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ABEn – associação Brasileira de Enfermagem

Abenfo -gO – associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras seção goiás

CAIS – centro de apoio integral a saúde

CAPS – centro de atenção Psicossocial

CBCENF – congresso Brasileiro dos conselhos de Enfermagem 

CEE – conselho Estadual de Educação

CIAMS - centros integrados de assistência Médica sanitária

CIE –  conselho internacional de Enfermagem 

CIPE – classificação internacional para a Prática de Enfermagem

Cofen – conselho Federal de Enfermagem

CBEn - congresso Brasileiro de Enfermagem

Crem –  comitê Regional de Enfermagem do Mercosul 

Cremego – conselho Regional de Medicina de goiás

CRT – certidão de Responsabilidade técnica

CTFIS – câmara técnica de Fiscalização

EaD – Educação à Distância 

Ecaenf – Encontro científico dos acadêmicos de Enfermagem 

Eneon –  Encontro de Enfermagem Obstétrica e neonatal da Região centro-Oeste 

FEPPEN – Federação Pan-americana de Profissionais de Enfermagem 

ILP – instituição de longa Permanência

MS –  Ministério da saúde

NVE – núcleo de vigilância Epidemiológica

OE –  Ordem dos Enfermeiros de Portugal

PACS – Programa de agentes comunitários de saúde

PAD – Processo administrativo

POP – Procedimento Operacional Padrão

PSF – Programa saúde da Família

PUC-GO – Pontifícia universidade católica de goiás 

Rede PLP –  Rede de Enfermagem dos Países de língua Portuguesa

SAE – sistematização da assistência em Enfermagem 

SBEn – semana Brasileira de Enfermagem 

Siate – sistema integrado de atendimento ao trauma e Emergências

SMS – secretaria Municipal de saúde

UABSF – unidade de assistência Básica saúde Família

UFG – universidade Federal de goiás 

UPA – unidade de Pronto atendimento

UTI – unidade de terapia intensiva
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O Relatório de gestão do conselho Regional de Enfermagem de goiás refe-

rente ao ano de 2012 expressa o resultado de suas ações tanto do ponto 

de vista quantitativo como qualitativo pretendendo significar o compromis-

so e responsabilidade da gestão com o crescimento da enfermagem e da autarquia 

profissional que a representa.

com base na Portaria nº 150/2012 do tribunal de contas da união (tcu) e as 

orientações da controladoria geral do cofen em oficina realizada  em Brasília nos dias 

30 e 31 de janeiro de 2013 foi possível incorporar as primeiras adequações normativas 

das mudanças propostas no acórdão  nº 2.666/2012 do tcu.

assim é que, aos dados administrativos, financeiros e contábeis, agregam-se tam-

bém as ações junto a categoria profissional de enfermagem relacionadas à valorização 

profissional, à representatividade junto ás instâncias de controle social e outras, às par-

ticipativas em fóruns profissionais, às atividades das câmaras técnicas, aos cursos 

implementados  e ao processo de fiscalização próprio da autarquia.

a gestão agradece o apoio e a colaboração de todos. 

Boa leitura!





1.1.2. Destaque aos profissinais

a 3ª edição do Prêmio Profissional 
Destaque da Enfermagem, realizada 
no dia 11 de maio, homenageou 40 
profissionais – enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem, sendo 
que destes, dois receberam menções 
honrosas. na ocasião foram entregues 
troféus e ainda certificados em reco-
nhecimento ao trabalho realizado ao 
longo do último ano nas instituições de 
saúde, de ensino e entidades de clas-
se nas dimensões ética, técnica, políti-

ATIVIDADES INTERATIVAS COM A CATEGORIA  

1.1. valORiZaÇãO PROFissiOnal

1.1.1. Divulgação e campanhas da Enfermagem

Em 2012, foi criada uma campanha especial para lembrar a importante atuação dos 36 
mil profissionais de enfermagem. com o tema “Em todas as horas do dia, a enfermagem 
cuida de vidas”, foram preparados outdoor e busdoor com imagem de cinco profissionais 
goianos que foram homenageados na 2ª edição do Prêmio Profissional Destaque da Enfer-
magem – sendo 2 enfermeiros, 2 técnicas de enfermagem e 1 auxiliar de enfermagem. as 
fotos desses profissionais, em seu próprio local de trabalho, ilustram situações do dia a dia 
da enfermagem. O objetivo foi retratar os inscritos por meio desses cinco profissionais. Os 
outdoors puderam ser visualizados em 27 lugares diferentes e 10 linhas de ônibus levaram 
a mesma imagem.

Profissionais Destaques de 2012 

Imagem do outdoor utilizado para divulgação durante maio de 2012
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1.1.4. Coren Itinerante

De 18 a 22 de junho, o coren goi-
ás se dirigiu até cristalina e luziânia, 
municípios do Entorno de Brasília para 
levar atividades e serviços aos profis-
sionais da região. nos dias 18 e 19, a 
equipe do coren itinerante atendeu a 
enfermagem em cristalina, na secre-
taria Municipal de saúde.  cerca de 35 
profissionais fizeram sua inscrição jun-
to ao conselho, negociação de débitos 
e requisição de informação. na noite 
do dia 19, foi realizada, no auditório do sebrae, a palestra “novas resoluções e implicações 
ético legais no exercício profissional de enfermagem”. Em seguida a equipe itinerante se-
guiu para luziânia, onde 50 profissionais usufruíram dos serviços do conselho. 

