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ABEn: associação Brasileira de Enfermagem

ART: anotação de Responsabilidade técnica

Cais: centro de atenção integral à saúde

CBCENF: congresso Brasileiro dos conselhos de Enfermagem 

CBEn: congresso Brasileiro de Enfermagem

Ciams: centro integrado de assistência Médica sanitária

Cofen: conselho Federal de Enfermagem

Conass: conselho nacional de secretários de saúde

Cremego: conselho Regional de Medicina

CRp-09: conselho Regional de Psicologia 9ª Região goiás/tocantins 

CRT: certidão de Responsabilidade técnica 

DOU: Diário Oficial da união

DOE: Diário Oficial do Estado 

Ecaenf: Encontro científico dos acadêmicos de Enfermagem 

Enade: Exame nacional de Desempenho de Estudantes

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

HGG: Hospital geral de goiânia

Huapa: Hospital de urgência de aparecida de goiânia

Hugo: Hospital de urgência e Emergência de goiânia

ILp: instituição de longa Permanência

MpE: Ministério Público Estadual

MpF: Ministério Público Federal 

Opas: Organização Pan-americana da saúde 

pACS: Programa de agente comunitário em saúde

pAD: Processo administrativo 

pOp: Procedimento Operacional Padrão 

pSF: Programa de saúde da Família

pUC-GO: Pontifícia universidade católica de goiás 

SAE: sistematização da assistência de Enfermagem 

Samu 192: serviço de atendimento Móvel de urgência 

Siate: serviço integrado de atendimento ao trauma em Emergência

Sieg: sindicado dos Enfermeiros de goiás 

Sindsaúde: sindicato dos trabalhadores no sistema único de saúde do Estado de goiás

SVE: serviço de vigilância Epidemiológica

UABSF: unidade de atenção Básica de saúde da Família

UTI: unidade de terapia intensivaL
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Estamos no terceiro ano da apresentação do Relatório de gestão e atividades, 

este de 2011, e podemos afirmar, com a maior clareza, que não é uma tarefa 

fácil retratar a construção cotidiana de uma entidade que se propõe ter como 

missão assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de 

qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional, como visão ser um conse-

lho valorizado pela sociedade por meio da excelência na prestação de serviços e que 

cultiva princípios norteadores como a valorização da Enfermagem com reconhecimento 

social da profissão, estímulo à competência ética, técnica, científica e política dos pro-

fissionais, a transparência, responsabilidade social e justiça.

 O não se tratar de tarefa fácil consiste no desafio constante em exercitar o uso de 

ferramentas adequadas e exigidas para uma gestão democrática, como a descentrali-

zação das informações, o compartilhamento do conhecimento, a intersetorialidade que 

supera a fragmentação e permite a articulação, tanto em relação às demais entidades 

da enfermagem e da saúde como entre políticas e práticas de saúde; a transversalidade 

tão importante e necessária, não apenas entre pares, o que favorece o arbítrio, mas um 

ouvir contínuo e permeante de todos os segmentos envolvidos. 

 Essa é a proposta que, tentando pensar não ser impossível, vamos buscando 

efetivar dia a dia tendo a confiança da categoria como premissa básica e fonte de forças 

para essa construção que também consiste em um processo de aprendizagem, pois 

nesse Relatório, aprofundamos a apresentação, além de dados qualitativos descritivos, 

de dados quantitativos permitindo ao leitor visualizar o número de ações desenvolvidas 

em 2011. 

 Esperamos que todos possam ler com atenção e contribuir com sugestões para 

o aperfeiçoamento das ações e do próximo Relatório de gestão e atividades do nosso 

conselho de Enfermagem. 

 uma boa leitura!

Gestão 2008-2011
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1. AÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.1. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

a assessoria administrativa tem como atribuição a coordenação dos diversos setores 
desta autarquia com vistas à otimização dos recursos financeiros e humanos, bem como a 
legalidade dos atos administrativos objetivando a melhoria da qualidade dos serviços pres-
tados. no desempenho de suas atribuições compete à assessoria administrativa exercer a 
coordenação geral dos setores administrativo, Financeiro, contábil, Humano e das subse-
ções localizadas no interior do estado. 

  

Entre as ações realizadas no decorrer de 2011 por esse setor destaca-se: 

•	 Definição	das	atribuições	e	elaboração	de	rotinas	de	trabalho	para	o	melhor	desem-
penho das atividades desenvolvidas pelos empregados, e agilidade nos procedimentos de 
atendimento tanto presencial como telefônico;

•	 Realização	de	reuniões	com	os	empregados	para	tratar	de	assuntos	referentes	às	
atividades administrativas, tais como, procedimentos padrão e unificação de procedimentos 
na sede e subseções;

•	 Aquisição	de	equipamentos	para	a	melhoria	na	prestação	de	serviços	aos	profissio-
nais de Enfermagem e a comunidade em geral, tais como, atendimento digital e outros;

•	 Visitas	às	subseções	localizadas	no	interior	–	Anápolis,	Itumbiara,	Jataí	e	Valparaiso,	
com o objetivo de verificar e acompanhar as rotinas administrativas e resolver problemas 
internos e externos;

•	 Criação	de	planilhas	com	dados	estatísticos	para	apuração	dos	números	reais	de	
atendimentos realizados e das atividades executadas em todos os departamentos e subse-
ções;

•	 Aplicação	do	programa	5S	 (senso	de	organização,	senso	de	utilização,	senso	de	
limpeza, senso de saúde e higiene e disciplina) para melhor desempenho das atribuições;

•	 Conscientização	dos	empregados	quanto	ao	uso	racional	de	equipamentos	e	supri-
mentos; e

•	 Negociação	financeira	com	o	Banco	do	Brasil	para	a	redução	de	tarifas	bancárias	
por boleto pago, na qual gerou uma economia de 39%.
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Quadro 1 - Ligações Telefônicas Recebidas na Sede

Departamento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Carteira de 
Cobrança 174 121 168 626 536 562 175 333 244 212 139 55 3345

Chefia de 
Gabinete 14 34 44 139 200 84 92 170 160 118 127 62 1.244

Fiscalização 345 240 451 483 591 599 608 783 697 616 554 156 6123
Ger. 
Administrativa 127 81 161 350 415 350 631 594 632 410 403 136 4.290

Registro e 
Cadastro 2.299 1.226 627 1272 1379 1274 1469 1550 1229 780 810 314 14229

Telefonia 4791 4254 4725 3380 3445 3461 3236 4413 4723 2862 3093 1057 43440
Outros 553 413 588 636 599 484 682 508 435 421 375 120 5814
Total 8303 6369 6764 6886 7165 6814 6893 8351 8120 5419 5501 1900 78485

Quadro 2 – Atendimento presencial na Sede

Departamento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Atendimento 653 573 528 681 767 666 1055 1328 1247 888 981 389 9756
Registro e 
Cadastro 517 506 190 178 205 232 151 299 190 40 44 18 2.570

Carteira de 
Cobrança 176 250 60 116 143 148 163 268 206 199 149 48 1926

Gerencia 
Adm.e Fin. 48 70 91 106 73 52 89 67 56 39 65 19 775

Fiscalização 13 23 30 40 44 45 46 59 66 56 72 17 511
Outros 237 158 568 134 581 492 160 436 204 146 75  0 3.191
Total 1669 1592 1494 1277 1831 1653 1674 2507 2035 1380 1430 498 19040

Quadro 3 – Atendimento presencial e Telefônico 

                    Realizados nas Subseções

Procedimentos Anápolis Itumbiara Jatai Valparaiso
Atendimento Presenciais 894 830 1081 1760
Atendimento Telefônico 547 582 690 1565
Total 1441 1412 1771 3325
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Quadro 4 – E-mails recebidos na caixa corengo@corengo.org.br

Departamento AGO SET OUT NOV DEZ
Críticas 1 12 2 4
Dúvidas 187 189 55 83 30
Denúncia 0 6 10 4
Agradecimentos 5 6 1 2  
Elogios 2 0 1 1
Atendimento 90 98 70 64 50
Carteira de Cobrança 31 28 18 26 13
Fiscalização 26 14 26 22 3
Registro e Cadastro 30 17 17 14 14
Presidência 57 39 11 33 9
Outros 85 75 44 56 50
Total 514 484 255 309 169

1.1.1. Gestão Financeira

Realizou procedimentos de planejamento, organização e controle financeiro de forma 
segura e transparente. O resultado foi o acréscimo dos bens patrimoniais do conselho, 
principalmente pela contenção dos gastos frente às despesas realizadas. 

Em 2011, destaca-se o apoio à comissão de tomadas de contas (ctc), quanto à averi-
guação e controle dos processos econômico financeiro; controle de pagamentos referentes 
a compromissos e pagamentos programados; controle da movimentação diária das contas 
correntes através do gerenciador Financeiro para apurar eventuais saldos devedores e 
lançamentos bancários não correspondidos; emissão de relatórios financeiros mensais e 
anuais de receitas e despesas para diretoria e ctc; e controle dos saldos financeiros e 
orçamentários.

1.1.2. processo Contábil

O departamento contábil do conselho desempenhou importante papel no controle das 
contas, podendo demonstrar em tempo real as condições econômicas do Regional, asses-
sorando diretamente na tomada de decisões, de acordo com o orçamento vigente. 

no ano de 2011, este departamento passou a expedir trimestralmente o relatório sin-
tético de receitas e despesas para publicação no informativo coren goiás, visando mais 
transparência às contas da autarquia. ao final dos 12 meses, é possível notar um saldo 
positivo de R$ 1.861.231,98.
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Quadro 5 – prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2011

D E M O N S T R A T I V O  D A S   R E C E I T A S 
ESPECIFICAÇÃO 2011 ACUMULADO 

Receitas com Anuidade P. Física  R$                   4.584.277,61  R$                  4.584.277,61
Receitas com Anuidade P. Jurídica  R$                             650,00  R$                             650,00   
Receitas Patrimoniais  R$                      286.839,26   R$                     286.839,26
Receitas de Serviços  R$                   1.145.681,45   R$                  1.145.681,45
Receitas com Dívida Ativa  R$                        71.050,03  R$                       71.050,03
Receitas Diversas  R$                      512.284,33  R$                     512.284,33
TOTAL GERAL  R$                  6.600.782,68  R$                 6.600.782,68

D E M O N S T R A T I V O  D A S   D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO 2011 ACUMULADO 

Despesas com Pessoal  R$                   2.642.606,59   R$                  2.642.606,59
Obrigações Patronais  R$                      561.858,40   R$                     561.858,40
Diárias, Aux. Rep., Jetons-
Indenizações  R$                      571.781,31   R$                     571.781,31

Material de Consumo  R$                      173.084,84   R$                     173.084,84
Passagens e despesas c/  Locomoção  R$                        40.707,54  R$                       40.707,54
Outros Serviços – Pessoa Física  R$                        67.166,43  R$                       67.166,43
Despesas com  Serviços de P. 
Jurídica  R$                      474.715,06  R$                    474.715,06

Obrigações Tributárias  R$                        18.592,61  R$                       18.592,61
SUBTOTAL  R$                  4.550.512,78  R$                 4.550.512,78
   
TOTAL GERAL DESP DE 
CAPITAL  R$                      926.381,05  R$                     926.381,05

   
QUOTA PARTE COFEN  R$                  1.542.101,95  R$                 1.542.101,95
   
TOTAL GERAL  R$                  7.018.995,78  R$                 7.018.995,78

DEMONSTRATIVO  DO SISTEMA  FINANCEIRO DO COREN-GO EM 31/12/2011
ESPECIFICAÇÃO TOTAL

Saldo em 31/12/2010  R$              2.279.445,08
Receitas de 2011 R$              6.600.782,68
Despesas de 2011 R$              4.550.512,78
Aquisição de Bens de 2011 R$                  926.381,05
Quota Parte COFEN de 2011 R$              1.542.101,95
SALDO EM 31/12/2011  R$              1.861.231,98
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1.1.3. Gestão de Recursos Humanos

a área de Recursos Humanos buscou melhorar as condições de trabalho e qualidade 
profissional dos 46 funcionários que lidam diretamente com o atendimento à categoria e 
população em geral.

Para que tal trabalho fosse realizado com eficiência foi realizada uma avaliação do 
perfil de cada funcionário para identificar seu potencial e a melhor função para ser exercida 
por ele; convocação de 19 concursados para suprir necessidade de cada departamento; 
criação de condições físicas e humanizada - aquisição de mobiliário adequado, criação de 
meio de comunicação através de linhas telefônicas e aperfeiçoamento das atribuições de 
cada cargo; acompanhamento da assiduidade e pontualidade dos funcionários; e planeja-
mento prévio da escala de férias da equipe de trabalho do coren goiás. 

1.2. ASSESSORIA JURíDICA

O setor acompanhou e realizou ações administrativas e judiciais para que todos os 
serviços da autarquia seguissem os princípios de moralidade, transparência, eficiência e 
efetividade em benefício da sociedade e dos profissionais de Enfermagem.   

