicitamos na conclusão do Relatório de Atividades de 2009, as prioridades para 

2010 seriam direcionadas à ampliação do estreitamento de relações com a categoria e nesse 

sentido seria crucial a realização do concurso público, o que se concretizou no mês de dezem-

bro. Trata-se de um processo extremamente importante para otimizar a fiscalização, garantindo 

a permanência de profissionais qualificados no mercado de trabalho e oferecer acolhimento mais 

ágil e humanizado à categoria, na sede e subseções.

 no sentido de ampliar a valorização profissional, a criação do prêmio anual Profissional 

Destaque da Enfermagem despertou novamente na categoria um sentimento de interesse em 

participar de uma comemoração, promovida pela Autarquia, e o que é melhor, de forma har-

mônica e pró-ativa, os profissionais contribuíram com sugestões para as próximas seções de 

premiação.

 O aprimoramento da qualificação dos profissionais permeou, em 2010, as atividades do 

conselho de forma firme e constante, contemplando além dos cursos que são ministrados pe-

riodicamente por meio de projetos de médio prazo, como a capacitação em sistematização da 

Assistência de Enfermagem, Enfermagem em Trauma e clínica; outros que surgiram decorren-

tes de prioridades do contexto da saúde em goiás no momento como: O papel da Enfermagem 

na epidemia da Dengue, capacitação para cuidar em H1n1 e Atuação da Enfermagem na De-

pendência química.

 As atividades interativas com a categoria foram ampliadas principalmente buscando a 

participação do interior goiano e, nesse sentido, realizamos o Encontro dos Profissionais de 

Enfermagem de goiás, com efetiva participação de profissionais da categoria, sendo possível 

estabelecer um quadro da situação e dos anseios da Enfermagem goiana, disponibilizando em 

nosso site, o que tem servido, entre outros, de parâmetros para a nossa ação.

 À categoria de Enfermagem, aos que participaram nos eventos, nas interações com as 

instituições de ensino, nas representatividades do coren goiás e cofen, nas comissões, nas 

lutas da categoria, aos assessores e funcionários, à procuradoria e ao corpo jurídico do coren 

goiás, às parcerias, instituições, parlamentares, enfim a todos cujas disposições e dedicações 

explicitam um vínculo de solidariedade e cooperação, os nossos mais sinceros agradecimentos.

Coren Goiás
Gestão 2008-2011
Dezembro de 2010
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1. CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA A CATEGORIA

Atendendo a solicitação de cursos de atualização, aprimoramento e educação perma-
nente para a categoria de Enfermagem de goiás, o coren goiás desenvolveu, durante o 
ano de 2010, minicursos, cursos, simpósios e palestras no Estado. 

1.1. PAPEl DA EnfERMAgEM nA EPIDEMIA DE DEnguE

com o aumento de casos de 
dengue no Estado, o conselho ofe-
receu no mês de março o curso de 
capacitação para enfermeiros, téc-
nicos e auxiliares de enfermagem, 
sobre a situação epidemiológica no 
Brasil e em goiás. Este teve como 
palestrante a enfermeira  da secreta-
ria de saúde do Estado (sEs-gO) e 
do município de goiânia, que atua na 
área de vigilância Epidemiológica, 
Ivaneusa gomes de ávila Maciel.

A categoria pôde tirar dúvidas e ser orientada em relação aos aspectos clínicos da do-
ença, vigilância epidemiológica, atendimento, assistência, cenário da atuação do profissio-
nal de Enfermagem ao paciente com dengue e procedimentos preconizados pelo Ministério 
da saúde (Ms). 

1.2. cAPAcITAçÃO EM InfluEnZA A (H1n1)

com o avanço dos casos da Influenza A (H1n1) no País, a Autarquia ministrou o 
curso de capacitação no mês de abril para a categoria da Enfermagem, no auditório do 
coren goiás. A enfermeira, Robélia Pondê Amorim de Almeida, da superintendência de 
Políticas de Atenção Integral à saúde da secretaria da saúde de goiás (spais/sEs-gO). 
Os participantes receberam informações sobre os procedimentos preconizados pelo Ms e 
secretaria, destacando os cuidados para evitar o contágio.

1.3. cuRsOs PERIÓDIcOs DE EnfERMAgEM 
EM TRAuMA E clínIcA

no ano de 2010, foram desenvolvidos vários cursos de 
capacitação para os profissionais de Enfermagem que atuam 
na área de urgência e no atendimento primário das emergên-
cias clínicas ou traumáticas em goiás. Estes cursos foram rea-
lizados devido à continuidade da parceria firmada entre o coren 
goiás e o conselho Regional de Medicina (cremego), com o 
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aporte do sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (siate). A parceria 
desenvolve, desde 2009, cursos periódicos de Emergência em Trauma e clínica para en-
fermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, com o objetivo de diminuir as sequelas e 
complicações no atendimento. 

1.4. ATuAçÃO DA EnfERMAgEM nA DEPEnDêncIA quíMIcA

Devido o aumento 
dos usuários de entor-
pecentes em goiás e a 
criação do comitê ges-
tor Interinstitucional de 
Enfrentamento ao crack 
e outras Drogas, o con-
selho realizou, em outu-
bro, em seu auditório o 
mini curso sobre a “Atua-

ção da Enfermagem na Dependência química”, para os profissionais de Enfermagem que 
atuam nos centros de Atenção Psicossocial (caps), nas clínicas e hospitais psiquiátricos.

A enfermeira Dra. gertrudes Teixeira lopes, professora titular da universidade Esta-
dual do Rio de Janeiro (uERJ) e pós-doutora em álcool e Drogas pela universidade de são 
Paulo (usP), ministrou o curso para cerca de 80 profissionais da Enfermagem. 

1.5. cAPAcITAçÃO EM sIsTEMATIZAçÃO DA AssIsTêncIA DE EnfERMAgEM

nos meses de novembro e dezembro de 
2010 foi ministrado o curso de capacitação em 
sistematização da Assistência de Enfermagem, 
para os enfermeiros de hospitais e gestores de 
enfermagem. O objetivo do curso é aperfeiçoar a 
capacitação dos enfermeiros em relação à siste-
matização da Assistência de Enfermagem, alinha-
da com a Resolução cofen  nº 358/2009 e utili-
zando a classificação Internacional para a Prática 
de Enfermagem (cipe).

1.6. sIMPÓsIO sOBRE AssIsTêncIA HuMAnIZADA DE EnfERMAgEM 

nO PARTO E nAscIMEnTO 

O simpósio ocorreu por meio de parceria firmada entre coren goiás com a Mater-
nidade nascer cidadão. O conselho participou da divulgação e da mesa de abertura do 
evento, no dia 7 de maio de 2010. cerca de 80 profissionais de Enfermagem receberam 
a capacitação na “Assistência Humanizada de Enfermagem no Parto e nascimento”, no 
auditório da Autarquia.
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2. ATITUDES INTERATIVAS COM A CATEGORIA

 consiste na apresentação institucional para os profissionais de Enfermagem e estu-
dantes, eventos para a categoria, premiação, que reconhece o trabalho desenvolvido pela 
categoria em seu município e local de trabalho e encontros que possibilitam o estreitamento 
com a Enfermagem goiana. nessas ações um dos principais pilares é a divulgação do código 
de ética e a importância da fiscalização em todo Estado.

2.1. vAlORIZAçÃO PROfIssIOnAl 

2.1.1. Profissional Destaque da Enfermagem 2010 

 O “Profissional Destaque da Enfermagem” é um evento desenvolvido pelo coren goiás 
com o intuito de valorizar os profissionais de Enfermagem pela sua atuação ética com respon-
sabilidade social no cotidiano das instituições que 
trabalham. A homenagem foi realizada em sessão 
solene, no dia 14 de maio de 2010, durante a se-
mana Brasileira de Enfermagem. 
 O momento contou com a entrega de títu-
los e troféus para os profissionais que se destaca-
ram nas instituições de saúde, ensino e entidades 
de classe no ano de 2009, pelo reconhecimento 
dos serviços desenvolvidos durante o ano.

2.1.2. Campanhas em mídias 

 no mês de maio de 2010 foram 
realizadas campanhas de valorização 
profissional em diversas mídias do Es-
tado. Estas foram divulgadas no jornal 
do coren goiás, outdoor, busdoor e no 
site do conselho (www.corengo.org.br). 