Entre as atividades que a assessoria Jurídica esteve envolvida listam-se:

•	 Descentralização	da	emissão	da	cédula	de	identidade	profissional;

•	 Processo	Eleitoral	2011;

•	 Projeto	de	solicitação	de	verbas	para	construção	da	nova	sede;

•	 Estudos	para	tornar	mais	efetiva	as	ações	de	enfrentamento	da	inadimplência;	

•	 Redução	dos	prazos	de	emissão	de	pareceres;

•	 Maior	proximidade	da	Assessoria	Jurídica	com	os	inscritos,	consolidando	o	atendi-
mento direto aos inscritos;

•	 Maior	agilidade	na	resposta	de	ofícios	do	Ministério	Público	Estadual	(MPE)	e	Minis-
tério Público Federal (MPF) nos casos envolvendo profissionais de enfermagem em relação 
a procedimentos éticos e atuação de profissionais;

•	 Suporte	técnico	à	Comissão	Eleitoral;

•	 Participação	na	Conferência	Estadual	dos	Advogados	(OAB-GO);

•	 Prosseguimento	das	Ações	Civis	Públicas,	tendo	em	vista	a	apresentação	dos	Rela-
tórios da Fiscalização demonstrando o total descumprimento da legislação, e de sentenças 
e decisões judiciais já deferidas; e 

•	 Atualização	 e	 lançamento	 dos	 andamentos	 processuais	 junto	 ao	Sistema	 Incorp,	
utilizado pelo coren goiás.
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1.3. ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Durante o ano de 2011, a tecnologia de informação executou diversas atividades, den-
tre as quais merecem destaque:

•	 Correção	de	dados	e	revisão	de	procedimentos	relacionados	à	descentralização	-	
Para atender a descentralização de registro e a Resolução cofen nº372/10, procedimentos 
do setor de Registro e cadastro tiveram que ser revisados. surgiu a necessidade de corrigir 
diversos dados e novos procedimentos foram adotados e como resultado a emissão de 
carteiras, que até o início de janeiro era de 90 dias, passou a ser realizada dentro de 30; 

•	 Eleição	2011	–	O	departamento	de	Tecnologia	da	Informação	teve	grande	participa-
ção nas eleições trazendo ferramentas para consulta e disponibilizando uma página espe-
cífica na web (www.corengo.org.br/eleicoes). através dessa página todos os profissionais 
puderam acompanhar o processo eleitoral, e aqueles que precisaram fazer a justificativa 
eleitoral tiveram um campo específico para isso, com todas as informações e ferramentas 
necessárias;

•	 Implantação	de	novo	servidor	e	serviços	–	Foi	instalado	um	novo	servidor	com	pos-
sibilidade de acesso remoto, facilitando as ações nas subseções e dos fiscais. Maior nível 
de segurança das informações foi agregado, mais capacidade de processamento de dados. 
Essas ações permitem que o coren goiás ofereça novos serviços aos profissionais poden-
do ter informações e serviços acessados de forma segura em qualquer lugar através da 
internet, dinamizando vários aspectos dos trabalhos executados; e 

•	 Aquisição	de	35	computadores	equipados	com	processadores	multi-tarefas	de	3.06	
Hz, 8gB de memória, monitores de alta definição, que irão substituir equipamentos antigos. 
O investimento nesse aspecto foi de R$ 76.646,65 (setenta e seis mil seiscentos e quaren-
ta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

1.4. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

Capas dos informativos que circularam em 2011
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a assessoria de comunicação desenvolveu duas vertentes diferentes: organização de 
comunicação interna e externa e promoção de atividades e eventos - ambas com o objetivo 
de aproximar dos profissionais de Enfermagem e divulgar ações do conselho. 

no aspecto organização da comunicação externa foi realizado a reestruturação do site 
que passou a contar com áreas específicas para notícias, eventos, cursos, parcerias, co-
fen, aBEn e oportunidades de trabalho. além disso, o site aborda os conceitos da institui-
ção, legislação, fiscalização, câmaras técnicas e comissões. 

O conselho também passou a fazer parte das redes sociais, garantindo interatividade 
com enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, estudantes, acadêmicos e comu-
nidade em geral. Em 2011, foram veiculadas 155 notícias e o site recebeu mais de 300 mil 
acessos.

Durante o ano, foram impressas quatro edições do informativo coren goiás, cada um 
com 34 mil exemplares. um dos destaques deste veículo de comunicação foi a inserção de 
um artigo em cada edição feito por profissionais da área e que possuem alta capacidade 
técnica. 

Outra atuação da assessoria de comunicação é a disponibilização de publicações en-
caminhadas pelo cofen para profissionais. quatro edições da Revista Enfermagem em 
Foco foram distribuídas na sede da autarquia e em eventos que membros do conselho 
participaram. Essa ação visou contribuir com a educação continuada dos profissionais. 
também passaram a ser enviados semanalmente e-mails aos profissionais que se cadas-
traram no site para receber newsletter. 

as inscrições para três turmas de capacitação em saE – nos meses de fevereiro, maio 
e junho, e seis cursos de urgência e Emergência foram realizadas pelo email da comunica-
ção que tem a responsabilidade de receber as solicitações, checar dados, confirmar inscri-
ções e responder aos questionamentos dos interessados – de outubro a dezembro. todas 
essas atividades com o objetivo de favorecer a oportunidade de aprendizado e contribuir 
com a qualificação dos profissionais. 

na área de promoção de atividades e eventos, a assessoria de comunicação participou 
da organização de duas movimentações realizadas em prol da aprovação da Pl 2295/00, 
em Brasília. a primeira no dia 28 de setembro e a segunda em 1º de dezembro. Foram dis-
ponibilizados transporte e alimentação para os participantes, em parceria com sindsaúde, 
sieg, aBEn goiás.  

1.5. CHEFIA DE GABINETE

a chefia de gabinete realizou atividades de assessoramento direto da presidência do 
conselho, além de auxiliar na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões; or-
ganizar 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 determinada 
pela presidência, entre outros. 
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Quadro 6 - Quantitativo de Ofícios Expedidos

Tipo Quantidade
Cofen 73
Corens 94
Diversos 876
Circular 44
Total 1087

Quadro 7 - Quantitativo de Atas 

Atas Quantidade
Reuniões Ordinárias de Plenário 21
Reuniões Extraordinárias de Plenário 2
Reuniões de Diretoria 82
Reunião do curso de Urgência e Emergência 16

Total 121

Quadro 8 - Quantitativo de eventos que tiveram participação de conse-
lheiros e colaboradores do Coren Goiás

Eventos Quantidade
Congressos, Seminários, Simpósios, Encontros, Fóruns, Conferências 17
Solenidades de Homenagem 2
Audiências Públicas 2
Eventos Semana Brasileira de Enfermagem 10
Formaturas e Colações de Grau 6
Outros Eventos Instituições de Educação 4
Reuniões Conselho Estadual de Saúde 27
Reuniões Conselhos Municipais de Saúde 3
Reuniões Comitê Estadual contra a Dengue 13
Reuniões Comitê Estadual de Saúde Mental 2
Reuniões Comitê de Mortalidade Materna 3
Reuniões Comitê do Crack e Outras Drogas 5
Reuniões Secretarias Municipais de Saúde 2
Reuniões Sindicatos e Entidades de Classe 4
Reuniões no Cofen para Capacitação 2
Reuniões Conselhos Profissionais da Área da Saúde 7
Outros Eventos 6
Total 115
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2. AÇÕES DE ATENDIMENTO AO pROFISSIONAL

2.1. FISCALIZAÇÃO 

O ano de 2011 foi de mudanças e início do processo de reestruturação, organização, 
modernização e inovação do setor de fiscalização. as ações de reestruturação desse setor 
foram iniciadas com o concurso público realizado em dezembro de 2010, para ampliação 
do quadro de fiscais, que passou de seis para quinze, objetivando aumentar a cobertura de 
fiscalização no Estado de goiás.  Os novos fiscais tomaram posse em fevereiro de 2011 e 
receberam capacitação específica em  março do mesmo ano. no final do mês de agosto 
iniciou-se de forma  gradativa e permanente o processo de  sistematização e desenvolvi-
mento da tecnologia da informação no setor. Esta reestruturação compreendeu o planeja-
mento das ações e atividades a serem realizadas, a elaboração\ atualização e implantação 
de normas, rotinas e procedimentos operacionais padrão, fluxos, aquisição de equipamen-
tos de informática, telefonia, mobiliário, softwares entre outros de igual importância. 

Os resultados foram significativos, as dificuldades foram enfrentadas e superadas em 
equipe. gerência e equipe técnica cresceram juntas e se alinharam em prol de um resulta-
do comum. 

Foi realizado um diagnóstico situacional e gestões junto à câmara técnica de Fiscali-
zação e gerência administrativa para garantir melhores condições de trabalho e resolutivi-
dade do setor, incluindo sempre as subseções. Foram realizadas capacitações específicas 
(curso básico de fiscalização com o apoio do cofen, curso sobre sistematização da assis-
tência de Enfermagem (saE) com apoio da Faculdade de Enfermagem da universidade 
Federal de goiás (FEn/uFg), oficina sobre certidão de Responsabilidade técnica (cRt), 
estudos e reuniões técnicas sobre as legislações específicas, participação ativa no proces-
so eleitoral  entre outras. Foi elaborado o planejamento estratégico para 2012 e  o relatório 
de gestão do setor de fiscalização de 2011.

 O ato fiscalizatório além de aplicar a legislação do exercício profissional, passou a ter 
foco no processo educativo transformador.

Fiscais que atuaram em 2011, em todo o estado de Goiás



20   Relatório de gestão e atividades 2011

Quadro 9 – Atividades administrativas do setor de Fiscalização - 2011

Tipos de atividades Quantidade
Relatórios circunstanciados do setor de fiscalização 953
Memorandos expedidos 421
Memorandos recebidos 74
Ofícios recebidos 24
Outros documentos recebidos 27
Telefonemas atendidos com orientações 6282
E-mails recebidos*1 1511
E-mails respondidos 614
Atendimento presencial com orientações 1327
Atividades correlatas de fiscalização *2 302
Total 11535

legenda:

*1 - Dos e-mails recebidos nem todos precisavam resposta do setor de fiscalização. 
alguns foram encaminhados para outros setores para providências cabíveis.

*2 - Refere-se à atividades relacionadas com o preparo e ministração de aulas ou pales-
tras, participação ou execução de capacitações, reuniões técnico-administrativas internas 
e externas, participação em eventos, representações, participação em campanhas para 
divulgar as ações do sistema cOFEn/cOREn’s, participação em audiências e outras.

Quadro 10 – Visitas Fiscalizatórias por Subseção - 2011

Tipo Sede Anápolis Jataí Itumbiara Valparaíso de Goiás
Primeira Fiscalização 
do ano 564 162 100 156 76

Fiscalização 
Subsequente 460 44 33 68 10

Total 1024 206 133 224 86
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Quadro 11 – Visitas Fiscalizatórias por tipo de instituição - 2011

Instituições Sede Anápolis  Jataí  
Itumbiara

 Valparaíso 
de Goiás

Hospital 361 64 24 45 02
Clinica 39 4 6 4 2
Centro ou Posto de saúde,CAIS, CIAMS 112 28 16 17 2
UABSF,PSF,PACS,CAPS 339 87 49 101 69
ILP Geriátrica 17 0 1 12 0
Transporte móvel de Pacientes* 13 2 5 0 0
UTI Terceirizada 35 0 0 1 0
SMS, Diretorias, Distritos Sanitários,SVE, 
Coordenações 63 19 23 26 6

Escolas 2 1 0 5 3
Empresas 3 1 4 3 0
Jogo 18 0 0 0 0
Outras Instituições 22 0 5 10 2
Total 1024 206 133 224 86

2.2. REGISTRO E CADASTRO 

O departamento de Registro e ca-
dastro passou em 2011 por adequação e 
aperfeiçoamento com relação aos novos 
procedimentos para atender a resolução 
cofen nº 372/10, que estabelece novas 
normas administrativas para registro de 
títulos e concessão de inscrição aos pro-
fissionais de Enfermagem. 

Pode-se destacar entre os avanços, 
a redução do prazo de obtenção do nú-
mero de registro. anteriormente, o pro-
fissional tinha que esperar 180 dias, e 
hoje o tempo esse tempo é de 30 dias – 
que vai desde o requerimento até a entrega da carteira profissional juntamente com diploma 
registrado. O novo método de envio, ou seja, o meio eletrônico através de guias, fez com 
que todo o trâmite seja automatizado facilitando o andamento e conclusão dos processos. 

Para garantir que a informação chegue de forma correta e prática aos profissionais, o 
departamento se preocupou em repassar periodicamente orientações para os funcionários 
do atendimento. 

Paralelamente às atividades ligadas ao cumprimento da resolução nº 372/10, o depar-

carteira Profissional é impressa no coren goiás
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tamento recebeu cerca de 5 mil carteiras que estavam sob a responsabilidade do cofen 
para que fossem entregues aos profissionais que ainda não tinham recebido sua cédula 
profissional de identidade ou participaram do recadastramento. 

 no ano de 2011, foram realizadas 3.396 inscrições definitivas e 2.401 inscrições 
provisórias de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Quadro 12 - Quantitativo de inscrições realizadas no Coren Goiás 

Protoloco Enfermeiro 
(a)

Téc. de 
Enfermagem

Aux. de 
Enfermagem

Inscrições Definitivas 1272 1871 253
Inscrições Provisórias 1083 1206 112
Inscrições Definitivas secundárias 29 56 4
Inscrições Provisórias Secundárias 9 0 0
Inscrições Remidas 16 3 3
Inscrição de Especialização 19 30 0
 Total 2428 3166 372

Quadro 13 - Quantitativo de Serviços prestados

Protoloco Enfermeiro (a) Téc. de 
Enfermagem

Aux. de 
Enfermagem

Carteiras Definitivas Confeccionadas 1571 2440 134
Requerimento de Cancelamento 183 496 396 
Requerimento de Recadastramento 728 1976 172
Total    

Quadro 14 - Quantitativo de Atendimento na sede do Coren Goiás

Tipo Quantidade
Presencial 12.326
Telefônico 14.229

Total 26.555
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2.3. CARTEIRA DE COBRANÇA       

a carteira de cobrança atingiu mais de 14 mil atendimentos. Durante o ano, o de-
partamento informou e orientou aos inscritos; manteve atualizado o cadastro de todos os 
profissionais de enfermagem; e ainda controlou e expediu certidões de Regularidade e 
transferência. além disso, realizou negociação de débitos referentes a anuidades atrasa-
das e do ano corrente, cuidou do controle e acompanhamento das baixas (boletos pagos) 
nas diversas carteiras de recebimento do coren goiás; prestou suporte aos diversos se-
tores do conselho em especial ao departamento de atendimento e Registro e cadastro; 
acompanhamento e negociação de débitos Executados (Dívida ativa) em conjunto com o 
departamento jurídico.