2.2. EncOnTRO DOs PROfIssIO-
nAIs DE EnfERMAgEM DE gOIás

 O Encontro é o momento que os profis-
sionais têm para debater sobre a situação da En-
fermagem no Estado de goiás. Este reuniu cer-
ca de 400 enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, no dia 6 de novembro de 2010, no 



12   Relatório de gestão e atividades 2010

centro de convenções de goiânia. Entre os assuntos abordados, listam-se: a luta pelas 30 
horas semanais, anseios e avanços das entidades de saúde e melhores condições de trabalho 
para a categoria. 
 Durante a manhã, ocorreu à conferência com a presidente do conselho Regional de 
Enfermagem de santa catarina (coren-sc), professora doutora Denise Pires e Pires, que fa-
lou sobre “A enfermagem Brasileira Hoje: conquistas, avanços e desafios”. foi realizada tam-
bém mesa redonda com o coren goiás, Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn goiás),  
sindicato dos Enfermeiros de goiás (sieg) e sindicato dos Trabalhadores do sistema único 
de saúde (sindsaúde-gO).
 no período da tarde, foram ministradas oficinas com o seguinte tema “A prática coti-
diana da Enfermagem: principais dificuldades e os desafios para a categoria e as entidades 
de classe”. Os participantes formaram grupos coordenados pelas entidades e escreveram 
um relatório com sugestões de melhorias do exercício profissional no Estado. Em seguida, os 
relatórios foram apresentados na Plenária das oficinas para junção e síntese, elaborando um 
documento de propostas e reivindicações, disponibilizado no site do coren goiás.

2.3. InTERAçÃO cOM InsTITuIçõEs DE EnsInO 

 Em 2010, o conselho esteve aberto à comunidade estudantil dos cursos de enferma-
gem de todo Estado. Durante visita a sede da Autarquia, os alunos conhecem o trabalho do 
coren goiás com a Enfermagem goiana, sobre o código de ética e o papel da fiscalização.

2.4. PARTIcIPAçÃO EM EvEnTOs

2.4.1. Dia Nacional de Luta pelas 30 Horas

 “30 Horas Já” foi a frase de ordem de aproximadamente 3 mil pro-
fissionais de Enfermagem que compareceram na câmara federal, no dia 
13 de abril de 2010, para cobrarem a votação imediata do Projeto de lei 
2295/2000. cerca de 200 profissionais e estudantes de Enfermagem es-
tavam presentes no manifesto. O coren goiás participou ativamente da 
caravana à Brasília, contribuição com o transporte para que a categoria chegasse ao local de 
manifestação.  

2.4.2. Participação em Congressos e Seminários

 Durante 2010, membros do coren goiás participa-
ram de diversos encontros, seminários e congressos que ti-
veram como objetivo qualificação profissional, atualização e 
ainda divulgação dos trabalhos realizados. foram eles: 13º 
congresso Brasileiro dos conselhos de Enfermagem (cBcEnf), 62º congresso Brasileiro de 
Enfermagem (cBEn), 71ª semana Brasileira de Enfermagem (sBEn), entre outros. 
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3. REPRESENTATIVIDADE 

3.1. REPREsEnTATIvIDADE EM fÓRuns DE sAúDE 

Em 2009 e 2010 foram instituídas as representações do coren goiás; pelo critério 
competência técnica, com participações em reuniões e apresentações de relatórios. lis-
tam-se as seguintes representações: 
•	 conselho Estadual de saúde - conselheira Ana cecília coelho, da Rede Básica de 

saúde; 
•	 comitê de Prevenção de Infecção Hospitalar - Enfermeiro Dr. José Rodrigues do carmo 

filho; 
•	 comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Infantil e fetal - conselheira luzia Hele-

na Porfírio Berigo, chefe de Enfermagem do Hospital Materno Infantil (HMI).
•	 comitê Estadual de Redução da Mortalidade Materna – conselheira Ângela Bete se-

verino Pereira.
•	 comitê de urgências de goiânia - conselheira laura Isabela Tiago de Barros, do Hos-

pital de urgência de goiânia (Hugo).
•	 comitê gestor Interinstitucional de Enfrentamento ao crack e outras Drogas - Enfermei-

ra lucilene santana fernandes de Paula.
•	 coordenador do convênio do curso de Emergência em Trauma e clínica para Enfermei-

ros - Enfermeiro Ms. sílvio José de queiroz.

3.2. REPREsEnTATIvIDADE nO cOfEn 

 A representante de goiás no cofen, Ivete santos Barreto, participou de visita técnica 
de credenciamento do Programa de Residência em Enfermagem Instituto de Ensina e Pes-
quisa da Associação de combate ao câncer de goiás (AccgO); representou o conselho 
federal durante o seminário nacional da gestão do Trabalho e Educação na saúde, do 
Ministério da saúde, em reunião do grupo de Trabalho saúde do fórum Permanente Mer-
cosul (cT saúde do g11) e em nome do cofen participou de reunião da comissão Especial 
de Elaboração de Proposta de carreira do sus, entre outras atividades descritas em rela-
tórios apresentados. 
 no 62° congresso Brasileiro de Enfermagem, esteve presente nas atividades cien-
tíficas e representou o cofen na sessão solene de encerramento; e participou do xIv En-
cuentro Internacional de Investigación em Enfermería, em Burgos, na Espanha. 
 Além disso, Ivete santos assumiu a representatividade titular do cofen junto ao fó-
rum de Entidades nacionais de Trabalhadores na área de saúde (fentas); e tornou-se 
membro da comissão de Avaliadores dos cursos de graduação (MEc/cofen).
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4. AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

4.1. AssEssORIA ADMInIsTRATIvA 

 A Assessoria Administrativa tem o papel de planejar, organizar, dirigir e controlar to-
das as atividades administrativas, contábeis, financeiras, humanas e patrimoniais do con-
selho Regional de Enfermagem de goiás.
 no exercício de 2010, em âmbito da administração dessa Autarquia, as medidas 
adotadas ao longo do ano visaram propiciar as condições adequadas para o cumprimento 
das ações rotineiras; foram executadas atividades voltadas para iniciativas de caráter es-
truturantes a fim de fortalecer o coren goiás para que as suas ações operacionais conti-
nuassem transparente.
 Processo Contábil
 A contabilidade tem o importante papel de controle do patrimônio orçamentá-
rio e patrimonial do conselho, na apuração de resultados das atividades organizacio-
nais e na prestação de informações do desempenho aos interessados. Este depar-
tamento, referente ao período de 2010, teve como responsáveis os contadores João  
camilo de souza e cleuzeni Moraes de Paula.
 Os valores elencados na Prestação de contas do ano de 2010 demonstram que 
o conselho obteve desempenhos orçamentários e patrimoniais satisfatórios, fechando o 
exercício financeiro de 2010, com saldo positivo de R$ 2.279.445,08 (Dois milhões e duzen-
tos e setenta e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oito centavos). (quadro 1)
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Demonstrativo das Receitas

Especificação 2010 Acumulado
Receitas com Anuidade P. física  R$ 4.113.560,13  R$ 4.113.560,13 
Receitas com Anuidade P. Jurídica  R$                    -    R$                    -   
Receitas Patrimoniais  R$    217.956,66  R$    217.956,66
Receitas de serviços  R$ 1.050.994,98  R$ 1.050.994,68 
Receitas com Divida  Ativa  R$      57.287,92  R$      57.287,92
Receitas Diversas  R$    553.968,04  R$    553.968,04 

         TOTAl gERAl  R$ 5.993.767,73  R$ 5.993.767,73 

Demonstrativo das Despesas
Especificação 2010 Acumulado
Despesas com Pessoal  R$ 1.140.130,00  R$ 1.140.130,00 
Obrigações Patronais  R$    356.436,40  R$    356.436,40 
Diárias, Auxilio Repres. Jetons -   In-

denizações  R$    297.775,44  R$    297.775,44
Material de consumo  R$    158.769,43  R$    158.769,43 
Passagens e despesas com locomo-

ção  R$      97.119,23  R$      97.119,23 
Outros serviços – Pessoa física  R$    117.035,75  R$    117.035,75 
Despesas com serviços de P. Jurídica  R$ 1.294.558,62  R$ 1.294.558,62
Obrigações Tributárias  R$      11.250,67  R$      11.250,67
suBTOTAl  R$ 3.533.075,54  R$ 3.533.075,54 

TOTAl gERAl DAs DEsPEsAs DE 
cAPITAl  R$      23.948,47  R$      23.948,47 

quOTA PARTE cOfEn  R$ 1.397.595,06  R$ 1.397.595,06 

                                                  

TOTAl gERAl  R$ 4.954.619,07  R$ 4.954.619,07

 DEMOnsTRATIvO DO sIsTEMA fInAncEIRO DO cOREn-gO EM 31/12/2010 

saldo em 31/12/2009  R$ 1.240.296,42 +
Receitas de 2010  R$ 5.993.767,73 +
Despesas de 2010  R$ 3.533.075,54 -
Aquisição de Bens de 2010  R$      23.948,47 -
quota Parte cofen de 2010  R$ 1.397.595,06 -
                                                                     

sAlDO EM 31/12/2010  R$ 2.279.445,08 +

quADRO 1 - PREsTAçÃO DE cOnTAs ExERcícIO fInAncEIRO DE 2010
RElATÓRIO sInTéTIcO 
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4.2. AssEssORIA DE cOMunIcAçÃO