Quadro 15 - Quantitativo dos procedimentos da Carteira de Cobrança 

PROCEDIMENTOS  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Requerimentos 
e emissões de 
documentos através 
Internet/Incorpnet

0 189 146 228 366 102 210 267 165 298 230 135 2333

Emissão de Certidão de 
Regularidade (sede) 166 160 123 107 88 63 119 175 115 173 107 58 1.454

Procedimentos através 
de E-mail (sede) 142 170 177 305 386 410 208 234 176 256 228 111 2803

Parcelamento de 
Débitos (sede e 
subseções)

149 162 104 123 198 261 275 302 303 233 185 49 2.344

Atendimentos 
Realizados (sede) 176 250 60 116 143 148 163 268 206 199 149 28 1906

Ligações Recebidas 
(sede) 174 121 168 626 536 562 175 333 244 212 139 46 3.336

3. CÂMARAS TÉCNICAS E COMISSÕES

O coren goiás possui comissões e câmara técnicas que esclarecem questionamen-
tos dos profissionais de enfermagem – qualificando e validando a assistência; emitem pa-
receres, quando solicitados por profissionais ou instituições de saúde; e ainda propõem 
ações para melhoria no serviço de enfermagem. Elas são formadas por enfermeiros, téc-
nicos e auxiliares de enfermagem, denominados colaboradores, que tem conhecimento e 
experiência com os desafios do dia a dia da enfermagem. Os grupos de trabalho fazem 
reuniões para análise de processos, elaboração de projetos de cursos periódicos e assun-
tos específicos pertinentes a cada câmara técnica ou comissão. 

Os colaboradores contam com o setor de apoio que visa agilizar as marcações de reu-
niões, elaborar e expedir intimações, notificações, requerimentos, ofícios, comunicações 
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internas, digitalizar as atas de reuniões e os termos de depoimentos, organizar o processo 
em ordem cronológica, realizar a juntada de documentos numerando-os e rubricando-os e 
todo apoio técnico referente aos serviços prestados pelas comissões e câmaras técnicas. 

Quadro 16 - Quantitativo de Reuniões realizadas pelas Câmaras Técnicas 
e Comissões

ATAS 2011
Comissão de Tomada de Contas 41
Câmara Técnica de Fiscalização 62
Comissão de Patrimônio 10
Câmara Técnica de Assuntos Profissionais 25
Câmara Técnica de Assuntos Administrativos 15
Câmara Técnica de Educação 12
Comissão de Instrução de Proc. Ético Nº 01 32
Comissão de Instrução de Proc. Ético Nº 02 22
Comissão de Instrução de Proc. Ético Nº 03 19
Comissão de Instrução de Proc. Ético Nº 04 23
Comissão de Instrução de Proc. Ético Nº 05 26
Comissão de Instrução de Proc. Ético Nº 06 21
Comissão de Instrução de Proc. Ético Nº 07 20
Comissão de Instrução de Proc. Ético Nº 08 18
Câmara Técnica Eleitoral das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde 23
Comissão Eleitoral 2011 20
Coordenação de acompanhamento de Processo Ético 20

Total 409

3.1. COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

a ctc, órgão consultivo e fiscal tem por dever zelar pela probidade administrativa fi-
nanceira da autarquia. é composta pelos conselheiros luzia Helena Porfírio Berigo, Marta 
valéria calatayud carvalho e João Batista lindolfo. 

Durante 2011, os membros da comissão realizaram avaliações das despesas da autar-
quia, em conformidade aos princípios da lei nº 4320/64; elaboração de relatórios semanais, 
mensais e anuais referentes à prestação de contas; reuniões com gerência administrativa, 
Procuradoria geral e setor de contabilidade do conselho. 
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3.2. CÂMARA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO

a câmara técnica de Fiscalização, instituída pela Portaria nº 74/09, constitui fórum 
de natureza consultiva e analítica que visa discutir, planejar, orientar, implementar, avaliar, 
propor e dar apoio técnico e científico referente aos serviços da unidade de fiscalização e 
assessorar a diretoria e o Plenário do conselho. no ano de 2011 participaram dessa câ-
mara as enfermeiras Kenia Barbosa Rocha (coordenadora), luzia Helena Porfirio Berigo; 
Huilma alves cardoso e lucimar Rodrigues Ferreira.

O grupo realizou 62 reuniões este ano (quadro 16), para desenvolver atividades de 
planejamento, elaboração de conteúdo programático e promoção da execução de capaci-
tações específicas para o setor de fiscalização com o intuito de levar maior conhecimento 
aos profissionais de enfermagem e melhor qualificar os fiscais para atender as novas exi-
gências propostas para a unidade de Fiscalização. 

Entre as atividades realizadas em 2011, listam-se: orientação, apoio e determinação 
para a realização do diagnóstico situacional do setor e elaboração em conjunto com a coor-
denação do setor e equipe de fiscais, do planejamento estratégico para 2012; organização 
e reestruturação do setor como organização do ambiente físico, arquivos, atualização dos 
documentos existentes, elaboração dos POPs, fluxos, organização do arquivo eletrônico, 
modernização e inovação dos processos de trabalho e outros. 

as atividades foram pautadas na orientação e determinação para que os atos fiscali-
zatórios fossem realizados com foco no processo educativo e que as convocatórias dos 
profissionais reincidentes em irregularidades fossem utilizadas sempre que necessárias, 
para uma abordagem mais eficiente, envolvendo os fiscais, conselheiros e setor jurídico. 

3.3. CÂMARA TÉCNICAS DE ASSUNTOS pROFISSIONAIS 

Essa câmara tem a competência 
de analisar e emitir pareceres sobre 
dúvidas em relação ao exercício pro-
fissional, além de esclarecer e informar 
sobre a legislação que rege a enfer-
magem. Fizeram parte das discussões 
de 2011 as enfermeiras silvia Rosa de 
souza toledo, agda Oscarlina de a. 
gonçalves. Rôsani arantes de Faria e 
Divina de siqueira nunes.

Foram realizadas 25 reuniões du-
rante o ano para análise de demandas 
encaminhadas por profissionais de 
enfermagem e emissão de 41 pare-

Grupo de colaboradoras da Câmara Técnica de 
Assuntos Profissionais
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ceres com fundamentação técnica científica a cada questionamento. alguns dos temas 
abordados foram: legalidade de enfermeiros terem dois vínculos empregatícios, de quem 
(enfermeiros ou técnicos de enfermagem) é a competência de passagem de sonda retal, 
legalidade do enfermeiro em realizar a classificação de risco, mais esclarecimentos sobre a 
nR-32 do Ministério do trabalho e Emprego, posição do coren em relação à prescrição de 
medicamentos pelo enfermeiro e outros. 

3.4. CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

       E ORGANIZACIONAIS 

a comissão de assuntos administrativos e Organizacionais, criada pela Portaria nº 
135/09, é constituída por três conselheiros e um colaborador e possui caráter consultivo e 
assessor. O objetivo é colaborar com a reorganização administrativa do conselho Regional 
de Enfermagem de goiás (coren goiás), estudar e verificar as suas necessidades, aliada 
sempre à humanização no atendimento aos profissionais de enfermagem. 

Em 2011, dentre as atividades desenvolvidas pela câmara, destacamos a parceira com 
os funcionários para elaborar propostas de fluxos de procedimentos administrativos para o 
atendimento, Registro e cadastro, carteira de cobrança, arquivo e Protocolo; procedimen-
tos operacionais padrão (POPs) para telefonia, atendimento e transporte; e Organograma.

a câmara ainda planejou e executou o acolhimento e ambientação dos novos funcio-
nários para alinhar informações sobre o conselho e seus setores, integrar funcionários e 
conselheiros, dar voz aos novos funcionários, propor o estágio de ambientação e rodízio 
nos diversos setores com elaboração de relatório das atividades e de propostas de melho-
rias para os setores, relatório este apresentado e compartilhado em reunião com plenário 
e funcionários. 

Foi realizada ainda durante o ano, pesquisa de opinião dos funcionários em relação: 
aos setores, sobre si mesmos, sobre a gestão, sobre as gerências e as sugestões de me-
lhoria. O resultado desta pesquisa foi compartilhado em reunião plenária com a proposta 
de encontrar parâmetros de melhora e crescimento. E ainda foi feita análise comparativa 
da pesquisa de satisfação do atendimento aos usuários, onde foi constatada a melhora no 
atendimento prestado aos inscritos. 

3.5. CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO

ao longo de 2011, a comissão de Educação - composta por Maria Márcia Bachion, 
Milca severino Pereira, adélia yaeko Kyosen nakatani, adenicia custódia silva e souza 
e Raquel aparecida Freitas da Madeira Marra, realizou 12 reuniões, emitiu seis pareceres 
em  processos, estudou as normativas e resoluções à luz do papel da comissão. imple-
mentou dois cursos de capacitação para enfermeiros em sistematização da assistência de 
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Enfermagem com carga horária de 40 horas, sendo um realizado em 11 fevereiro a 12 de 
março de 2011 envolvendo 67 enfermeiros, e o outro realizado em 3 de junho a 2 julho de 
2011 envolvendo 34 enfermeiros do Estado de goiás. implementou curso de capacitação 
em sistematização da assistência de Enfermagem com carga horária de 20 horas para 16 
auxiliares e técnicos de Enfermagem no período de 7 de maio a 21 de maio de 2011. Par-
ticipou do processo de planejamento e realização do Fórum de Escolas de nível superior e 
Fórum de Escolas de nível Médio.

nas reuniões da comissão de Educação além de emitir pareceres em processos foi dis-
cutida a missão, finalidades e objetivos da comissão de Educação emanando um planeja-
mento de ações educativas que deverão continuar no ano de 2012, na área de sistematiza-
ção da assistência e iniciando-se outras áreas de capacitação permanente. Durante 2011 a 
comissão de Educação foi ampliada, passando de três para seis integrantes possibilitando 
maior agilidade nas atividades pertinentes à comissão.

Os participantes dos cursos de capacitação em sistematização da assistência de Enfer-
magem avaliaram as atividades realizadas predominantemente como boas ou muito boas. 
Eles também apresentaram sugestões de novas temáticas para capacitação pelo coren 
que estão sendo consideradas pela comissão de Educação para o planejamento de 2012. 
Destacamos que os cursos de capacitação promovidos, além dos resultados esperados, 
promoveram a reaproximação dos profissionais de enfermagem com o conselho.

3.6. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

a comissão de licitação tem por objetivo a aquisição de bens e serviços para o coren 
goiás observando os princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, isonomia, mora-
lidade, probidade administrativa, publicidade, economicidade e as determinações da lei nº 
8.666/93 e legislação pertinente, sempre com vistas nas propostas mais vantajosas para 
a autarquia. no ano de 2011, a comissão foi composta pelos empregados Michelle Maria 
de Oliveira landim dos santos, Maria de Jesus Braga Pinto e Emerson antônio gonçalves 
Pereira.

Das providências tomadas pela comissão podemos destacar: licitações para compra de 
material de expediente; confecção de material gráfico; impressos e publicações de normas 
técnicas e deontológicas; transporte terrestre; uniformes dos empregados, inclusive da fis-
calização; material gráfico para semana Brasileira de Enfermagem; serviço de buffet para 
o ii Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem; fornecimento de combustível; aquisição 
de aparelhos e serviços de telefonia móvel para fiscalização, administração e conselheiros;  
seguro para frota, em especial para o coren Móvel;  confecção de boletins informativos; 
confecção de relatórios de gestão do ano de 2010 e do triênio de gestão 2008-2011; inven-
tário para doação de bens inservíveis; licitação para aquisição de toner para impressoras; 
aquisição de equipamentos de informática; aquisição de serviço de divulgação através de 
outdoor. 

a comissão de licitação também empreendeu estudos técnicos para implantação de 
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sistema de pregão presencial, inclusive com aquisição de sistema informatizado para a 
realização das sessões.

com o objetivo de capacitar futuros membros e cumprir a lei nº 8.666/93 quanto a re-
novação da comissão de licitação, a Presidência do coren goiás autorizou e patrocinou a 
capacitação dos empregados luciane gonçalves dos santos, Maria Joice alves da silva, 
Michelle Maria de Oliveira landim dos santos e samilly Danielly dos santos,  que no perío-
do de 16 de novembro a 06 de dezembro de 2011 realizaram curso de licitação e contratos 
ministrado pelo serviço nacional de aprendizagem comercial (senac). 

3.7. COMISSÃO DE INTRUÇÃO DE pROCESSOS ÉTICOS 

as comissões de instruções de Processos 
éticos Disciplinares são compostas por enfer-
meiros e técnicos de enfermagem, escolhidos 
dentre os inscritos no conselho de Enferma-
gem e tem por finalidade organizar e instruir o 
Processo ético-disciplinar, visando à apuração 
dos fatos descritos na decisão de admissibi-
lidade e instauração do processo, realizando 
todos os atos necessários à busca da verdade, 
com observância aos princípios da ampla de-
fesa e do contraditório. 

 Fizeram parte das atividades referentes a 
2011, os colaboradores, aminadab Rodrigues 
Rodarte, Fernando corrêa, Marli aparecida de 
Àvila, Zilah cândida Pereira das neves, antô-
nia Maria Ferreira Reis, João Batista Moreira 
de Melo, liliam Maria Fernandes, Maria Ma-
dalena Del Duqui lemes, luzinéia vieira dos 
santos, neusilma Rodrigues, Maria aparecida 
veloso, Marlene Mª de carvalho salum, Joana 
de Melo abrantes, cleunice Pereira de souza 
Ferreira, Maria lucia F. Marquez cunha, sor-
reylla Paulla s.vasconcelos, aldemário alves 
de souza, Kelli coelho dos santos, sizaltina 
Pereira de amorim, cláudia alves da silva, lu-
ciana aparecida s. Moreira, Marília cordeiro 
de sousa, alarrúbia Pereira de souza, Marina 
Ribeiro Braga teixeira, Maria cristina Ferreira. 

as comissões de instruções éticas reali-
zaram 179 (cento e setenta e nove) reuniões 

Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de 
Enfermagem compõem as Comissões de 

Instrução de Processos Éticos Disciplinares
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em 2011, para análise dos processos; solicitação de averiguação prévia; elaboração de 
despachos; assinatura e expedição de mandados de citações, mandados de intimações e 
mandados de notificações; elaboração de arguições; realização de audiências com a oitiva 
das partes e testemunhas dos processos éticos; elaboração de despacho saneador; expe-
dição de despacho para apresentação das alegações finais e elaboração de relatório final.