   A Assessoria de comunicação social procedeu na 
organização, planejamento e coordenação dos cursos, 
palestras, minicursos, encontros e confraternizações du-
rante todo o ano de 2010.
  Esta elaborou e editou os quatro boletins informa-
tivos, cada um com a tiragem de 32 mil exemplares, que 
foram enviados para as residências dos inscritos via cor-
reios e distribuídos nos eventos do conselho. Também fo-
ram desenvolvidas as campanhas de valorização profis-
sional, divulgação e elaboração do “Profissional Destaque 
da Enfermagem”, distribuição das revistas “Enfermagem 
em foco”, enviadas pelo conselho federal de Enferma-
gem (cofen) e serviço de edição, arte e distribuição dos 

livros de legislação e do Protocolo de Enfermagem em Atenção à saúde de goiás, para 
todas as regionais de saúde do Estado e instituições de ensino e de saúde de goiânia.
 A assessoria participou da remodelação do site da Autarquia, www.corengo.org.br, 
sendo uma ferramenta de apoio que agiliza os serviços de atendimento ao profissional, por 
meio da guia de serviços Online. O site é atualizado diariamente com notícias da Enferma-
gem e dos cursos oferecidos no coren goiás.
 Outra atividade da assessoria se deu na elaboração da arte e confecção das cami-
setas para serem usadas pelos funcionários e conselheiros nos congressos e cursos da 
Enfermagem no Brasil. 

4.3. AssEssORIA JuRíDIcA
 

 O setor Jurídico do conselho, representado 
pelo procurador-geral Marcus vinícius Machado Ro-
drigues; advogados franklin s. Brandão e Elviane de 
castro queiroz, acompanhou e realizou várias ações 
administrativas e judiciais destacando para as ações 
administrativas as que visaram contribuir para que os 
serviços da Autarquia fossem realizados com morali-
dade, transparência, eficiência e efetividade em bene-
ficio da sociedade e dos profissionais de Enfermagem.
 Dentre as ações administrativas se destaca a 
atuação para recuperação de créditos, buscando re-
negociar as dívidas dos profissionais com a Autarquia propiciando o profissional sair da irre-
gularidade. As negociações se desenvolveram com base na decisão do plenário goiano em 
prorrogar a data final e aderir de forma eficiente ao programa de recuperação de créditos 
(Refis) instituído pelo conselho federal de Enfermagem (cofen). Desde sua implantação, 
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em goiás, foram recuperados aproximadamente R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), o 
que significa uma avaliação positiva dos profissionais de Enfermagem que aprovaram o 
programa de regularização. 
 A Assessoria Jurídica do conselho participou de forma efetiva na reformulação do 
novo código de processo ético das autarquias dos profissionais de Enfermagem, sendo 
que o procurador-geral, Marcus vinícius Machado Rodrigues, foi convocado pela Portaria/
cofen nº 388, de 09 de junho, de 2010, como colaborador da comissão especial designada 
pelo conselho federal para redação do novo texto processual. Participaram dos trabalhos 
de apoio, como coordenador da comissão, o assessor jurídico do cofen fabrício Brito lima 
de Macedo e advogada do conselho de Minas gerais, Daniela Espírito santo.
 A procuradoria-geral do coren goiás participou com as palestras: “Os limites da pre-
tensão punitiva dos conselhos de fiscalização do exercício profissional” e “Tramitação dos 
processos éticos administrativos e dosimetria da pena” nas jornadas de processos éticos 
promovida pelo cofen nas cidades de curitiba (PR), salvador (BA), Macapá (AP) e forta-
leza (cE).
 Outra ação importante foram as atividades desenvolvidas dentro da semana nacio-
nal da conciliação, instituída pelo conselho nacional de Justiça, com o tema “conciliar é 
legal”. foram incluídos para conciliação todos os processos judiciais de execução fiscal 
que tramitam na 12ª vara. Diante do empenho dos advogados do conselho nas negocia-
ções, o MM. Juiz federal leonardo Buissa freitas visitou a unidade móvel do coren goiás 
e falou para os presentes sobre as vantagens da conciliação na pacificação dos litígios. 
 Destaca-se ainda a atuação da Assessoria Jurídica referente à exigência do cumpri-
mento da lei 7.498/86, bem como do Decreto 94.406/87 devendo as instituições de saúde, 
que realizam procedimentos e cuidados inerentes ao exercício da enfermagem, manter 
em seu quadro de empregados enfermeiros em números suficientes para prestar efetivo 
serviço com segurança para o paciente e sociedade durante todos os períodos de funcio-
namento da instituição. Processo 2008.35.00.011144-0 Ação civil Pública, com sentença 
favorável as pretensões do conselho Regional de Enfermagem de goiás em propor segu-
rança na assistência de Enfermagem para sociedade goiana.

4.4. AssEssORIA DE TEcnOlOgIA DA InfORMAçÃO

 no ano de 2010, o setor estabeleceu metas que visam corrigir diversos problemas 
encontrados e aplicar soluções, fazendo com que a tecnologia traga ao coren maior facili-
dade e capacidade de administração refletindo em benefício para os profissionais inscritos 
e a sociedade. 
 Além disso, foi realizada uma padronização das informações cadastrais recolhidas 
dos inscritos refletindo na homogeneização dos dados. O conselho começou a dar passos 
acertados rumo à descentralização para a inscrição e confecção das carteiras profissionais 
de identidade. Este processo está em pleno andamento, com a expectativa de que em 2011 
todos os profissionais tenham condições de retirar sua documentação no prazo de 30 dias 
a partir do momento que vem ao conselho requisitar a inscrição. 
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 Outra atividade do setor foi o desenvolvimento do plano de reestruturação do sis-
tema de informação do conselho. O plano, que já foi aprovado pela diretoria do coren 
goiás, tem continuidade prevista até o ano de 2011. Por meio dele, é proposta a aquisição 
de um datacenter, compra de novos computadores, implantação da política de segurança 
da informação e uso de novas tecnologias. As mudanças visam agilidade e segurança das 
informações e dos processos de gerenciamento da Autarquia. 

FLUXO DE INFORMAÇÕES DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DO COREN GOIÁS 

5. COMISSÕES

 As comissões do coren goiás contam com o setor de apoio que promove agilidade 
às marcações de reuniões e oferece todo apoio técnico referente aos serviços prestados 
por elas. Algumas das atividades desenvolvidas, em 2010, por este setor foram: reunião 
com o coordenador do setor de Processo ético; reuniões com as comissões de Instrução 
de Processos éticos, para acompanhamento dos processos; acompanhamento de oitivas 
nos Processos éticos; abertura de novos Processos éticos; reuniões com a comissão de 
Assuntos Profissionais, para entrega de novas solicitações de pareceres e digitalização 
dos Pareceres conclusos; reunião com a comissão de Educação, para entrega de novos 
documentos solicitando Pareceres; confirmações de reuniões marcadas pelos integrantes 
das comissões por telefone e digitalização de Atas das comissões.
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5.1. cOMIssÃO DE TOMADA DE cOnTAs

 A comissão de Tomada de contas (cTc), órgão consultivo e fiscal tem por dever 
zelar pela probidade administrativa financeira 
da Autarquia. é composta pelos conselheiros 
luzia Helena Porfírio Berigo, Marta valéria 
calatayud carvalho e João Batista lindolfo.
Durante o ano de 2010, a comissão realizou 
diversas ações, entre elas: avaliações das 
despesas da Autarquia, em conformidade 
aos princípios da lei n° 4320/1964; reuniões 
com os membros da cTc, de acordo com o 
regimento interno do coren goiás; elabora-
ção de relatórios semanais, mensais e anual referente à prestação de contas; reuniões com 
gerência administrativa, procuradoria-geral e departamento de contabilidade do conselho. 
 Também registra-se por parte da comissão o acompanhamento do cumprimento da 
lei orçamentária do coren goiás e participação do I seminário nacional das comissões de 
Tomadas de contas do sistema cofen/corens.

5.2. cOMIssÃO DE fIscAlIZAçÃO (cOfIs)

 A comissão de fiscalização, de natureza consultiva e analítica, visa discutir, pla-
nejar, orientar, implementar, avaliar, propor e dar apoio técnico e científico referente aos 
serviços da unidade de fiscalização. fazem parte luzia Helena Porfírio Berigo, lucimar 
Rodrigues ferreira, Huilma Alves cardoso e Kênia Barbosa Rocha. 
 Em 2010, entre as atividades desenvolvidas estão: encontros semanais da co-
missão para acompanhamento das atividades da fiscalização, deliberações necessárias, 
orientações de melhorias e monitoramento das ações; realização de grupo de estudo para 
melhoria da qualidade dos serviços das fiscais, como legislação da vigilância sanitária e 
pareceres técnicos do coren goiás; palestra direcionada aos responsáveis técnicos das 
unidades de saúde sobre a importância dos registros de Enfermagem nos prontuários e 
livros de registros; e trabalho junto às enfermeiras responsáveis técnicas trazendo informa-
ções úteis ao desenvolvimento do seu trabalho dentro da unidade de saúde. 
 Dentro das atividades administrativas destacam-se: a prática da nova proposta de 
trabalho para a unidade de fiscalização do conselho, incluindo metas de qualidade no ser-
viço e desenvolvimento de um novo modelo de relatório de fiscalização; acompanhamento 
em visita fiscalizadora com as fiscais, avaliação mensal dos relatórios da fiscalização; mo-
nitoramento dos mapas de quilometragem/gPs; emissão de memorando à diretoria enca-
minhando proposta de alteração de Decisão para Emissão de certidão de Responsabilida-
de Técnica para parecer jurídico; proposição e redação do Regimento Interno da unidade 
de fiscalização e da cofis, junto com a diretoria; e definição de capacitação para as novas 
fiscais a serem contratadas.
 A cofis também esteve presente em diferentes eventos relacionados direta ou in-
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diretamente à Enfermagem, como a 71ª semana Brasileira de Enfermagem, seminário 
nacional das comissões de Tomada de contas, 10° simpósio nacional de Diagnóstico 
de Enfermagem (sinaden), 13° congresso Brasileiro dos conselhos de Enfermagem (cB-
cEnf), seminário nacional de coordenadores de fiscalização, 62° congresso Brasileiro 
de Enfermagem (cBEn) e outros.
 As fiscais do coren goiás realizaram 519 fiscalizações em unidades de saúde na 
capital e em municípios do interior goiano e outras 41 para averiguar o cumprimento do 
Estatuto do Torcedor. Expediram 161 emissões de certidão de Responsável Técnico e par-
ticiparam de 32 palestras.

5.3. cOMIssÃO DE AssunTOs PROfIssIOnAIs 

 nomeada em 2009, a comissão de Assuntos Profissionais tem por competência 
analisar e emitir pareceres sobre dúvidas em relação ao exercício profissional, além de 
esclarecer e informar sobre a legislação que rege a Enfermagem. A partir de julho de 2010, 
foram nomeadas como membros Agda Oscarlina soledade de Almeida, Maria Auxiliadora 
gomes de Melo Brito, Rosani Arantes de faria e sílvia Rosa de souza Toledo.
 Os pareceres de 2010 dizem respeito ao transporte de pacientes graves e não gra-
ves em ambulâncias comuns e uTI móvel; legalidade do enfermeiro solicitar exames; reali-
zação, leitura e anotação no prontuário do teste rápido para HIv por profissional de saúde; 
entre outros. 

5.4. cOMIssÃO DE AssunTOs ADMInIsTRATIvOs E ORgAnIZAcIOnAIs

 Instituída em 2009, a comissão de Assuntos Administrativo e Organizacional visa a 
reorganização da estrutura administrativa da Autarquia. Das ações de 2010, fizeram parte 
Ângela Bete severino Pereira, laura Maria Isabela Tiago de Barros, Marta valéria cala-
tayud carvalho e lucimar Rodrigues ferreira. 
 A comissão fez reuniões com funcionários para ouvir as dificuldades, levantar pro-
postas e assim levar as demandas para a gestão; apresentou a proposta com base em 
estudos do aumento 
para os salários e fun-
ções gratificadas com 
as correções nas dis-
torções salariais para 
os mesmos cargos; 
acompanhou as ava-
liações de pesquisa de 
satisfação no atendi-
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Procedimentos realizados números
1 – conclusão de carteiras Provisórias 29

2 – lançamentos de Inscrições Definitivas no Incorp 664

3 – Impressões de certidões 564

4 – conferências, organização e chancela de prontuá    rios 848

5 – Digitalizações de processos para cancelamento 147

6 – lançamento de Inscrição secundária no livro 09

7 – Reaberturas de inscrição 04

8 – Postagem de correspondências de inscrições 783

9 – Transferências de inscrições 27
10 – Montagens de processos do atendimento 32

11 – cancelamentos 85

12 - Arquivamentos de prontuários por numero de processo 1900

REsulTADO DAs AçõEs cOnJunTAs

mento; realizou quatro mutirões / ação conjunta para diminuir os atrasos de entrega de 
documentos; colaborou com o planejamento e realização do concurso público do coren 
goiás para suprir o déficit de funcionários; realizou reuniões com funcionários da Autarquia 
para construir os fluxos, normas e procedimentos operacionais padrão (POPs) de alguns 
setores; planejou e realizou o programa de acolhimento; integração e ambientação dos 
novos funcionários ingressantes na Autarquia. 

5.5. cOMIssÃO DE EDucAçÃO

 A comissão de Educação tem como finalidade dar pareceres relacionados ao ensino 
de Enfermagem, programar cursos e eventos e esclarecer dúvidas em relação à educação 
em Enfermagem. fizeram parte da comissão Maria Márcia Bachion, Marisa Aparecida de 
souza e silva e Raquel Aparecida Marra da Madeira freitas. 
 Entre as ações realizadas por este grupo estão: discussão e análise sobre a reali-
zação de encontro de profissionais de Enfermagem de goiás, sendo para isso realizado 
trabalho conjunto com a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), programação e 
acompanhamento sistemático dos trabalhos do Encontro de Enfermagem do Estado de 
goiás 2010 e representaram a presidente Maria salete Pontieri em diversos eventos rela-
cionados a educação no âmbito da Enfermagem. fizeram ainda a readequação do Projeto 
de sistematização da Enfermagem, conforme solicitação do cofen.
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6. CONCURSO 
 Durante o ano de 2010, o coren 
goiás realizou concurso para os cargos 
de Enfermeiro fiscal, Advogado, Assis-
tente Administrativo, Motorista e Telefo-
nista. A decisão foi tomada a partir de di-
versas discussões que o indicaram como 
a melhor solução para dar agilidade as 

5.6. cOMIssÃO DE lIcITAçÃO

 A comissão de licitação tem o objetivo de cumprir as normas para aquisição de bens 
de consumo e serviços para o coren goiás, observando os preceitos da lei nº 8.660/93 
e teve como membros os empregados Katlene Alves da cunha, Maria de Jesus Braga e 
carolina Pelá. 
 Das providências tomadas pelo grupo listam-se licitações para compra de material 
de expediente; confecção de material gráfico, impresso e publicação técnica; contratação 
de serviço administrativo, de telefonia, transporte terrestre e para semana da Enfermagem; 
e contratação de empresa para organizar o concurso público. 

5.7. cOMIssÃO DE InsTRuçÃO DE PROcEssOs éTIcOs

 Durante o ano de 2010, o número de comissões de Instrução de Processos éticos 
foi ampliado de três para cinco. A mudança ocorreu para atender a crescente necessidade 
relacionada à apuração de possíveis infrações dos profissionais de Enfermagem; e o dese-
jo de zelar pelo exercício da profissão nas instituições de saúde, combate a prática ilegal, 
discutir e divulgar a conduta ética. 
 fizeram parte das atividades Zilah cândida Pereira das neves, Marli Aparecida de 
ávila, fernando corrêa, Antônia Maria ferreira Reis, João Batista Moreira de Melo, lílian 
Maria fernandes, Maria Madalena Del Duqui, luzinéia vieira dos santos, neusilma Rodri-
gues, Maria Aparecida veloso, Marlene Maria de carvalho salum, Joana de Melo Abrantes, 
cleunice Pereira de souza, Maria lucia ferreira Marquez cunha, sorreylla Paulla silva 
vasconcelos e Elizabeth Dias dos santos.
 foram realizadas oitivas com as partes envolvidas em cada processo, visando apu-
rar os fatos da melhor maneira possível e ainda garantir decisões equilibradas. Para atuali-
zar e garantir o bom desenvolvimento dos trabalhos, membros do grupo realizaram estudo 
do código de ética das Autarquias dos Profissionais de Enfermagem e definiram norte-
amento para que os processos sigam os passos e prazos estabelecidos pelo código de 
Processo ético. Ainda buscando a melhoria, parte dos profissionais participou de curso de 
atualização de Processo ético realizado pelo conselho federal de Enfermagem (cofen), 
em salvador (BA), no mês de outubro. 
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ações de atendimento ao profissional de Enfermagem, implementar as fiscalizações e ainda 
atender a demanda crescente do número de inscritos. 
 Para garantir clareza e total lisura ao processo foi contratado o serviço específico do 
centro de seleção da universidade federal de goiás (ufg). Ainda para dar transparência 
ao processo, sua realização foi amplamente divulgada nos meios de comunicação, com in-
formações atualizadas no site institucional, e por equipe de funcionários para dar qualquer 
esclarecimento solicitado. As provas foram realizadas no dia 5 de dezembro, com contrata-
ções previstas para os primeiros meses de 2011. 