Quadro 17 – Quantidade e tipo de denúncias protocoladas em 2011 

 Protocolo Tipo de denúncia
1 2011000013 Denúncia de maus tratos
2 2011000059 Denúncia de insubordinação e indisciplina
3 2011000019 Denúncia de maus tratos
4 2011000089 Denúncia de assédio moral e remanejamento de setor
5 2011000824 Denúncia de desrespeito, desacato e injúria
6 2011000835 Denúncia de falsas anotações em prontuários de pacientes
7 2011001187 Denúncia de ausência de plantão sem aviso prévio
8 2011000029 Denúncia de falta de compromisso e responsabilidade
9 2011001337 Denúncia de desrespeito e conduta de supremacia
10 2011001623 Denúncia de profissional dependente de anestésico
11 2011001698 Denúncia de ofensa, desagravo e abuso de poder
12 2011001704 Denúncia de desrespeito, ofensa e desacato
13 2011001569 Denúncia de falta de assistência por parte da enfermagem
14 2011002134 Denúncia sobre comentários inverídicos e maldosos

15 2011002529 Denúncia sobre falta ao trabalho e ameaças contra seu 
empregador

3.8. CÂMARA TÉCNICA ELEITORAL DAS COMISSÕES DE ÉTICA NAS 
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

Essa câmara técnica visa orien-
tar às instituições de saúde sobre 
como implantar e executar as comis-
sões de ética dentro das próprias uni-
dades. Ela foi instituída pela Portaria 
nº392/10, sendo designadas para 
composição a enfermeira lilian alves 
Ferreira chagas, a técnica de enfer-
magem gleycelane Mendes cardo-
so e a auxiliar de enfermagem Maria 
alexandrina Diniz.

Presidente Maria Salete Pontieri ladeada pelos 
profissionais da Comissão Ética do Huapa
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Foram realizadas 18 reuniões pelo grupo em 2011, incluindo análise de documentação 
e visita técnica para orientar in loco, para tratar de implantação de comissão de ética nas 
instituições de saúde em pelo menos seis unidades: Hospital de urgência de aparecida de 
goiânia (Huapa), Hospital de urgência e Emergência de goiânia (Hugo), Hospital geral de 
goiânia (Hgg), Maternidade nossa senhora de lourdes, serviço de atendimento Móvel 
de urgência (samu 192). um destaque do trabalho de 2011 foi a posse da comissão do 
Huapa, que teve a participação dos diretores do Hospital, presidente do coren goiás, Maria 
salete Pontieri e secretaria Marysia alves. 

3.9. COMISSÃO DE pATRIMÔNIO

a comissão de bens patrimoniais realizou, em 2011, a atualização do patrimônio desta 
autarquia fixando as etiquetas com código de barras nas aquisições realizadas e inserindo 
no patrimônio.

Podemos destacar que a principal aquisição realizada este ano pelo coren goiás foi o 
terreno com 958 m², no valor de R$ 820.382,70, para a construção de uma nova sede com 
o objetivo de ampliar as instalações e melhorar a qualidade no atendimento oferecido para 
a categoria e a população em geral.

Relatamos também que no decorrer do ano foram instruídos três processos administra-
tivos no âmbito do conselho para a apuração de fatos ocorridos relacionados ao patrimônio.

Quadro 18 - Relação dos bens móveis do Coren Goiás e respectivos 

                     valores 

BENS MÓVEIS  Valor 
Veículos R$               342.112,89
Móveis e Utensílios R$               139.685,73
Acervo R$                 17.141,83
Aparelhos de Cine, Foto e Som R$                 13.362,37
Aparelhos de Intercomunicação R$                 21.713,63
Máquinas e Equipamentos R$               204.086,49
Sistema de Processamentos de Dados R$                   3.880,00
Diversos Equipamentos de Instalações R$                   2.673,93
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras R$                   4.350,00
Utensílios de Copa e Cozinha R$                   4.996,71
Mobiliário em Geral e Utensílios de Informática R$                   7.380,00
Outros Bens Móveis R$                   9.965,68
Total R$              771.349,26
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Quadro 19 - Relação dos bens imóveis do Coren Goiás e respectivos 

                     valores

BENS IMÓVEIS  Valor 

Edifícios  R$     1.058.201,22

Terrenos R$       820.382,70

Total  R$   1.878.583,92 

3.10. COMISSÃO ELEITORAL 

a comissão Eleitoral foi instaura-
da em janeiro de 2011, tendo como 
membros as enfermeiras alba valé-
ria sales Fortes (presidente), vanusa 
claudete anastácio usier leite (1ª 
secretária), Karla Prado de souza 
(vogal), técnico de enfermagem Jarle 
Rabelo cardoso (2º secretário), e a 
técnica de enfermagem valdete Maria 
de sousa Furtado (vogal). 

Em janeiro, a comissão elaborou 
um cronograma de atividades a serem executadas durante o processo eleitoral, que foi 
seguido em todas as particularidades. no mês seguinte foi encaminhada uma carta a todas 
as 246 secretarias municipais de saúde de goiás anunciando as eleições para que todos 
que desejassem pudessem se inscrever. nos dias 16,17 e 18 de março, foi divulgada em 
jornal de grande circulação no estado, no Diário Oficial da união (DOu) e no Diário Oficial 
do Estado (DOE), a abertura do período de inscrição com informações claras. 

O prazo oferecido para preparar e inscrever as chapas, em 2011, constou de um perío-
do de 34 dias. Este foi certamente um dos destaques tendo em vista que assegurou tempo 
suficiente a quem desejasse concorrer ao pleito. 

Em junho, uma carta modelo foi elaborada e enviada a todos os profissionais de enfer-
magem inscritos no coren goiás, visando relembrar os mesmos sobre a eleição, junto à 
data e endereço para votação.

até o último pleito eram disponibilizadas mesas receptoras de voto apenas em goiânia, 
e os profissionais que morassem em outras cidades participavam por correspondência. 
com a mudança do código Eleitoral do cofen essa realidade foi alterada para que os ins-
critos pudessem participar presencialmente, garantindo mais transparência e envolvimen-

Membros da Comissão Eleitoral
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to. as eleições ocorreram no dia 11 de se-
tembro em 21 pontos do Estado e quase 15 
mil profissionais de enfermagem passaram 
pelos locais de votação. Foram instaladas 
mesas receptoras de voto em goiânia, apa-
recida de goiânia, anápolis, são Miguel do 
araguaia, goiás, Piranhas, Minaçu, campos 
Belos, goianésia, iporá, são luis dos Mon-
tes Belos, Posse, Formosa, luziânia, Jataí, 
Rio verde, indiara, itumbiara, Pires do Rio, 
catalão e quirinópolis. 

O resultado superou todas as expectativas. Mais de 70% dos inscritos obrigados a votar 
(que morassem em municípios com mesa receptora e tivessem inscrição definitiva). Foram 
14.911 enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem exercendo o direito de voto. 

tendo em vista que o período para envio de justificativas pelo não comparecimento no 
dia da votação se estende até 12 de janeiro de 2012, a comissão se mantém constituída 
para avaliar os documentos que ainda se fizerem necessários. 

4. EDUCAÇÃO EM SAÚDE pARA CATEGORIA
 

4.1.  ATENÇÃO AO CONTROLE DA DENGUE 

O ano de 2011 foi marcado em goiás e 
no Brasil pelo grande número de pessoas 
com Dengue. seu crescimento chamou aten-
ção da população e de autoridades políticas 
e de saúde. Para contribuir com o combate 
à doença, o coren goiás atuou em três di-
ferentes linhas. a primeira foi cedendo seu 
auditório para ser local de reuniões do comi-
tê Estadual contra a Dengue, sendo que em 
uma das ocasiões houve a preparação para 
o dia de mobilização institucional e social e 
de combate à dengue em goiânia.

a segunda linha de trabalho foi a presen-
ça constante de um membro do conselho no comitê, a conselheira Marysia alves da silva. 
Ela esteve presente nas reuniões do comitê e nos dias de ações liderados pelo comitê. 
uma das ocasiões foi o Dia D contra a Dengue, ocorrido em 14 de maio. 

E como terceiro aspecto cita-se o trabalho constante do vigilante Dengueiro do coren 
goiás, instituído pela Portaria nº 469, de 28 de março de 2011, seguindo o incentivo dado 

Profissional vota em Goiânia 

Coren Goiás recebeu membros do Comitê 
Interinstitucional de Combate à Dengue em 

seu auditório
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pelo governador Marconi Perillo e secretário Estadual de saúde antônio Faleiros. O funcio-
nário Marcus vinícius Rodrigues de vasconcelos iniciou seus trabalhos de vistoria e com-
bate à doença no mês abril, e apontou sugestões práticas para a gerência administrativa 
relacionadas aos cuidados a serem tomados com o prédio da autarquia para que nenhum 
foco da doença se formasse no local. O resultado foi extremamente positivo, já que nenhum 
caso de dengue foi registrado nos funcionários do coren goiás. também foram realizadas 
visitas periódicas as demais propriedades do conselho: sala no edifício Dona Rita de albu-
querque e terreno no setor leste universitário.  

4.2. LUTA CONTRA O CRACK 

O luta contra o crack e outras drogas foi pauta importante para saúde brasileira em 
2011. Dentro desse contexto, o comitê de Enfrentamento ao crack e Outras Drogas rea-
lizou reunião em 12 de maio na sede do coren goiás. a ocasião contou com a presença 
da então coordenadora do comitê e superintendente da secretaria Estadual de saúde de 
goiás, Mabel Del socorro cala de Rodriguez. O coren goiás participou do evento por meio 
da presença da presidente Maria salete na mesa de trabalho e da participação da repre-
sentante do conselho no comitê, lucilene santana Fernandes de Paula – que durante o 
ano participou das atividades propostas por esse comitê. 

4.3. ESTíMULO A pARTICIpAÇÃO EM EVENTOS TÉCNICOS E 

       CIENTíFICOS

Para estimular a presença de seus 
profissionais inscritos em eventos e cur-
sos da Enfermagem, visando à educação 
continuada, o coren goiás disponibilizou 
vagas e inscrições de valiosas realiza-
ções. Para o i simpósio universitário de 
Enfermagem, realizado pela Pontifícia 
universidade católica de goiás, foram 50 
vagas.  Foram disponibilizadas 14 vagas 
para o i simpósio Multiprofissional em se-
gurança do Paciente, da universidade Fe-
deral de goiás (uFg). 

além desses encontros, o coren goiás abriu vagas para profissionais de enfermagem 
– enfermeiros (as), técnicos (as) e auxiliares de enfermagem, no curso de urgência e Emer-
gência. as inscrições foram divulgadas através do site www.corengo.org.br e realizadas por 
e-mail garantindo agilidade e segurança aos inscritos.

Página do Coren Goiás divulga cursos e 
eventos de enfermagem
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4.4. CURSOS 

Durante o ano de 2011, O coren goiás promoveu três turmas de capacitação em sis-
tematização da assistência de Enfermagem (saE), envolvendo enfermeiros (as), técnicos 
(as) e auxiliares de enfermagem. Foram disponibilizadas 300 vagas, totalmente gratuitas. O 
auditório recebeu profissionais interessados na educação continuada durante os encontros 
de cada turma. 

Quadro 20 – Cursos de SAE segundo nível, período, número de inscritos 

                     e concluintes

Nível Período Inscritos Iniciaram Concluíram % 
Concluintes

Superior 11/02/2011 a 
12/03/2011 150 102 67 44,7

Médio 07/05/2011 a 
21/05/2011 41 17 16 39

Superior 03/06/2011 a 
02/07/2011 109 65 34 31,2

Total  300 184 117 39

O curso de urgência e Emergência Pré e intra Hospitalar, que funciona em parceria 
com o conselho Regional de Medicina (cremego), cofen, siate e corpo de Bombeiros, 
continuou sendo desenvolvido. Participam do curso enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem. 
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Quadro 21 – Cursos de Urgência e Emergência segundo quantidade de 

                      participantes e cidades contempladas

Item De janeiro a novembro – 2011 
Quantidade de Cursos 25
Quantidade de Participantes 952

Cidades Contempladas

Águas Lindas
Aragarças
Campos Belos
Goianésia
Goiânia
Ipameri
Nerópolis
Padre Bernardo
Pontalina
Silvânia
Trindade
Uruaçu
Aparecida de Goiânia
Rubiataba
Uruana

5. ATIVIDADES INTERATIVAS COM A CATEGORIA

5.1. VALORIZAÇÃO pROFISSIONAL

5.1.1. Semana Brasileira de Enfermagem

De 12 a 20 de maio, goiânia recebeu a 
72ª semana Brasileira de Enfermagem que 
abordou o “cuidado de Enfermagem, ética 
e inovação”. O coren goiás participou das 
discussões desse encontro que faz parte 
das comemorações do mês da enferma-
gem e é promovido pela associação Bra-
sileira de Enfermagem nacional (aBEn), Conselheira Marysia Alves participa da mesa 

de abertura da 72ª SBEn
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seções, Regionais e núcleos. a conselheira Marysia alves participou da coordenação, 
compôs a mesa de abertura dos trabalhos e outros conselheiros participaram da organiza-
ção e proferiram palestras. 