CONCLUSÃO

 Esperamos que esse relatório tenha expressado um pouco dos resultados das deci-
sões que tomamos e que possam ter representado a nossa vontade de, superando distan-
ciamentos entre a categoria e Autarquia, ampliar mecanismos de crescimento profissional, 
técnico, científico, político e cultural dos profissionais de Enfermagem a fim de contribuir 
com a proteção da sociedade em relação a um cuidado de Enfermagem de qualidade e 
maior valorização da profissão.
 Muito se tem a pensar, decidir e planejar para 2011, as capacitações dos novos 
fiscais para uma prática fiscalizatória que ao mesmo tempo eficiente e eficaz possa ser 
também informativa, esclarecedora e pedagógica, e dos novos funcionários para um acolhi-
mento resolutivo e humanizado; ampliar as comissões; incrementar as atividades e atuação 
com o coren Móvel; finalizar o vídeo-documentário do conselho; fortalecer as parcerias, 
entre outros. 
 com a imprescindível confiança e participação de todos poderemos, com certeza, 
fazer um bom trabalho. 

Maria Salete Silva Pontieri Nascimento
Presidente

Marysia Alves da Silva
secretária

Maria Helena Carvalho Sá
Tesoureira
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QUADRO GERAL DE EMPREGADOS EM DEZEMBRO/2010

N NOME CARGO PROVIMENTO

1 Benedito garcia gomes Motorista Efetivo 

2 carla de Aquino Pereira Assistente Administrativo Efetivo 

3 carolina Tonello dos s Pela Assessoria de comunicação comissionado

4 cleusa de sousa R Mendes Enfermeiro fiscal Efetivo 

5 Dorailde de Paula Alvarenga Assistente Administrativo Efetivo 

6 Dylzeny lopes Enfermeiro fiscal Efetivo 

7 Eduardo Pereira Rodrigues 
Assessor de Tec. e Informa-
ção comissionado

8 Eduardo Roberto de Oliveira Assessor Administrativo comissionado

9 Elviane de castro queiroz Advogada Efetivo 

10 Ernandes Alves neves Assistente Administrativo Efetivo 

11
fabiola Aurelia candido carva-
lho chefe de gabinete comissionado

12 franklin silva Brandao Advogado Efetivo 

13 giovanna da silva Barros Enfermeiro fiscal Efetivo 

14 Josane Pires da silva Assistente Administrativo Efetivo 

15 Karla Rodrigues cabral louzada Enfermeiro fiscal Efetivo 

16 luzia nogueira Reis Domingues Enfermeiro fiscal Efetivo 

17 Marcus vinicius M Rodrigues Procurador geral comissionado

18 Maria de Jesus Alves M Paulino copeira Efetivo 

19 Maria de Jesus Braga Pinto Assistente Administrativo Efetivo 

20 Maria Joice Alves da s Marques Assistente Administrativo Efetivo 

21 Moises carlos Braga Assistente Administrativo Efetivo 

22 norbeque Muniz filho Assistente Administrativo Efetivo 

23 Rafael casemiro Bazilio Assistente Administrativo Efetivo 

24 Thayza gouveia vilela Assistente Administrativo Efetivo 

25 vanessa da silva Palandrani Enfermeiro fiscal Efetivo 

APÊNDICE A

      PLANILHA DE EMPREGADOS DO COREN GOIÁS
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QUADRO GERAL DE CARGOS OCUPADOS EM DEZEMBRO/2010

N CARGO QUANTIDADE PROVIMENTO

1 Advogado 2 Efetivo 

2 Assessor Administrativo 1 comissionado

3 Assessor de comunicação 1 comissionado

4 Assessor de Tec. e Informação 1 comissionado

5 Assistente Administrativo 10 Efetivo 

6 chefe de gabinete 1 comissionado

7 copeira 1 Efetivo 

8 Enfermeiro fiscal 6 Efetivo 

9 Motorista 1 Efetivo 

10 Procurador geral 1 comissionado

11 Telefonista 0 Efetivo 

Total : 25  



26   Relatório de gestão e atividades 2010

Número Data Ementa

61/2010 11/1/2010
Dispõe sobre a prorrogação do prazo final para adesão ao Programa 
de Recuperação fiscal - REfIs no âmbito e dá outras providências.

62/2010 11/1/2010
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das in-
frações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

63/2010 10/2/2010
Institui o quadro geral de cargos na jurisdição do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

64/2010 25/2/2010
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das in-
frações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

65/2010 25/2/2010
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das in-
frações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

66/2010 25/2/2010
Dispõe sobre a concessão de licença maternidade aos empregados 
do conselho Regional de Enfermagem de goiás e dá outras providên-
cias.

67/2010 25/2/2010
Dispõe sobre autorização de aquisição e venda de imóvel do conselho 
Regional de Enfermagem de goiás e dá outras providências.

68/2010 25/2/2010
Dispõe sobre a instituição e a concessão do Título de Profissional 
Destaque no âmbito do Estado de goiás e dá outras providências.

69/2010 25/2/2010
Dispõe sobre a realização de concurso no conselho Regional de En-
fermagem de goiás e dá outras providências.

70/2010 26/3/2010
Proclama o resultado da eleição interna para os membros da diretoria, 
da comissão de tomada de contas, do delegado regional e seu respec-
tivo suplente para o mandato de 01/05/2010 a 31/10/2011.

71/2010 16/4/2010
Aprova Abertura de créditos Adicionais suplementares ao Orçamento 
para o corrente exercício no valor de R$ 90.000,00.

72/2010 16/4/2010
Dispõe sobre a atualização de valores dos honorários de procedimen-
tos de enfermagem e dá outras providências.

73/2010 16/4/2010
Dispõe sobre o arquivamento de denúncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

74/2010 16/4/2010
Dispõe sobre o arquivamento de denúncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

75/2010 16/4/2010
Dispõe sobre o arquivamento de denúncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

76/2010 16/4/2010
Dispõe sobre o arquivamento de denúncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

APÊNDICE B

                         DECISÕES E PORTARIAS
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77/2010 12/5/2010
Aprova Abertura de créditos Adicionais suplementares ao Orçamento 
para o corrente exercício no valor de R$ 118.000,00

78/2010 12/5/2010
Dispõe sobre a prorrogação do prazo final para adesão ao Programa 
de Recuperação fiscal - REfIs e dá outras providências.

79/2010 12/5/2010
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das in-
frações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

80/2010 28/5/2010
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das in-
frações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

81/2010 28/5/2010
Dispõe sobre o arquivamento de denúncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

82/2010 28/5/2010
Dispõe sobre o arquivamento de denúncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

83/2010 9/6/2010
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das in-
frações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

84/2010 9/6/2010
Dispõe sobre atualização dos valores previstos na decisão 51 de 14 
de abril de 2009 e dá outras providências.

85/2010 14/7/2010
Aprova Abertura de créditos Adicionais suplementares ao Orçamento 
para o corrente exercício no valor de R$ 100.000,00

86/2010 14/7/2010
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das in-
frações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

87/2010 3/8/2010
Dispõe sobre o arquivamento de denúncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

88/2010 3/8/2010
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das in-
frações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

89/2010 3/8/2010
Dispõe sobre o arquivamento de denúncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

90/2010 3/8/2010
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das in-
frações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

91/2010 27/8/2010

Dispõe sobre a dispensa de licitação e a contratação da universidade 
federal do Estado de goiás para realização de concurso público na 
jurisdição do conselho Regional de Enfermagem de goiás e dá outras 
providências.

92/2010 18/10/2010
Dispõe sobre o arquivamento de denúncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

93/2010 18/10/2010
Dispõe sobre o arquivamento de denúncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

94/2010 18/10/2010
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das in-
frações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.
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95/2010 18/10/2010
Dispõe sobre o arquivamento de denúncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

96/2010 18/10/2010
Dispõe sobre o arquivamento de denúncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

97/2010 26/10/2010
Dispõe sobre a atualização das anuidades devidas por pessoas físicas 
e jurídicas para o exercício financeiro de 2011 inscritas na circunscri-
ção do Estado de goiás e dá outras providências.

98/2010 26/10/2010

Dispõe sobre a atualização das taxas e emolumentos referentes aos 
serviços requeridos por pessoas físicas ou jurídicas no exercício finan-
ceiro de 2011 na circunscrição do Estado de goiás e dá outras provi-
dências.

99/2010 1/11/2010
Dispõe sobre o programa orçamentário financeiro para exercício de 
2011 e dá outras providências.

100/2010 12/11/2010
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das in-
frações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

101/2010 12/11/2010
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das in-
frações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

102/2010 26/11/2010
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das in-
frações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

103/2010 26/11/2010
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das in-
frações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

104/2010 26/11/2010
Dispõe sobre o arquivamento de denúncia ético disciplinar e dá outras 
providências.

105/2010 16/12/2010
Aprova Abertura de créditos Adicionais suplementares ao Orçamento 
para o corrente exercício no valor de R$ 408.000,00

Número Data Ementa

207 4/1/2010
Dispõe sobre a designação do conselheiro João Batista lin-
dolfo como coordenador do setor de Processos éticos.

208 4/1/2010
Dispõe sobre a nomeação da comissão de licitação e dá ou-
tras providências.

209 4/1/2010
Designa servidor do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás como responsável pela aplicação dos recur-
sos do suprimento de fundos.

210 4/1/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

PORTARIAs 2010
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211 4/1/2010
Dispõe sobre a designação do procurador como representan-
te do conselho Regional de Enfermagem e dá outras provi-
dências

212 7/1/2010
nomear o sr. claúdio lima Prado para ocupar o cargo comis-
sionado de Assessor de Tecnologia e Informação.

213 11/1/2010
Dispõe sobre designação de empregados para participação 
de reunião no conselho federal de Enfermagem e dá outras 
providências.

214 11/1/2010

Dispõe sobre a instituição para comissão temporária especial 
para o evento “Homenagem Profissional Destaque de Enfer-
magem” no âmbito do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

215 27/1/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

216 27/1/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

217 27/1/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

218 27/1/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

219 27/1/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

220 27/1/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

221 27/1/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

222 27/1/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

223 27/1/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

224 27/1/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

225 27/1/2010
Dispõe sobre a designação do sr. sérgio Henrique Monteiro 
para treinamento do sistema incorp no conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.
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226 29/1/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

227 4/2/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

228 4/2/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

229 4/2/2010 Dispõe sobre recesso de carnaval e dá outras providências.

230 22/2/2010
Dispõe sobre a designação do procurador como representan-
te do conselho Regional de Enfermagem e dá outras provi-
dências

231 22/2/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
e funcionários como representante do conselho Regional de 
Enfermagem e dá outras providências.

232 22/2/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

233 22/2/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

234 22/2/2010
Designa empregados do conselho Regional de Enfermagem 
de goiás para realizarem o recebimento e atesto de serviços 
e mercadorias e dá outras providências.

235 22/2/2010
Dispõe sobre a instituição do Profissional Destaque de Enfer-
magem e dá outras providências.

236 26/2/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

237 26/2/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

238 2/3/2010
Dispõe sobre designação do Procurador geral para reunião 
no conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro e dá 
outras providências.

239 3/3/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

240 3/3/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

241 8/3/2010
Designar funcionário para substituir assistente administrativo 
durante o período de gozo de férias na subseção de valparaí-
so de goiás – gO e dá outras providências.

242 15/3/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

243 19/3/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

244 19/3/2010
Determina a realização de expediente interno no dia 01 de 
abril de 2010 e dá outras providências.
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245 22/3/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

246 22/3/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

247 22/3/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

248 22/3/2010
Dispõe sobre a designação de empregado para deslocar para 
subseção de Jataí e Itumbiara e dá outras providências.

249 26/3/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

250 26/3/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

251 29/3/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

252 29/3/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

253 31/3/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

254 1/4/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

255 1/4/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

256 5/4/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

257 5/4/2010
Dispõe sobre a instalação e nomeação dos membros da co-
missão de ética Institucional do Hospital Materno Infantil e dá 
outras providências.

258 5/4/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

259 5/4/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

260 5/4/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

261 15/4/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

262 15/4/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.
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263 15/4/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

264 30/4/2010 Exoneração do sr. claudio lima Prado.

265 3/5/2010
Dispõe sobre nomeação de enfermeiro coordenador do setor 
de fiscalização e dá outras providências.

266 3/5/2010
Dispõe sobre nomeação do coordenador do setor de atendi-
mento, registro e cadastro e dá outras providências.

267 3/5/2010
Dispõe sobre a gratificação dos membros da comissão de lici-
tação e dá outras providências.

268 3/5/2010
nomear o sr. Eduardo Pereira Rodrigues para ocupar o cargo 
comissionado de Assessor de Tecnologia e Informação.

269 3/5/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

270 3/5/2010 Dispõe sobre recesso dá outras providências.

271 3/5/2010
Dispõe sobre a designação de empregado para deslocar para 
subseção de Anápolis e valparaíso e dá outras providências.

272 3/5/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

273 3/5/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

274 3/5/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

275 5/5/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

276 5/5/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

277 7/5/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

278 7/5/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

279 10/5/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

280 10/5/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

281 10/5/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

282 10/5/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

283 14/5/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.
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284 17/5/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

285 17/5/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

286 17/5/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

287 17/5/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

288 17/5/2010
Dispõe sobre designação de Enfermeiros fiscais para realiza-
ção de palestra e dá outras providências. 

289 21/5/2010
Altera o artigo 2º da Portaria 182, de 30 de outubro de 2009, e 
dá outras providências.

290 21/5/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem e de 
Enfermeiro fiscal para averiguação prévia em cristalina e dá 
outras providências.

291 24/5/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

292 24/5/2010
Dispõe sobre designação do Procurador geral para participar 
de reunião no conselho federal de Enfermagem e dá outras 
providências.

293 27/5/2010
Dispõe sobre prorrogação de certidão de inscrição de profis-
sional de enfermagem no conselho Regional de Enfermagem 
de goiás e dá outras providências.

294 31/5/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

295 31/5/2010
Altera o artigo 2º da Portaria 74, de 16 de janeiro de 2009, e 
dá outras providências.

296 31/5/2010
Dispõe sobre a designação do sr. sérgio Henrique Monteiro 
para treinamento do sistema incorp no conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

297 31/5/2010
Dispõe sobre designação de Enfermeiro fiscal para realiza-
ção de palestra e dá outras providências. 

298 31/5/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem e de 
Enfermeiro fiscal para averiguação prévia em cristalina e dá 
outras providências.

299 31/5/2010 Dispõe sobre recesso e dá outras providências;

300 31/5/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

301 31/5/2010
Dispõe sobre a designação de empregado para deslocar para 
subseção de Itumbiara e dá outras providências.

302 1/6/2010
Dispõe sobre designação do Procurador geral para participar 
de reunião no conselho federal de Enfermagem e dá outras 
providências.

303 1/6/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.
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304 1/6/2010
Designar funcionário para substituir assistente administrativo 
na subseção de Itumbiara – gO e dá outras providências.

305 1/6/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

306 1/6/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

307 10/6/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem para 
fiscalização em Jataí e dá outras providências.

308 16/6/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

309 16/6/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
nuncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

310 25/6/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
nuncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

311 25/6/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
nuncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

312 25/6/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

313 25/6/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
nuncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

314 25/6/2010
Dispõe sobre designação do Procurador geral para participar 
de reunião no conselho federal de Enfermagem e dá outras 
providências.

315 1/7/2010
Designar funcionário para substituir assistente administrativo 
na subseção de valparaíso de goiás – gO e dá outras provi-
dências.

316 1/7/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

317 1/7/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

318 7/7/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

319 7/7/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.
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320 7/7/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

321 7/7/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de Enfermagem e 
de Enfermeiros fiscais para realização de curso e dá outras 
providências.

322 7/7/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

323 7/7/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

324 7/7/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

325 19/7/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

326 19/7/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

327 21/7/2010
Dispõe sobre a instituição para comissão de assuntos profis-
sionais no âmbito do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências.

328 21/7/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

329 21/7/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

330 1/8/2010
Dispõe sobre o reajuste do salário dos empregados do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá ou-
tras providências.

331 1/8/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem e 
de funcionários para participação do 13º cBcEnf e dá outras 
providências.

332 1/8/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

333 12/8/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

334 12/8/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

335 12/8/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.
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336 12/8/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem e de 
enfermeira fiscal para participação do 2º EcOfIs e dá outras 
providências.

337 17/8/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

338 20/8/2010
Dispõe sobre a designação de empregado para deslocar para 
subseção de Jataí e Itumbiara e dá outras providências.

339 20/8/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

340 20/8/2010
Dispõe sobre a aplicação do reajuste nos termos da Decisão 
51 do dia 09/06/2010 e dá outras providências.

341 20/8/2010
Dispõe sobre designação de profissionais de enfermagem 
como representantes do conselho Regional de Enfermagem 
e dá outras providências.

342 20/8/2010
Dispõe sobre designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

343 30/8/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

344 30/8/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

345 30/8/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

346 30/8/2010
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem e 
funcionários para realização de audiência de processos éticos 
em Brasília e dá outras providências.