5.1.2. Destaque aos profissionais 

a segunda edição do Prêmio Pro-
fissional Destaque da Enfermagem, 
realizada em 20 de maio, homena-
geou 37 profissionais pelos seus 
relevantes trabalhos desenvolvidos 
ao longo de 2010. Esses profissio-
nais receberam troféu e certificado 
durante solenidade, que contou com 
a presença da assessora técnica da 
secretaria Estadual da saúde de 
goiás, Maria lúcia carnelosso; de-
putado Estadual Mauro Rubem; con-
selheira Federal de Enfermagem, ivete dos santos Barreto; e presidentes de sindicatos e 
associações.

5.1.3. Divulgação e campanhas da Enfermagem  

Durante o mês da Enfermagem, maio, ficaram expostos 19 outdoors em pontos estra-
tégicos de goiânia, anápolis, catalão, itumbiara, Jataí e Rio verde. O slogan do cofen/
coren para a sBEn de 2011 foi “Em cada abraço nosso reconhecimento e admiração”. a 
campanha se estendeu também ao busdoor, sendo veiculada em 14 veículos de 13 linhas 
diferentes.

com o objetivo de apoiar a luta pela aprovação da jornada de 30 horas para enferma-
gem foram produzidos e distribuídos cerca de 5 mil folhetos, com o lema  “Pela aprovação 
das 30 Horas Já!”, com e-mail dos deputados para os profissionais contatarem.

Profissionais goianos que receberam o Prêmio 
Profissional Destaque da Enfermagem

Campanha divulgou a importância 
do enfermeiro, técnico e auxiliar de 

enfermagem 
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5.1.4. Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem 

coren goiás marcou presença, de 8 
a 11 de agosto, no 14º congresso Brasi-
leiro dos conselhos de Enfermagem (cB-
cEnF), curitiba (PR) – este é o maior 
evento de enfermagem da américa latina. 
O evento teve como tema central “a dimen-
são social da enfermagem: para além dos 
setores público e privado”. Mais de 7 mil 
visitantes puderam visitar o stand de goi-
ás, estilizado com imagens características  
do cerrado goiano e da história de goiás. 
Profissionais e estudantes de enfermagem 
fizeram fotos com o display de Florence 
nightingale, resgatando a história da enfermagem nesse momento. 

5.1.5. Congresso Brasileiro de Enfermagem

O 63º congresso Brasileiro de Enfermagem discute (Re)criação e inovação do cuidado 
de Enfermagem foi realizado de 3 a 6 de outubro, em Macéio, alagoas.  Estiveram presen-
tes as conselheiras Marta valéria calatayud carvalho, Huilma alves cardoso, laura Maria 
isabela tiago de Barros e Ângela Bete severino Pereira. O evento reuniu 66 conferencistas 
e palestrantes que abordaram propostas da Enfermagem para o Brasil, para os profissio-
nais em geral e estudantes, e também o cuidado de Enfermagem. 

5.2. pARTICIpAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS

coren goiás participou da oficina de autoavaliação das Funções Essenciais da saúde 
Pública na gestão Estadual do sistema único de saúde (FEsP/sus), de 4 a 6 de maio. a 
presidente Maria salete participou da solenidade de abertura ao lado do secretário de Es-
tadual da saúde de goiás, antônio Faleiros Filho, e representantes do conselho nacional 
de secretários de saúde (conass) e da Organização Pan-americana da saúde (Opas). a 
conselheira Marta valéria calatayud participou, em 28 de outubro, da iv semana de Enfer-
magem da Faculdade Montes Belos, com o tema “saúde do Homem e qualidade de vida”. 

O conselho também esteve presente em eventos voltados para os acadêmicos, como a 
7ª semana de cultura e cidadania da Pontifícia universidade católica de goiás (Puc-gO). 
Foi montada no pátio da área i, uma estrutura básica para fazer demonstrações de primei-
ros socorros através do coren Móvel. O coren Móvel também foi utilizado na abertura da 

Coren Goiás recebeu visitantes em seu stand 
customizado durante o CBCENF
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campanha de vacinação contra a paralisia infantil, no Jardim novo Mundo, em goiânia. as 
crianças tomaram as gotinhas dentro do veículo que ficou estacionado no centro de Educa-
ção infantil nosso lar sob a coordenação das conselheiras do coren goiás, Marta valéria 
calatayud e Ângela Bete severino. 

idosos e visitantes do Parque Flamboyant puderam aferir sua pressão arterial e fazer 
o teste de glicemia, durante a comemoração especial ao Dia do idoso, realizado em 1º de 
outubro em parceira com o movimento Plural idades e conselho Regional de Psicologia 9ª 
Região goiás/tocantins (cRP-09) sob a coordenação da conselheira ana cecília coelho 
Melo. 

Formandos de enfermagem de instituições particulares e públicas, da capital e interior, 
convidaram representantes do coren goiás para as solenidades de colação de grau. 

Parte da história do coren goiás foi exibida através de um painel exposto no Museu na-
cional de Enfermagem anna nery, Munean, que fica em salvador(Ba), durante o segundo 
semestre de 2011. goiás participou do primeiro ciclo de apresentações do Projeto corens 
em cores. 

a presidente Maria salete Pontieri e conselheira Marysia alves participaram do iX En-
contro científico dos acadêmicos de Enfermagem (Ecaenf), da Puc-gO, que foi realizado 
de 24 a 25 de novembro. sendo que a presidência do coren goiás foi convidada para parti-
cipar da mesa diretiva que marcou abertura dos trabalhos, assim como mesa redonda com 
as entidades de enfermagem. 

5.3. pARCERIA - COREN/ABEN 

a assinatura do termo de cooperação 
entre coren goiás e aBEn-gO, no dia 18 
de abril, foi um marco importante no obje-
tivo de unir a categoria de enfermagem e 
fortalecer as ações de políticas públicas 
de saúde. O compromisso assumido pe-
las duas instituições consolida o anseio 
de união com transparência e fundamen-
tada em princípios éticos, jurídicos e le-
gais, tendo como fundamentação a lei do 
exercício profissional da enfermagem. as-
sinaram o termo Maria salete silva Pon-
tieri nascimento e silvia Rosa de toledo, 
presidentes do coren goiás e aBEn-gO respectivamente, tendo como testemunha o presi-
dente do sindicado dos Enfermeiros de goiás (sieg), Wellerson Moreira Ribeiro.

a autarquia também prestigiou a associação por meio de sua presença durante as 
comemorações dos 85 anos de existência de aBEn, no dia 27 de agosto, na sede em Bra-

Presidente do Sieg acompanhou a assinatura do 
termo de cooperação entre Coren Goiás e ABEn
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sília. O lançamento do vídeo institucional da associação contou com a presença das con-
selheiras Marysia alves da silva, Marta valéria calatayud carvalho e Ângela Bete severino 
Pereira. 

5.4.  pARTICIpAÇÃO EM LUTA DA CATEGORIA - 30 HORAS 

Diversas ações foram reali-
zadas durante o ano de 2011 em 
prol da luta pela aprovação de 30 
horas para jornada de trabalho da 
enfermagem. a presidente do co-
ren goiás Maria salete, junto com 
Wellerson Moreira Ribeiro e silvia 
Rosa de toledo, presidentes do 
sieg e aBEn-gO respectivamen-
te, fiscais do conselho, procurador 
Marcus vinicius Rodrigues Macha-
do levaram o pedido de apoio  a 
regulamentação das 30 horas no 

escritório político da deputada Flávia Morais. Durante a visita a deputada sinalizou o apoio 
ao Projeto de lei 2295/00. O coren goiás também visitou o presidente da assembleia le-
gislativa de goiás, Jardel sebba, para pedir apoio e convencimento junto aos seus colegas 
de partido para o Pl. 

um grupo de mais de 70 goianos foram à câmara dos Deputados, em Brasília, para 
participar do seminário sobre a Regulamentação da Jornada de trabalho da Enfermagem, 
no dia 28 de setembro. Para apoiar a ação o conselho, em parceria com sieg e sindsaúde, 
disponibilizou ônibus e lanche para os participantes de goiás. 

5.5.  INTERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO

no segundo semestre de 2011, o coren goiás realizou fóruns de escolas para discutir 
três temas que foram discutidos com bastante ênfase durante o ano: lei do estágio super-
visionado, término da concessão de inscrição provisória para o exercício da enfermagem 
e sistematização da assistência de Enfermagem. Para garantir qualidade nas discussões 
fizeram parte da mesa, presidente Maria salete Pontieri, conselheira Marysia alves da 
silva, professoras Maria Márcia Bachion, adenicia custodia silva e adélia yaeko Kyosen 
nakatani.

Participaram coordenadores de curso, diretores de faculdades e escolas, e também 
proprietários. no dia 30 de setembro, representantes de 23 instituições de ensino superior 
de Enfermagem estiveram presentes no Fórum e, no dia 28 de outubro, 18 instituições do 

Profissionais de Enfermagem e estudantes foram à 
Brasília lutar pelas 30 horas
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nível médio foram representadas por seus membros.  O encontro foi marcado pelo alto 
nível de interatividade, tendo em vista que os participantes puderam, durante toda a pro-
gramação, fazer inserções através de questionamentos e relatos de experiências. a aBEn 
também se fez representar no Fórum de Escolas, por meio de sua diretora de Educação.

6. REpRESENTATIVIDADE

6.1. REpRESENTATIVIDADE EM FÓRUNS DE SAÚDE

Foram as seguintes representações do conselho que, em 2011, discutiram questões da 
saúde em goiás: no conselho Estadual de saúde - ana cecília coelho Melo; no conselho 
Municipal de saúde - Ângela Bete severino Pereira; comitê Estadual contra a Dengue 
- Marysia alves da silva; comitê Estadual de saúde Mental - Maria salete silva Pontieri 
nascimento; comitê Estadual de Redução de Mortalidade Materna - Ângela Bete severino 
Pereira; e comitê gestor interinstitucional de Enfrentamento ao crack e Outras Drogas - 
lucilene santana Fernandes de Paula. Para cada participação, os responsáveis apresenta-
ram relatórios e quando necessário relataram as notícias no site do conselho e no boletim 
informativo.

6.2. REpRESENTATIVIDADE NO COFEN

Durante o ano de 2011, ivete santos Barreto desenvolveu não só atividades relaciona-
das ao seu trabalho como membro da comissão de tomada de contas do cofen, como 
também assumiu outras tarefas inerentes ao papel de conselheira Federal, onde se desta-
cam, dentre outras, as que se seguem: palestrante em eventos nacionais e internacionais 
(uruguai e Portugal), Parecerista de Processos éticos em grau de recurso ao conselho 
Federal, coordenadora de comissão de sindicância, Representante do cofen junto ao Fó-
rum Permanente Mercosul para o trabalho em saúde e  comitê Regional de Enfermagem 
do Mercosul (crem), Representante, suplente, do cofen junto ao Fórum dos conselhos 
Federais da área de saúde/ FcFas, Representante do cofen na comissão Especial de 
elaboração de proposta de carreira do sus /Ministério da saúde, coordenadora do grupo 
de trabalho de acompanhamento das Eleições do corens e Membro do grupo de trabalho 
que elaborou o documento do cofen para a 14ª conferência nacional de saúde.
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7. NOVA SEDE 

Em fevereiro de 2011, o coren goiás 
adquiriu uma área de aproximadamente 
1.000 m² para construção de sua nova 
sede. O investimento foi de aproximada-
mente R$1 milhão. a localização estra-
tégica do terreno, no setor leste univer-
sitário, irá melhor servir os profissionais 
inscritos tendo em vista o acesso facilitado 
às linhas de ônibus abundantes na região 
e ainda a proximidade com o setor central 
da capital. 

no mês de novembro, a presiden-
te Maria salete Pontieri e a conselheira 
Maria Helena sá defenderam o projeto 
de construção junto ao plenário do cofen 
para obter contribuição de custo. O pedido 
foi apreciado e autorizado. 

Foto aérea do local onde está localizado o 
terreno do Coren Goiás 
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CONCLUSÃO

alguns aspectos das atividades discutidas no Relatório ainda ficaram sem dizer, nesse 
momento, como a apresentação de trabalhos por conselheiros em eventos da enfermagem 
tanto nacionais como internacionais, o incentivo às sociedades de especialistas da enfer-
magem, a divulgação de materiais de interesse para a categoria, como eventos externos, 
cursos de atualização, aperfeiçoamentos, especializações, novas publicações, entre ou-
tros.

temos o entendimento de que lacunas existem, principalmente relacionadas à funcio-
nalidade eficaz e eficiente dos setores e para isso é importante a criação de instrumentos 
que permitam tanto a melhor execução como a ampliação avaliativa e de monitoramento 
das ações, especialmente as fiscalizatórias. 

ações como a criação de um organograma e fluxograma e atualização do Regimento 
geral do conselho devem ser implementadas, assim como a ampliação da atuação do 
coren goiás no interior goiano. todavia, essas questões estão sendo debatidas e incorpo-
radas ao Planejamento Estratégico do coren para 2012 e para o período da gestão 2012-
2014.

Muito temos para realizar, pois compomos uma entidade que reconhece as causas da 
sua existência, o espaço que ocupa na sociedade, suas possibilidades e potencialidades 
para ser e estar no próximo ano e anos vindouros.

agradecemos a todos que partilharam conosco dessa caminhada.