347 30/8/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

348 30/8/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

349 30/8/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

350 30/8/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

351 30/8/2010
Dispõe sobre a instituição e nomeação de membros para a 
comissão Especial de concurso Público e dá outras provi-
dências.

352 1/9/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.
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353 1/9/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

354 13/9/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

355 13/9/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

356 14/9/2010
Designar funcionário para substituir assistente administrativo 
na subseção e dá outras providências

357 14/9/2010
Dispõe sobre a designação de empregado para deslocar para 
subseção e dá outras providências.

358 14/9/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

359 14/9/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

360 24/9/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

361 24/9/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

362 24/9/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

363 24/9/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

364 29/9/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

365 30/9/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

366 30/9/2010
Dispõe sobre a designação de empregado para deslocar para 
subseção de valparaíso e dá outras providências.

367 5/10/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

368 5/10/2010
Dispõe sobre designação de colaboradores e empregado 
para participarem do curso de instrução, atualização e julga-
mento de processo ético e dá outras providências. 

369 5/10/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

370 5/10/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

371 13/10/2010
Dispõe sobre nomeação do coordenador do setor de atendi-
mento, registro e cadastro e dá outras providências.
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372 14/10/2010
Dispõe sobre a gratificação do coordenador do setor de regis-
tro e cadastro e dá outras providências.

373 20/10/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

374 21/10/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

375 21/10/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

376 21/10/2011
Dispõe sobre a designação de funcionário para treinamento 
do sistema incorp e dá outras providências.

377 21/10/2011
Dispõe sobre a designação de empregado para deslocar para 
subseção de Jataí e Itumbiara e dá outras providências.

378 21/10/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem e 
funcionários para realização de audiência de processos éticos 
em Brasília e dá outras providências.

379 4/11/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

380 4/11/2010
Dispõe sobre a designação de funcionário para treinamento 
do sistema incorp e dá outras providências.

381 4/11/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

382 12/11/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

383 12/11/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

384 12/11/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

385 12/11/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

386 17/11/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

387 17/11/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

388 22/11/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.
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389 22/11/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

390 22/11/2010
Dispõe sobre as férias coletivas no âmbito do conselho Re-
gional de Enfermagem e dá outras providências.

391 22/11/2010
Dispõe sobre a designação de funcionários para reunião no 
conselho federal de Enfermagem e dá outras providências.

392 22/11/2010

Dispõe sobre a instituição para comissão eleitoral das co-
missões de éticas nas instituições de saúde na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências

393 29/11/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

394 1/12/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

395 1/12/2010

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de Ins-
trução para apuração das infrações éticas na jurisdição do 
conselho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá 
outras providências.

396 1/12/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

397 1/12/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

398 1/12/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

399 1/12/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

400 1/12/2010
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem 
como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

401 17/12/2010

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para de-
núncia e ou representação apresentada em desfavor de pro-
fissional inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

402 17/12/2010
Institui o uso de gPs - sistema de posicionamento global 
para o setor de fiscalização e dá outras providências.
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APÊNDICE C 

EXTRATOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS

Extrato de Contratos 

Extrato de Contrato Nº 2010.001.634
núMERO DE PROcEssO: 2010.001.634; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: gráfica e Editora Amé-
rica ltda; cnPJ/Mf: 00.173.428/0001-38; OBJETO: Aquisição de Materiais gráficos do lote 
01; vAlOR: R$ 7.742,00 (sete mil, setecentos quarenta e dois reais); RuBRIcA: 3.1.20.02; 
AssInATuRA: 11/02/2010; vIgêncIA: 31/12/2010 (contra-entrega); funDAMEnTO lE-
gAl: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 001/2010.
núMERO DE PROcEssO: 2010.001.634; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: cir gráfica e Editora 
ltda; cnPJ/Mf: 00.173.428/0001-38; cnPJ/Mf: 03.396.403/0001-90; OBJETO: Aquisição 
de Materiais gráficos do lote 02; vAlOR: R$ 6.586,00 (seis mil, quinhentos e oitenta e seis 
reais); RuBRIcA: 3.1.20.02; AssInATuRA: 11/02/2010; vIgêncIA: 31/12/2010 (contra-
-entrega); funDAMEnTO lEgAl: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 
001/2010.
núMERO DE PROcEssO: 2010.001.634; cOnTRATAnTE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: gildasio’s gráfica e 
Editora ltda; cnPJ/Mf: 00.285.505/0001-40; OBJETO: Aquisição de Materiais gráficos do 
lote 03; vAlOR: R$ 1.870,00 (hum mil, oitocentos e setenta reais); RuBRIcA: 3.1.20.02; 
AssInATuRA: 11/02/2010; vIgêncIA: 31/12/2010 (contra-entrega); funDAMEnTO lE-
gAl: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 001/2010.

Extrato de Contrato Nº 2010.001.635
núMERO DE PROcEssO: 2010.001.635; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enfer-
magem 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 Impressão e Dia-
gramação de materiais de Publicação Técnica; vAlOR: R$ 8.340,00 (oito mil, trezentos e 
quarenta reais); RuBRIcA: 3.1.20.02; AssInATuRA: 11/02/2010; vIgêncIA: 31/12/2010 
(contra-entrega); funDAMEnTO lEgAl: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta 
convite nº 002/2010.

Extrato de Contrato Nº 2010.001.636
núMERO DE PROcEssO: 2010.001.636; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: Papelaria Tributária ltda; 
cnPJ/Mf: 00.905.760/0004-90; OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente; vAlOR: 
R$ 8.453,47 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos); 
RuBRIcA: 3.1.20.01; AssInATuRA: 11/02/2010; vIgêncIA: 31/12/2010 (contra-entrega); 
funDAMEnTO lEgAl: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 003/2010.
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Extrato de Contrato Nº 2010.003.445
núMERO DE PROcEssO: 2010.0003.445; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: csf Alimentos e servi-
ços ltda; cnPJ/Mf: 07.017.215/0001-64; OBJETO: locação de espaço, serviço de Buffet 
e Jantar, locação de Materiais, locação de Decoração; locação de sistema de sonoriza-
ção; filmagem, cobertura fotográfica e serviço de Equipe de Apoio; vAlOR: R$ 30.835,50 
(trinta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinqüenta centavos); RuBRIcA: 3.1.32.15/
3.1.32.17/3.1.32.10.05/ 3.1.32.10.06; AssInATuRA: 29/04/2010; vIgêncIA: 14/05/2010; 
funDAMEnTO lEgAl: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 006/2010.

Extrato de Contrato Nº 2010.008.802
núMERO DE PROcEssO: 2010.008.802; cOnTRATAnTE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: Tecnograf gráfica e 
Editora ltda; cnPJ/Mf: 01.256.941/0001-53; OBJETO: Aquisição de serviços e Materiais 
gráficos no lote 01; vAlOR: R$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais); RuBRIcA: 
3.1.20.02; AssInATuRA: 20/04/2010; vIgêncIA: 07/05/2010; funDAMEnTO lEgAl: lei 
nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº007/2010.
núMERO DE PROcEssO: 2010.008.802; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enfer-
magem 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 e Materiais gráfi-
cos no lote 02; vAlOR: 6.295,00 (seis mil, duzentos e noventa e cinco reais); RuBRIcA; 
3.1.20.02; AssInATuRA: 20/04/2010; vIgêncIA: 07/05/2010; funDAMEnTO lEgAl: lei 
nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 007/2010.

Extrato de Contrato Nº 2010.010.907 – Termo Aditivo
núMERO DE PROcEssO: 2010.010.907; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: fBI segurança Eletrô-
nica e serviços ltda; cnPJ/Mf: 07.694.975/0001-06; OBJETO: contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de serviços Administrativos no cOREn goiás; vAlOR: R$ 
6.294,47 (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos); Ru-
BRIcA: 3.1.30.01.01 AssInATuRA: 05/08/2010; vIgêncIA: 31/12/2010; funDAMEnTO 
lEgAl: lei nº8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 011/2010.

Extrato de Contrato Nº 2010.011.076
núMERO DE PROcEssO: 2010.011.076; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: cir gráfica e Editora 
ltda; cnPJ/Mf: 03.396.403/0001-90; OBJETO: serviços de Diagramação e Impressão de 
Materiais Impressos; vAlOR: R$ 4.225,00 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais); Ru-
BRIcA: 3.1.32.10.06; AssInATuRA: 18/08/2010; vIgêncIA:  19/10/2010; funDAMEnTO 
lEgAl: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 014/2010.

Extrato de Contrato Nº 2010.011.385
 núMERO DE PROcEssO: 2010.011.385; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enfer-
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magem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: unIvERsIDADE fE-
DERAl DE gOIás; cnPJ/Mf: 01.567.601/0001-43; OBJETO: PREsTAçÃO DE sERvI-
çOs EsPEcIAlIZADOs PElA ufg nA ElABORAçÃO E REAlIZAçÃO DO cOncuRsO 
PúBlIcO; vAlOR EsTIMADO: R$ 244.840,47 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocen-
tos e quarenta reais e sete centavos); RuBRIcA: 3.1.30.02.01; AssInATuRA: 23/09/2010: 
vIgêncIA: 14/01/2011; funDAMEnTO lEgAl: Art. 24, inciso xIII, da lei nº 8.666/93 e 
deliberação do Plenário do conselho Regional de Enfermagem de goiás na ROP 247 de 
26/08/2009 e Decisão nº 91 de 27/08/2010.

Termos Aditivos 

Termo Aditivo Nº 01 do Contrato Nº 2009.001.039
núMERO DO PROcEssO: 2009.001.039; cOnTRATAnTE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: All Turismo ltda; 
cnPJ/Mf: 03.794.297/0001-00; OBJETO: Aquisição de serviços de Intermediação no 
fornecimento de Passagens Aéreas e serviços de Hospedagem; vAlOR: R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais); RuBRIcA: 3.3.90.33.01 e 3.3.90.39.40; AssInATuRA: 04/01/2010; vI-
gêncIA: 04/07/2010; funDAMEnTO: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite 
nº 007/2009.cláusula aditivada prorrogação de datas.

Termo Aditivo Nº 02 do Contrato Nº 2009.001.039
núMERO DO PROcEssO: 2009.001.039; cOnTRATAnTE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: All Turismo ltda; 
cnPJ/Mf: 03.794.297/0001-00; OBJETO: Aquisição de serviços de Intermediação no 
fornecimento de Passagens Aéreas e serviços de Hospedagem; vAlOR: R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais); RuBRIcA: 3.3.90.33.01 e 3.3.90.39.40; AssInATuRA: 05/07/2010; vI-
gêncIA: 31/12/2010; funDAMEnTO: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite 
nº 007/2009. cláusula aditivada prorrogação de datas.

Termo Aditivo Nº 01 do Contrato Nº 2009.003.124
núMERO DO PROcEssO: 2009.003.124; cOnTRATAnTE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: Inspetoria são João 
Bosco – centro salesiano do Menor; cnPJ/Mf: 33.583.592/0051-30; OBJETO: contratação 
de Empresa Especializada em Prestação de serviços de Recadastramento para o cOREn 
gOIás; vAlOR: R$ 2.735,97 (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e sete 
centavos); RuBRIcA: 33.90.39.99; AssInATuRA: 04/01/2010; vIgêncIA: 04/04/2010; 
funDAMEnTO: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 012/2009. cláusula 
aditivada prorrogação de datas.

Termo Aditivo nº 02 do contrato nº 2009.003.124
núMERO DO PROcEssO: 2009.003.124; cOnTRATAnTE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: Inspetoria são João 
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Bosco – centro salesiano do Menor; cnPJ/Mf: 33.583.592/0051-30; OBJETO: contratação 
de Empresa Especializada em Prestação de serviços de Recadastramento para o cOREn 
gOIás; vAlOR: R$ 2.735,97 (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e sete cen-
tavos); RuBRIcA: 33.90.39.99; AssInATuRA: 05/04/2010; vIgêncIA: 05/07/2010; funDA-
MEnTO: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 012/2009. cláusula aditivada 
prorrogação de datas.

Termo Aditivo Nº 03 do Contrato Nº 2009.003.124
núMERO DO PROcEssO: 2009.003.124; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: Inspetoria são João Bosco 
– centro salesiano do Menor; cnPJ/Mf: 33.583.592/0051-30; OBJETO: contratação de Em-
presa Especializada em Prestação de serviços de Recadastramento para o cOREn gOIás; 
vAlOR: R$ 2.735,97 (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos); 
RuBRIcA: 33.90.39.99; AssInATuRA: 06/07/2010; vIgêncIA: 06/10/2010; funDAMEnTO: 
lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 012/2009. cláusula aditivada prorro-
gação de datas.

Termo Aditivo Nº 04 do Contrato Nº 2009.003.124
núMERO DO PROcEssO: 2009.003.124; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: Inspetoria são João Bosco 
– centro salesiano do Menor; cnPJ/Mf: 33.583.592/0051-30; OBJETO: contratação de Em-
presa Especializada em Prestação de serviços de Recadastramento para o cOREn gOIás; 
vAlOR: R$ 2.735,97 (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos); 
RuBRIcA: 33.90.39.99; AssInATuRA: 07/10/2010; vIgêncIA: 31/12/2010; funDAMEnTO: 
lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 012/2009. cláusula aditivada prorro-
gação de datas.

Termo Aditivo Nº 01 do Contrato Nº 2009.003.126
núMERO DO PROcEssO: 2009.003.126; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: lessandro gomes cirqueira; 
cPf/Mf: 006.401.451.75; OBJETO: Prestação de serviços de Assessoria Jurídica Especiali-
zada em Execução fiscal e contencioso; vAlOR: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 
reais); RuBRIcA: 33.90.39.19; AssInATuRA: 04/01/2010; vIgêncIA: 04/04/2010; funDA-
MEnTO lEgAl: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 011/2009. cláusula 
aditivada prorrogação de datas.

Termo Aditivo Nº 02 do Contrato Nº 2009.003.126
núMERO DO PROcEssO: 2009.003.126; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: lessandro gomes cirqueira; 
cPf/Mf: 006.401.451-75; OBJETO: Prestação de serviços de Assessoria Jurídica Especiali-
zada em Execução fiscal e contencioso; vAlOR: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 
reais); RuBRIcA: 33.90.39.19; AssInATuRA: 05/04/2010; vIgêncIA: 05/07/2010; funDA-
MEnTO lEgAl: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 011/2009. cláusula 
aditivada prorrogação de datas.
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Termo Aditivo Nº 03 do Contrato Nº 2009.003.126
núMERO DO PROcEssO: 2009.003.126; cOnTRATAnTE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: lessandro gomes 
cirqueira; cPf/Mf: 000.401.451-75; OBJETO: Prestação de de serviços de Assessoria Ju-
rídica Especializada em Execução fiscal e contencioso; vAlOR: R$ 22.500,00 (vinte dois 
mil e quinhentos reais); RuBRIcA: 33.90.39.19; AssInATuRA: 06/07/2010; vIgêncIA: 
07/10/2010; funDAMEnTO lEgAl: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite 
nº 011/2009. cláusula aditivada prorrogação de datas.

Termo Aditivo Nº 01 do Contrato Nº 2009.003.570
núMERO DO PROcEssO: 2009.003.570; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: Marcelo Mariano; cPf/
Mf: 497.630.401-91; OBJETO: Prestação de serviços de Motoboy; vAlOR: R$ 15.360,00 
(quinze mil trezentos e sessenta reais); RuBRIcA: 33.90.36.01; AssInATuRA: 01/10/2010; 
vIgêncIA: 01/10/2011; funDAMEnTO lEgAl: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – 
carta convite nº 013/2009. cláusula aditivada prorrogação de datas.

Termo Aditivo Nº 01 do Contrato Nº 2009.05.01
núMERO DO PROcEssO: 2009.05.01; cOnTRATAnTE; conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: fBI segurança Eletrônica 
e serviços ltda; cnPJ/Mf: 07.694.975/0001-06; OBJETO: fornecimento de serviços de 
Portaria, limpeza e conservação, com fornecimento de Equipamentos e Materiais de Hi-
giene Pessoal e limpeza; vAlOR: R$ 106.184,23 (cento e seis mil, cento e oitenta e quatro 
reais e vinte e três centavos); RuBRIcA: 3.1.30.00/3.1.31.01; AssInATuRA: 10/02/2010; 
vIgêncIA: 10/02/2011; funDAMEnTO lEgAl: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – To-
mada de preço nº 003/2009. cláusula aditivada prorrogação de datas.

Termo Aditivo Nº 01 do Contrato Nº 2009.26.01
núMERO DO PROcEssO: 2009.26.01; cOnTRATAnTE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/Mf: 00.237.222/0001-22; cOnTRATADO: HJc Assessoria contábil 
s/c ltda; cnPJ/Mf: 03.908.611/0001-20; OBJETO: contratação de serviços Especializa-
dos de contabilidade Orçamentária; financeira e Patrimonial; vAlOR: R$ 54.000,00 (cin-
quenta e quatro mil reais); RuBRIcA: 3.1.30.00/3.1.30.01; AssInATuRA: 10/02/2010; vI-
gêncIA: 10/02/2011; funDAMEnTO lEgAl: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta 
convite nº 004/2009. cláusula aditivada prorrogação de datas.
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APÊNDICE D 

DEMONSTRATIVO DE INSCRIÇÕES E QUANTITATIVO DE 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 