     

Gestão 2008-2011

presidente: 

Maria salete silva Pontieri nascimento 

Secretária: 

Marysia alves da silva

Tesoureira: 

Maria Helena carvalho sá
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ApÊNDICE A

pLANILHA DE EMpREGADOS DO COREN GOIáS

RELAÇÃO GERAL DE CARGOS

N CARGO QUANT SITUAÇÃO
1 advogada (o) 3 Efetivo
2 assessor adm e Financeiro 1 comissionado
3 assessor de tec e informação 1 comissionado
4 assessora de comunicação 1 comissionado
5 assistente administrativo 20 Efetivo
6 chefe de gabinete 1 comissionado
7 copeira 1 Efetivo
8 Enfermeira (o) Fiscal 14 Efetivo
9 Estagiário 0 Estagio
10 Motorista 1 Efetivo
11 Procurador geral 1 comissionado
12 telefonista 2 Efetivo

total : 46

RELAÇÀO DE EMpREGADOS

n NOME DATA ADM CARGO SITUAÇÃO
1 aline Filomena Furtado gold 21/02/2011 Enfermeira Fiscal Efetivo 
2 Benedito garcia gomes 21/03/2005 Motorista Efetivo 
3 carla de aquino Pereira 02/01/2003 assistente administrativo Efetivo 
4 cleia Felix da silva 13/07/2011 telefonista Efetivo 

5
cleusa de sousa Resende 
Mendes 17/03/2008 Enfermeira Fiscal Efetivo 

6
Daise cristina de sá Pinhei-
ro 23/02/2011

assessora de comunica-
ção

comissiona-
do 

7 Dorailde de Paula alvarenga 13/06/2005 assistente administrativo Efetivo 
8 Dylzeny lopes 02/01/2003 Enfermeira Fiscal Efetivo 

9 Eduardo Pereira Rodrigues 03/05/2010
assessor tec e informa-
ção 

comissiona-
do 

10 Eduardo Roberto de Oliveira 05/01/1999
assessor adm e Finan-
ceiro

comissiona-
do 

11 Elviane de castro queiroz 03/12/2001 advogada Efetivo 
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12
Emerson antonio gonçalves 
Pereira 01/03/2011 advogado Efetivo 

13 Ernandes alves neves 07/03/2005 assistente administrativo Efetivo 

14
Fabíola aurélia candido 
carvalho 21/11/2008 chefe de gabinete 

comissiona-
do 

15 Franklin silva Brandão 15/03/1979 advogado Efetivo 
16 giovanna da silva Barros 07/03/2005 Enfermeira Fiscal Efetivo 
17 Josane Pires da silva 05/04/2004 assistente administrativo Efetivo 

18
Karla Rodrigues cabral lou-
sada 07/03/2005 Enfermeira Fiscal Efetivo 

19 Katiane de Oliveira campos 11/03/2011 Enfermeira Fiscal Efetivo 

20
Kissia Raydes Rivas a de q 
Miranda 21/02/2011 Enfermeira Fiscal Efetivo 

21 layz alves Ferreira 21/02/2011 Enfermeira Fiscal Efetivo 
22 leandro Portilho Rodrigues 21/11/2011 assistente administrativo Efetivo 

23
lidiane Bernardes de s aze-
vedo 21/0/2011 Enfermeira Fiscal Efetivo 

24
luana cássia Miranda Ribei-
ro 21/02/2011 Enfermeira Fiscal Efetivo 

25
luciane gonçalves dos san-
tos 21/02/2011 assistente administrativo Efetivo 

26
luzia nogueira Reis Domin-
gues 22/06/2004 Enfermeira Fiscal Efetivo 

27
Marcos Ricardo vieira go-
mes 21/02/2011 assistente administrativo Efetivo 

28 Marcos vinicius Jose Ribeiro 21/02/2011 Enfermeiro Fiscal Efetivo 

29
Marcus vinicius Machado 
Rodrigues 05/11/2008 Procurador geral 

comissiona-
do 

30
Marcus vinicius R de vas-
concelos 21/02/2011 assistente administrativo Efetivo 

31
Maria de Jesus alves M Pau-
lino 07/03/2005 copeira Efetivo 

32 Maria de Jesus Braga Pinto 02/01/2003 assistente administrativo Efetivo 

33
Maria Joice alves da silva 
Marques 07/08/2006 assistente administrativo Efetivo 

34
Michelle Maria de Oliveira 
landim 21/02/2011 assistente administrativo Efetivo 

35 Moises carlos Braga 17/05/2004 assistente administrativo Efetivo 
36 neiliely izidoro Mota 21/02/2011 assistente administrativo Efetivo 
37 norbeque Muniz Filho 09/07/2007 assistente administrativo Efetivo 

38
Paulla thalyta dos santos 
Ramos 21/02/2011 Enfermeira Fiscal Efetivo 

39 Priscila Reis vasconcelos 04/07/2011 assistente administrativo Efetivo 
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40 Rafael casemiro Basílio 22/01/2007 assistente administrativo Efetivo 
41 samilly Danielly de Resende 21/02/2011 assistente administrativo Efetivo 
42 taynara Batista D`avila 21/02/2011 telefonista Efetivo 
43 thainan Brasil curi 27/09/2011 assistente administrativo Efetivo 
44 thayza gouveia vilela 17/05/2004 assistente administrativo Efetivo 
45 vanessa da silva Palandrani 09/07/2007 Enfermeira Fiscal Efetivo 
46 viviane lis Mariano Mendes 01/12/2011 assistente administrativo Efetivo 

RELAÇÀO DE RESCISÕES EM 2011

n nOME Data aDM DATA RESC MOTIVO

1
adecoden Oliveira cha-
ves 14/09/2010 13/03/2011

término do contrato de Es-
tágio 

2
carolina tonello dos s 
Pela 01/10/2009 28/02/2011

Rescisão s/ justa causa p/ 
iniciativa do empreg

3
christian Juliano a 
coimbra 21/02/2011 07/07/2011

Rescisão s/ justa causa p/ 
iniciativa do empreg

4 christinnne Dias Rocha 12/07/2011 09/09/2011
Rescisão s/ justa causa p/ 
iniciativa do empreg

5 Francine vieira Pires 21/02/2011 01/03/2011
Rescisão s/ justa causa p/ 
iniciativa do empreg

6 gelda alves da silva 21/02/2011 05/09/2011
Rescisão s/ justa causa p/ 
iniciativa do empreg

7 Kezia Ferreira adorno 01/02/2011 09/05/2011
Rescisão do contrato de Es-
tágio 

8 vinicius lima Rodrigues 04/08/2010 16/11/2011
Rescisão do contrato de Es-
tágio 
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ApÊNDICE B

DECISÕES E pORTARIAS

DECISÕES 2011

Número Data Ementa

106 12/01/2011
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração 
das infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de En-
fermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

107 12/01/2011
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração 
das infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de En-
fermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

108 12/01/2011
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração 
das infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de En-
fermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

109 12/01/2011
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração 
das infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de En-
fermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

110 12/01/2011
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá 
outras providências.

111 12/01/2011
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração 
das infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de En-
fermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

112 12/01/2011
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá 
outras providências.

113 12/01/2011
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração 
das infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de En-
fermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

114 17/01/2011
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração 
das infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de En-
fermagem do Estado de goiás e dá outras providências

115 31/01/2011
Dispõe sobre a aquisição de imóvel urbano para construção de 
futura sede do conselho Regional de Enfermagem de goiás  e 
dá outras providências

116 21/02/2011
Dispõe sobre bens inservíveis e sua doação pelo conselho Re-
gional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências.

117 28/03/2011
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá 
outras providências.

118 28/03/2011
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração 
das infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de En-
fermagem do Estado de goiás e dá outras providências
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119 02/05/2011
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá 
outras providências.

120 30/05/2011
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração 
das infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de En-
fermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

121 30/05/2011
Dispõe sobre a instituição do auxilio alimentação e auxilio trans-
porte para mesários designados para trabalharem nas eleições 
gerais de 11 de setembro de 2011.

122 08/06/2011
aprova abertura de créditos adicionais suplementares ao Or-
çamento para o corrente exercício no valor de R$ 167.000,00.

123 08/06/2011
Dispõe sobre o registro de chapas para o pleito eleitoral de 11 
de setembro de 2011 e dá outras providências.

124 27/06/2011

Dispõe sobre a abertura de uma vaga para telefonista e uma 
para auxiliar administrativo autorizando a  convocação dos 
aprovados conforme ordem classificatória do resultado do con-
curso público realizado em 05/12/2010.

125 08/07/2011
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá 
outras providências.

126 08/07/2011
autoriza membros da diretoria a representarem o conselho re-
gional de enfermagem  de goiás no congresso internacional da 
aladefe  na cidade de coimbra - Portugal.     

127 09/08/2011
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração 
das infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de En-
fermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

128 09/08/2011
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá 
outras providências.

129 12/09/2011
Dispõe sobre a criação do cargo comissionado de livre nomea-
ção e exoneração de  chefe  do Departamento de Fiscalização.

130 11/10/2011
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá 
outras providências.

131 11/10/2011
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá 
outras providências

132 11/10/2011

Dispõe sobre a atualização das taxas e emolumentos referente 
aos serviços requeridos por pessoas físicas e jurídicas no exer-
cício financeiro de 2012 na circunscrição do Estado de goiás e 
dá outras providencias. 

133 08/11/2011
Dispõe sobre o programa orçamentário financeiro para exercí-
cio de 2012 e dá outras providências

134 08/11/2011

Dispõe sobre o pagamento de diárias e ajuda de custo aos em-
pregados para atividades externas de fiscalização  do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras pro-
vidências.

135 30/11/2011
Dá posse aos conselheiros eleitos para o mandato eletivo refe-
rente ao triênio de 01/01/2012 a 31/12/2014.
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136 30/11/2011

Proclama o resultado da eleição interna e dá posse aos mem-
bros da diretoria, comissão de tomada de contas, delegado re-
gional e seu respectivo suplente para o mandato de 01/01/2012 
a 31/12/2014.

137 16/12/2011
aprova abertura de créditos adicionais suplementares ao Or-
çamento para o corrente exercício no valor de R$ 568.311,00

138 16/12/2011
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração 
das infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de En-
fermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

139 16/12/2011
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá 
outras providências

140 16/12/2011
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá 
outras providências.

141 16/12/2011
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá 
outras providências.

142 16/12/2011
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração 
das infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de En-
fermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

143 16/12/2011
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá 
outras providências.

144 16/12/2011
Dispõe sobre homologação de acordo em procedimento ético 
disciplinar e dá outras providências.

145 16/12/2011
Dispõe sobre homologação de acordo em procedimento ético 
disciplinar e dá outras providências.

146 16/12/2011
Dispõe sobre homologação de acordo em procedimento ético 
disciplinar e dá outras providências.

147 16/12/2011
Dispõe sobre homologação de acordo em procedimento ético 
disciplinar e dá outras providências.

148 16/12/2011
Dispõe sobre homologação de acordo em procedimento ético 
disciplinar e dá outras providências.

149 16/12/2011
Dispõe sobre homologação de acordo em procedimento ético 
disciplinar e dá outras providências.

PORtaRias 2011

número Data Ementa

403 10/01/2011
Dispõe sobre a designação do assessor de tecnologia e informa-
ção como representante do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências

404 18/01/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá ou-
tras providências
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405 18/01/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para denún-
cia e ou representação apresentada em desfavor de profissional 
inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências

406 18/01/2011
Designa funcionários do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás para realizarem o recebimento e atesto de servi-
ços e mercadorias e dá outras providências

407 18/01/2011
Designa funcionário do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás como responsável pela aplicação dos recursos 
do suprimento de fundos e dá outras providências

408 25/01/2011
Dispõe sobre a deflagração e abertura dos autos do  processo 
eleitoral  do conselho Regional de Enfermagem do Estado de 
goiás para eleições gerais de 2011 e dá outras providências

409 25/01/2011
Dispõe sobre a instituição e nomeação dos membros da comis-
são Eleitoral do conselho Regional de Enfermagem do Estado de 
goiás para eleições gerais de 2011 e dá outras providências

410 26/01/2011
Dispõe sobre a designação de Enfermeiro Fiscal do conselho 
Regional de Enfermagem para participar de reunião e dá outras 
providências

411 28/01/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

412 31/01/2011
Dispõe sobre a instituição para comissão de assuntos educacio-
nais no âmbito do conselho Regional de Enfermagem do Estado 
de goiás e dá outras providências

413 31/01/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá ou-
tras providências

414 31/01/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

415 01/02/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

416 01/02/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

417 01/02/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

418 01/02/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências
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419 01/02/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

420 01/02/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

421 01/02/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

422 01/02/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

423 01/02/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

424 04/02/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para denún-
cia e ou representação apresentada em desfavor de profissional 
inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências

425 08/02/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para denúncia 
ética/disciplinar apresentada em desfavor de profissional inscrito 
na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do Estado de 
goiás e dá outras providências

426 08/02/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

427 17/02/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

428 16/02/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá ou-
tras providências

429 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

430 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

431 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

432 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências
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433 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

434 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

435 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

436 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

437 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

438 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

439 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

440 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

441 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

442 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

443 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

444 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

445 21/02/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

446 21/02/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

447 21/02/2011

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

448 23/02/2011
nomear a sra. Daíse cristina de sá Pinheiro para ocupar o cargo 
comissionado de assessoria de comunicação social

449 25/02/2011
Dispõe sobre a instituição do Profissional Destaque de Enferma-
gem e dá outras providências

450 28/02/2011 Exoneração da sra. carolina tonello dos santos Pelá.

451 28/02/2011 Dispõe sobre recesso de carnaval e dá outras providências

452 01/03/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências
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453 01/03/2011
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para deslocamento a subse-
ções e dá outras providências

454 01/03/2011
Exoneração a pedido de Empregado Público aprovado em con-
curso e dá outras providências

455 09/03/2011
Dispõe sobre a designação de funcionário para substituir assis-
tente administrativo durante o período de licença paternidade na 
subseção de valparaíso de goiás e dá outras providências

456 11/03/2011
Dispõe sobre nomeação de comissão de licitação e dá outras pro-
vidências

457 11/03/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

458 11/03/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

459 11/03/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

460 11/03/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

461 11/03/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

462 11/03/2011
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para assinatura de certidão 
de Regularidade e dá outras providências

463 18/03/2011
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para participação de evento 
e dá outras providências

464 18/03/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem  e dá outras 
providências

465 18/03/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

466 18/03/2011
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para curso de qualificação e 
dá outras providências.

467 21/03/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências
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468 28/03/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para denún-
cia e ou representação apresentada em desfavor de profissional 
inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências

469 28/03/2011
Dispõe sobre a nomeação de funcionário do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás como vigilante Dengueiro e 
dá outras providências

470 28/03/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

471 28/03/2011
Dispõe sobre a nomeação de profissional da área de saúde como 
representante do conselho Regional de Enfermagem de goiás e 
dá outras providências

472 28/03/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

473 30/03/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

474 30/03/2011
Dispõe sobre a designação do procurador do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para curso de qualificação e 
dá outras providências

475 30/03/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

476 30/03/2011
Dispõe sobre a instituição para comissão de assuntos educacio-
nais no âmbito do conselho Regional de Enfermagem do Estado 
de goiás e dá outras providências

477 30/03/2011
Dispõe sobre a designação de Enfermeiro Fiscal do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás para realizar pa-
lestra e dá outras providências

478 11/04/2011
Dispõe sobre a designação de Enfermeiro Fiscal do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás para realizar pa-
lestra e dá outras providências

479 25/04/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

480 25/04/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

481 28/04/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá ou-
tras providências
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482 28/04/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

483 28/04/2011
Dispõe sobre a designação de funcionário para substituir assis-
tente administrativo durante o período de gozo de férias na sub-
seção de valparaíso de goiás e dá outras providências

484 28/04/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

485 28/04/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

486 02/05/2011
Dispõe sobre a designação de Enfermeiro Fiscal do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás para realizar pa-
lestra e dá outras providências

487 02/05/2011
Dispõe sobre a designação de Enfermeiro Fiscal do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás para realizar pa-
lestra e dá outras providências

488 02/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

489 02/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

490 02/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

491 02/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

492 05/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá ou-
tras providências

493 05/05/2011
Dispõe sobre a designação de Enfermeiro Fiscal do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás para realizar pa-
lestra e dá outras providências

494 05/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

495 05/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

496 05/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências
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497 05/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

498 09/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

499 09/05/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para denún-
cia e ou representação apresentada em desfavor de profissional 
inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências

500 09/05/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para denún-
cia e ou representação apresentada em desfavor de profissional 
inscrito na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de goiás e dá outras providências

501 09/05/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

502 09/05/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

503 09/05/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

504 09/05/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

505 09/05/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

506 09/05/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

507 09/05/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

508 09/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências
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509 09/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

510 10/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

511 10/05/2011
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás para seminário adminis-
trativo e dá outras providências

512 30/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

513 30/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

514 30/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

515 30/05/2011
altera o artigo 1º da Portaria 327 de 21 de julho de 2010 e dá 
outras providências

516 30/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

517 30/05/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

518 03/06/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

519 03/06/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

520 03/06/2011
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para acompanhamento dos 
contratos de licitação e dá outras providências

521 08/06/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

522 08/06/2011
Dispõe sobre a nomeação de profissional da área de saúde como 
representante do conselho Regional de Enfermagem de goiás e 
dá outras providências 
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523 15/06/2011
Dispõe sobre a instituição da comissão de ética de Enfermagem 
institucional  do Hospital de urgência de aparecida de goiânia e 
da outras providências

524 15/06/2011 Dispõe sobre recesso e dá outras providências

525 15/06/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

526 15/06/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá ou-
tras providências

527 16/06/2011

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

528 16/06/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

529 20/06/2011
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para ministrar palestra e dá 
outras providências

530 20/06/2011
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para participação em con-
gresso e dá outras providências

531 20/06/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

532 20/06/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

533 20/06/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Etado de goiás e dá outras 
providências

534 20/06/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

535 20/06/2011

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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536 20/06/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

537 20/06/2011
Dispõe sobre a designação de Enfermeiros Fiscais do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás para participação 
em congresso e dá outras providências

538 20/06/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá ou-
tras providências

539 20/06/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

540 20/06/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

541 21/06/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

542 21/06/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

543 21/06/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

544 27/06/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

545 29/06/2011

Designa Enfermeiro Fiscal do conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de goiás como responsável pelo recrutamento 
de mesários e local de votação das eleições 2011 e dá outras 
providências

546 29/06/2011

Designa Enfermeiro Fiscal do conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de goiás como responsável pelo recrutamento 
de mesários e local de votação das eleições 2011 e dá outras 
providências

547 29/06/2011

Designa Enfermeiro Fiscal do conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de goiás como responsável pelo recrutamento 
de mesários e local de votação das eleições 2011 e dá outras 
providências

548 29/06/2011

Designa Enfermeiro Fiscal do conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de goiás como responsável pelo recrutamento 
de mesários e local de votação das eleições 2011 e dá outras 
providências
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549 29/06/2011

Designa Enfermeiro Fiscal do conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de goiás como responsável pelo recrutamento 
de mesários e local de votação das eleições 2011 e dá outras 
providências

550 29/06/2011

Designa Enfermeiro Fiscal do conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de goiás como responsável pelo recrutamento 
de mesários e local de votação das eleições 2011 e dá outras 
providências

551 29/06/2011

Designa Enfermeiro Fiscal do conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de goiás como responsável pelo recrutamento 
de mesários e local de votação das eleições 2011 e dá outras 
providências

552 29/06/2011

Designa Enfermeiro Fiscal do conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de goiás como responsável pelo recrutamento 
de mesários e local de votação das eleições 2011 e dá outras 
providências

553 29/06/2011

Designa Enfermeiro Fiscal do conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de goiás como responsável pelo recrutamento 
de mesários e local de votação das eleições 2011 e dá outras 
providências

554 29/06/2011

Designa Enfermeiro Fiscal do conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de goiás como responsável pelo recrutamento 
de mesários e local de votação das eleições 2011 e dá outras 
providências

555 29/06/2011

Designa Enfermeiro Fiscal do conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de goiás como responsável pelo recrutamento 
de mesários e local de votação das eleições 2011 e dá outras 
providências

556 29/06/2011

Designa Enfermeiro Fiscal do conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de goiás como responsável pelo recrutamento 
de mesários e local de votação das eleições 2011 e dá outras 
providências

557 29/06/2011

Designa Enfermeiro Fiscal do conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de goiás como responsável pelo recrutamento 
de mesários e local de votação das eleições 2011 e dá outras 
providências

558 29/06/2011

Designa Enfermeiro Fiscal do conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de goiás como responsável pelo recrutamento 
de mesários e local de votação das eleições 2011 e dá outras 
providências

559 01/07/2011

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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560 04/07/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

561 04/07/2011
altera o artigo 2º da Portaria 189, de 10 de novembro de 2009, e 
dá outras providências

562 04/07/2011
altera o artigo 2º da Portaria 316, de 01 de julho de 2010, e dá 
outras providências

563 04/07/2011
altera o artigo 2º da Portaria 421, de 01 de fevereiro de 2011, e 
dá outras providências

564 04/07/2011
altera o artigo 2º da Portaria 472, de 28 de março de 2011, e dá 
outras providências

565 04/07/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

566 04/07/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

567 04/07/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

568 04/07/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

569 07/07/2011
Exoneração a pedido de Empregado Público aprovado em con-
curso e dá outras providências

570 07/07/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

571 11/07/2011

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

572 12/07/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

573 13/07/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

574 13/07/2011
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para participação em con-
gresso e dá outras providências

575 22/07/2011
Dispõe sobre a instituição da câmara técnica de assuntos Pro-
fissionais e dá outras providências

576 22/07/2011
Dispõe sobre a instituição da câmara técnica de Educação e dá 
outras providências
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577 22/07/2011
Dispõe sobre a instituição da câmara técnica de Fiscalização e 
dá outras providências

578 22/07/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

579 22/07/2011
Dispõe sobre a instituição e nomeação dos mesários das mesas 
receptoras de votos para eleições gerais de 2011 e dá outras pro-
vidências

580 26/07/2011
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para deslocamento a subse-
ções e dá outras providências

581 26/07/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá ou-
tras providências

582 01/08/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

583 05/08/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

584 09/08/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

585 09/08/2011

Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instru-
ção para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras provi-
dências

586 25/08/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

587 25/08/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

588 29/08/2011
Dispõe sobre reajuste salarial dos funcionários e dá outras provi-
dências

589 29/08/2011
Dispõe sobre reajuste de vale alimentação dos funcionários e dá 
outras providências

590 29/08/2011
Dispõe sobre aumento da gratificação do coordenador de atendi-
mento, registro e cadastro e dá outras providências

591 29/08/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências
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592 31/08/2011

altera dispositivos da portaria 579 de 22 de julho de 2011 e institui 
as seções 56 e 57 para profissionais residentes em outro Estado 
e Distrito Federal com inscrição principal na jurisdição de goiás e 
dá outras providências

593 31/08/2011
Dispõe sobre a instituição e nomeação dos membros da Junta 
apuradora de votos para as eleições gerais de 2011 e dá outras 
providencias.

594 01/09/2011

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

595 01/09/2011

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

596 01/09/2011

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

597 01/09/2011
Designa profissionais para trabalhar nas eleições gerais de 2011 
e dá outras providências

598 01/09/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

599 01/09/2011

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

600 05/09/2011
Exoneração a pedido de Empregado Público aprovado em con-
curso e dá outras providências

601 06/09/2011
Dispõe sobre recurso do suprimento de fundos para viagens ao 
interior para as eleições gerais de 2011 e dá outras providências

602 06/09/2011
altera portaria 592 de 31 de agosto de 2011 e dá outras providên-
cias.

603 12/09/2011
altera portaria 602 de 06 de setembro de 2011 e dá outras provi-
dências.

604 12/09/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

605 12/09/2011
Exoneração a pedido de Empregado Público aprovado em con-
curso e dá outras providências

606 14/09/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências
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607 14/09/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

608 16/09/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

609 16/09/2011
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para deslocamento a subse-
ções e dá outras providências

610 26/09/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

611 26/09/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

612 26/09/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

613 27/09/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

614 27/09/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

615 27/09/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá ou-
tras providências

616 03/10/2011
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para participar de curso de 
capacitação e dá outras providências

617 03/10/2011
Dispõe sobre a designação de delegado regional suplente para 
participar de reunião no cofen e dá outras providências

618 03/10/2011
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás para assessoramento de 
conselheiro em reunião e dá outras providências

619 13/10/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem e fun-
cionário como representantes do conselho Regional de Enferma-
gem e dá outras providências

620 13/10/2011

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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621 14/10/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

622 14/10/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

623 17/10/2011
Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer em processo administrativo do conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

624 25/10/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

625 25/10/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

626 25/10/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

627 25/10/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

628 25/10/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

629 04/11/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

630 04/11/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

631 04/11/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

632 07/11/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá ou-
tras providências

633 07/11/2011
Dispõe sobre a instituição da câmara técnica de assuntos admi-
nistrativos e Organizacionais e dá outras providências.

634 09/11/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

635 09/11/2011
Dispõe sobre a designação de Enfermeiro Fiscal do conselho 
Regional de Enfermagem para participar de evento e dá outras 
providências

636 09/11/2011 Dispõe sobre recesso e dá outras providências
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637 09/11/2011
Dispõe sobre férias coletivas de parte dos departamentos do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

638 09/11/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

639 11/11/2011

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

640 11/11/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

641 11/11/2011 Dispõe sobre recesso e dá outras providências

642 21/11/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá ou-
tras providências

643 25/11/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

644 25/11/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

645 25/11/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

646 25/11/2011
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional 
de Enfermagem para transportar o coren Móvel e dá outras pro-
vidências

647 25/11/2011

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

648 25/11/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá ou-
tras providências

649 25/11/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

650 01/12/2011
nomeia a sra. lucimar Rodrigues Ferreira para ocupar o cargo 
comissionado de chefe do Departamento de Fiscalização.

651 01/12/2011
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras 
providências

652 01/12/2011
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá ou-
tras providências
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653 05/12/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como 
representante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

654 07/12/2011

Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão 
de parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do con-
selho Regional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras 
providências

655 16/12/2011

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

656 16/12/2011
Dispõe sobre isenção de anuidade para profissional portador de 
doença grave e dá outras providências
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ApÊNDICE C

EXTRATOS DE pROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2011.000.427
núMERO DO PROcEssO: 2011.000.427, cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal DE 
EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDOs: styllus Pa-
péis e Presentes ltda, inscrita no cnPJ 00.905.760/0004-90 (itens: 1, 2, 3, 11, 12, 17, 19, 
20, 21, 25, 26, 30, 31, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 
66, 68, 69, 70 e 71); valOR: R$ 5.121,32 (cinco mil cento e vinte e um reais e trinta e dois 
centavos); Papelaria tributária ltda, inscrita no cnPJ 00.905.760/0004-90 (itens: 10, 18, 
24, 27, 28, 29, 33, 35, 39, 45, 50, 51, 58, 65 e 67); valor: R$ 7.319,84 (sete mil trezentos 
e dezenove reais e oitenta e quatro centavos); Papelaria Dinâmica ltda, inscrita no cnPJ 
00.063.719/0001-71(itens: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 32, 36, 43, 49, 60, 61 e 64); valor: R$ 
1.111,72 (hum mil cento e onze reais e setenta e dois centavos); OBJEtO: aquisiçãO 
DE MatERiais DE EXPEDiEntE; RuBRica: 3.1.20.01; assinatura: 04/04/2011; vigên-
cia: 04/04/2011; Fundamento: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação -  caRta cOnvitE nº. 
017/2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2011.000.444
núMERO DO PROcEssO: 2011.000.444; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal 
DE EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: cir grá-
fica e Editora ltda inscrita no cnPJ 03.396.403/0001-90; OBJEtO: DiagRaMaçãO E 
iMPREssãO DE BOlEtiM inFORMativO; valOR: 7.480,00 (sEtE Mil quatROcEn-
tOs E OitEnta REais); RuBRica : 3.1.20.02 (Material gráfico e impressos); assinatura: 
18/04/2011; vigência: 18/04/2011; Fundamento: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação; caR-
ta cOnvitE nº. 018/2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2011.000.445
núMERO DO PROcEssO: 2011.000.445; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal DE 
EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO l&s veículos 
e combustíveis ltda  inscrita no cnPJ 07.305.573/0001-72; OBJEtO: aquisiçãO DE 
cOMBustívEis; valOR: R$ 15.610,00 (quinze mil seiscentos e dez reais); RuBRica : 
3.1.20.07 (combustíveis e lubrificantes automotivos); assinatura: 12/04/2011; vigência: 
11/04/2012; Fundamento: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação -  caRta cOnvitE nº. 
019/2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2011.000.450
núMERO DO PROcEssO: 2011.000.450; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal DE 
EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO tecnograf 
gráfica e Editora ltda. cnPJ 01.256.941/0001-53; OBJEtO: sERviçOs DE DiagRaMa-
çãO E iMPREssãO DOs livREtOs DE cÓDigO DE ética/PROcEssO éticO Da 
EnFERMagEM E lEgislaçãO DO EXERcíciO PROFissiOnal Da EnFERMagEM;  
valOR: R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais); RuBRica: 3.1.20.02 (Material gráfico 
e impressos); assinatura: 12/04/2011; vigência: 11/04/2012; Fundamento: lei nº 8.666/93 
e Edital de licitação - caRta cOnvitE nº. 020/2011
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EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2011.000.460
núMERO DO PROcEssO: 2011.000.460; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal DE 
EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO tecnograf grá-
fica e Editora ltda. cnPJ 01.256.941/0001-53(itens 4, 5, 6, 9 e 10); valor: R$894,00 (Oito-
centos e noventa e quatro reais); gráfica e Editora World Print ltda. cnPJ 05.042.780/0001-
56 (itens 3 e 7.); valor: R$887,00 (Oitocentos e oitenta e sete reais); Mundi gráfica e Editora 
ltda. cnPJ 00.318.243/0001-72(itens: 11 e 12); valor: R$309,00 (trezentos e nove reais); 
gráfica e Editora américa ltda. cnPJ 00.173.428/0001-38 (itens: 1, 8, 13, 14, 15); va-
lor: R$11.210,00 (Onze mil reais e quinhentos e noventa reais); JgM gráfica e Editora 
ltda ( item 2); valor: R$763,40 (setecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos). 
cnPJ 01.537.363/0001-23; OBJEtO: aquisiçãO DE MatERiais gRáFicOs;  RuBRica 
: 3.1.20.02 (Material gráfico e impressos); assinatura: 12/04/2011; vigência: 11/04/2012; 
Fundamento: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação - caRta cOnvitE nº. 021/2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2011.000.484
núMERO DO PROcEssO: 2011.000.484; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal 
DE EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: alba-
troz Brindes e com. ltda. cnPJ 13.366.958/0001-42 (itens: 1, 3 e 4); valor: R$9.527,50 
(nove mil quinhentos e vinte e sete reais e cinqüenta centavos); P.J. Jacob ME  cnPJ 
03.012.165/001-71 (item: 2); valor: R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); OBJEtO: 
aquisiçãO DE MatERial DE DivulgaçãO (BOtOns, canEtas E iMãs); RuBRica 
: 3.1.32.10.06 (Divulgações Diversas); assinatura: 25/04/2011; vigência: 25/04/2012; Fun-
damento: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação - caRta cOnvitE nº. 022/2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2011.000.490
núMERO DO PROcEssO nº 2011.000.490; EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 
00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Mais uniFORMEs, nome fantasia de Mais cO-
MéRciO E cOnFEcçãO liMitaDa, cnPJ  nº 11.122.192/0001-25 OBJEtO: aquisiçãO 
DE uniFORMEs;valOR: R$ 7.978,00 (sete mil novecentos e setenta e oito reais)
 RuBRica : 3.1.20.13 (uniformes); assinatura: 16/11/2011; vigência: 16/01/2012; Funda-
mento: lei nº 8.666/93 e dispensa de licitação

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2011.000.587
núMERO DO PROcEssO: 2011.000.587; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal DE 
EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: cir gráfica e 
Editora ltda inscrita no cnPJ 03.396.403/0001-90 (item: 1); valor: R$ 4.160,00 (quatro mil 
cento e sessenta reais); gildásio’s gráfica e Editora ltda. ME cnPJ 00.285.505/0001-40 
(item: 2); valor: R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais); OBJEtO: iMPREssãO 
DO RElatÓRiO DE gEstãO E cOnvitEs PaRa ii PRÊMiO PROFissiOnal DEsta-
quE DE EnFERMagEM 2010; RuBRica : 3.1.20.02 (Material gráfico e impressos); assi-
natura: 08/04/2011; vigência: 08/04/2012; Fundamento: lei nº 8.666/93 e Edital de licita-
ção -  caRta cOnvitE nº. 024/2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2011.000.587
núMERO DO PROcEssO: 2011.000.587; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal DE 
EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Buffet im-
perial ltda, cnPJ 01.479.121/0001-20; OBJEtO: lOcaçãO DE EsPaçO E sERviçOs 
DE BuFFEt;valOR: R$ 16.000,00 (DEZEssEis Mil REais) RuBRica: 3.1.32.15 (Festiv. 
Recep. Hospedagens Homenagens); assinatura: 25/04/2011; vigência: 20/05/2011; Fun-
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damento: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação -  caRta cOnvitE nº. 025/2011

EXtRatO DE cOntRatO nº. 2011.000.360
núMERO DO PROcEssO: 2011.001.360; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal 
DE EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Mapfre 
vera cruz seguradora s/a cnPJ 61.074.175/0001-38; OBJEtO: cOntRatO DE sEgu-
RO PaRa vEículOs autOMOtOREs; valOR: 8.200,00 (OitO Mil E DuZEntOs RE-
ais) RuBRica: 3.1.32.04.01 (Bens Móveis - seguros); assinatura: 21/11/2011; vigência: 
21/11/2012; Fundamento: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação -  caRta cOnvitE nº. 
028/2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2011.000.205
núMERO DO PROcEssO: 2011.001.205; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal DE 
EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Papelaria 
tributária ltda. cnPJ 00.905.760/0004-90 (itens: 1 e 2); valor: R$2.884,20 (Dois mil oi-
tocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), constantino e costa ltda. com nome 
fantasia Discal cartuchos cnPJ 05.295.501/0001-66 (item: 3); valor: R$804,00 (Oitocentos 
e quatro reais);, Master tec suprimentos para informática cnPJ 05.144.172/0001-52 (itens: 
4, 5, 6, 7, 8 e 9); valor: R$8.054,40 (Oito mil cinquenta e quatro reais e quarenta centavos); 
OBJEtO: aquisiçãO DE caRtucHOs DE tOnERs PaRa iMPREssORas; RuBRica: 
3.1.20.23 (suprimentos de informática); assinatura: 13/07/2011; vigência: 23/07/2011; Fun-
damento: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação -  caRta cOnvitE nº. 029/2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2011.000.306
núMERO DO PROcEssO: 2011.001.306; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal DE 
EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: arabutan 
transporte e turismo ltda. cnPJ 04.692.006/0001-28; OBJEtO: PREstaçãO DE sERvi-
çO DE tRansPORtE tERREstRE DE PassagEiROs; valOR: R$ 3,00 (tRÊs REais) 
POR quilÔMEtRO RODaDO;  RuBRica: 3.1.32.17 (transporte em congressos, con-
venções, conferências e simpósios); assinatura: 15/08/2011; vigência: 31/12/2011; Funda-
mento: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação -  caRta cOnvitE nº. 030/2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2011.000.703
núMERO DO PROcEssO: 2011.001.703; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal DE 
EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: aMERicEl 
s/a, cnPJ  01.685.903/0001-16; OBJEtO:  aquisiçãO DE PREstaçãO DE sERviçO 
DE  tElEFOnia MÓvEl  E cOMODatO DE aPaRElHO MÓvEl; valOR: 12.000,00 
(DOZE Mil REais); RuBRica: 31.32.06.02.01; assinatuRa:  27/9/2011; vigÊn-
cia: 31/12/2011;  Fundamento: 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 Nº 02 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 assEs-
sORia cOntáBil s/c ltDa; cnPJ/MF 03.908.611/0001-20; OBJEtO: cOntRataçãO 
DE sERviçOs EsPEcialiZaDOs DE cOntaBiliDaDE ORçaMEntáRia, FinancEi-
Ra E PatRiMOnial;valOR: R$ 54.000,00 (cinquEnta E quatRO Mil REais); RuBRi-
ca: 3.1.30.00/3.1.30.01; assinatuRa: 10/02/2010; vigÊncia: 10/02/2012; FunDaMEn-
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tO lEgal: lEi nº 8.666/93 E EDital DE licitaçãO – caRta cOnvitE nº 004/2009; 
cláusula aDitiva PRORROgaçãO DE Datas. 

TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 2009.05.01
núMERO DO PROcEssO: 2009.05.01; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal DE 
EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 03.237.222/0001-22; cOntRataDO: FBi sE-
guRança ElEtRÔnica E sERviçOs ltDa; cnPJ/MF 07.694.975/0001-06; OBJE-
tO: FORnEciMEntO DE sERviçOs DE PORtaRia, liMPEZa E cOnsERvaçãO, 
cOM FORnEciMEntO DE EquiPaMEntOs E MatERiais DE  HigiEnE PEssOal E 
liMPEZa;valOR: R$ 106.184,23 (cEntO E sEis Mil cEntO E OitEnta E OitEnta 
E quatRO REais E vintE E tRÊs cEntavOs); RuBRica: 3.1.30.00/3.1.31.01; assi-
natuRa: 10/02/2010; vigÊncia: 10/02/2012; FunDaMEntO lEgal: lEi nº 8.666/93 
E EDital DE licitaçãO – tOMaDa DE PREçOs  nº 003/2009; cláusula aDitiva 
PRORROgaçãO DE Datas. 

TERMO ADITIVO Nº 05 DO CONTRATO Nº 2009.003.124
núMERO DO PROcEssO: 2009.003.570; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal DE 
EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 03.237.222/0001-22; cOntRataDO: insPEtORia 
sãO JOãO BOscO – cEntRO salEsianO DO MEnOR; cnPJ/MF 33.583.592/051-30; 
OBJEtO: cOntRataçãO DE EMPREsa EsPEcialiZaDa EM PREstaçãO DE sERvi-
çOs 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: 01/01/2011; vigÊncia: 31/03/2011; FunDaMEntO lEgal: 
lEi nº 8.666/93 E EDital DE licitaçãO – caRta cOnvitE  nº 012/2009; cláusula 
aDitiva PRORROgaçãO DE Datas. 
tERMO aDitivO nº 05 DO cOntRatO nº 2009.003.124

TERMO ADITIVO Nº 06  DO CONTRATO Nº 2009.003.124
núMERO DO PROcEssO: 2009.003.570; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal DE 
EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 03.237.222/0001-22; cOntRataDO:  insPEtO-
Ria sãO JOãO BOscO – cEntRO salEsianO DO MEnOR; cnPJ/MF 33.583.592/051-
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: 01/04/2011; vigÊncia: 30/06/2011; FunDaMEn-
tO lEgal: lEi nº 8.666/93 E EDital DE licitaçãO – caRta cOnvitE  nº 012/2009; 
cláusula aDitiva PRORROgaçãO DE Datas. 

TERMO ADITIVO Nº 07  DO CONTRATO Nº 2009.003.124
núMERO DO PROcEssO: 2009.003.570; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal DE 
EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 03.237.222/0001-22; cOntRataDO:  insPEtO-
Ria sãO JOãO BOscO – cEntRO salEsianO DO MEnOR; cnPJ/MF 33.583.592/051-
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: 01/07/2011; vigÊncia: 30/09/2011; FunDaMEn-
tO lEgal: lEi nº 8.666/93 E EDital DE licitaçãO – caRta cOnvitE  nº 012/2009; 
cláusula aDitiva PRORROgaçãO DE Datas. 
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TERMO ADITIVO Nº 08  DO CONTRATO Nº 2009.003.124
núMERO DO PROcEssO: 2009.003.570; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal DE 
EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 03.237.222/0001-22; cOntRataDO:  insPEtO-
Ria sãO JOãO BOscO – cEntRO salEsianO DO MEnOR; cnPJ/MF 33.583.592/051-
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: 01/10/2011; vigÊncia: 31/12/2011; FunDaMEn-
tO lEgal: lEi nº 8.666/93 E EDital DE licitaçãO – caRta cOnvitE  nº 012/2009; 
cláusula aDitiva PRORROgaçãO DE Datas. 

TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 2009.003.570
núMERO DO PROcEssO: 2009.003.570; cOntRatantE: cOnsElHO REgiOnal 
DE EnFERMagEM DE gOiás; cnPJ/MF: 03.237.222/0001-22; cOntRataDO: MaR-
cElO MaRianO; cPF/MF 497.630.401-91; OBJEtO: PREstaçãO DE sERviçOs DE 
MOtOBOy;valOR: R$ 15.360,00 (quinZE Mil tREZEntOs E sEssEnta REais); Ru-
BRica: 33.90.36.01; assinatuRa: 01/10/2010; vigÊncia: 01/10/2012; FunDaMEntO 
lEgal: lEi nº 8.666/93 E EDital DE licitaçãO – caRta cOnvitE  nº 013/2009; 
cláusula aDitiva PRORROgaçãO DE Datas.
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ApÊNDICE D

DEMONSTRATIVOS DE INSCRIÇÕES DE 2007 A 2011
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ApÊNDICE E

QUANTITATIVO DE pROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 2011