1.1.3. Conscientização

apoiando o movimento Outu-
bro Rosa, o conselho iluminou sua 
fachada com o tom da campanha 
para incentivar as profissionais de 
Enfermagem a não esquecerem “o 
cuidar” de si mesmas.  a proposta 
do movimento é chamar atenção 
para o diagnóstico precoce do cân-
cer de mama e alertar sobre os ris-
cos desse tipo de câncer, segundo 
mais recorrente no mundo, perden-
do somente para o de pele. tendo 
em vista que o número de mulheres 
na enfermagem é bastante expressivo, o momento foi bem utilizado, sendo divulgados em 
diversos sites e jornais da capital.

Coren Itinerante visitou municípios do Entorno do DF

Fachada do prédio do Coren-GO destacou o Outubro 
Rosa 

ca, social, científica, cultural e humana. a presidente do cofen, Marcia cristina Krempel, e 
a conselheira Federal, ivete santos Barreto, prestigiaram a noite de homenagem.  
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O 15º cBcEnF, realizado de 9 a 12 de agosto em Fortaleza (cE), teve como tema “cui-
dado e Proteção da vida. O congresso foi marcado por recorde no número de trabalhos 

a 73ª sBEn , com o tema “associação 
Brasileira de Enfermagem: 85 anos de 
compromisso social, participação e luta”, 
foi realizada em goiás nos dias dias 14 e 
15 de maio, nas Faculdades de Enferma-
gem e de Medicina da uFg. Foram 300 
inscritos distribuídos entre cursos, ofici-
nas, mesas redondas, fóruns, conferên-
cias, além de apresentação de trabalhos 
científicos. 

Este evento faz parte das comemora-
ções do mês da Enfermagem e é promovi-
do pela aBEn. O coren-gO participou das 
atividades programadas para os dois dias, incluindo a presença da presidente  Maria salete 
silva Pontieri nascimento na mesa de abertura.  

as conselheiras Ângela Bete severino Pereira e Marta valéria calatayud, e a colabora-
dora laura Maria isabela t. Barros participaram do 64º cBEn e 3º colóquio latino-ameri-
cano de História da Enfermagem, com o tema “Empoderamento da Enfermagem na aliança 
com o usuário”, de 29 de outubro a 1º de novembro, em Porto alegre (Rs). na ocasião, 
Ângela Bete severino Pereira e Marta valéria calatayud apresentaram trabalho científico 
relacionado ao combate e controle da Hanseníase na região leste de goiânia. 

Participantes do 15º CBCENF visitam stand do Coren-GO

1.2.2. 15º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem

1.2. PaRticiPaÇãO EM cOngREssOs, sEMináRiOs E EncOntROs

1.2.1. 73ª Semana Brasileira de Enfermagem e Congresso Brasileiro de 
Enfermagem

Conselheira do Cofen e presidente do Coren-GO 
    participaram da mesa diretiva da SBEn
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a presidente do coren-gO, Maria salete Pon-
tieri, e a secretária, Marysia alves da silva, res-
pectivamente, participaram, no dia 30 de outubro, 
da solenidade de abertura do X Ecaenf, realizada 
na Puc-gO. O evento, que tem como tema “O co-
nhecimento como possibilidade de viabilizar o po-
der do cuidar”, tem como objetivo congregar aca-
dêmicos de Enfermagem das diversas instituições 
de ensino. a conselheira Marysia alves da silva 
recebeu uma homagem especial dos acadêmicos 
de enfermagem nesse evento.

a i Jornada goiana do Paciente seguro, 
realizada no dia 20 de novembro, teve como 
tema “Paciente seguro” e abordou em todas 
as palestras a importância de oferecer um 
ambiente seguro ao paciente, independente 
de qual for o tipo de assistência oferecida. O 
coren-gO foi parceiro deste evento, na ela-
boração da programação, divulgação e reali-
zação. além disso, a presidente, Maria salete 
silva Pontieri nascimento participou da mesa 
de abertura. Embora pudessem participar todos os profissionais de saúde, mais de 90% 
dos presentes eram da Enfermagem. 

a rede cegonha e a assistência prestada a mulher e seu recém-nato constituíram o foco 
do ii Eneon, realizado nos dias 9 e 10 de novembro, em goiânia, pela abenfo-gO. O evento 
contou com a presença de vários representantes das abenfos estaduais; da conselheira 
Federal do cofen, ivete santos Barreto; conselheira do coren-gO, Ângela Bete severino 
Pereira; secretário Municipal de saúde, Elias Rassi; entre outros. 

1.2.4. 1ª Jornada Goiana do Paciente Seguro

1.2.3. 2º Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal  

inscritos e também na quantidade de congressistas – passando a marca de 7.500. Foram 
aproximadamente 1.200 pôsteres e mais de 50 palestras, mesas redondas e conferências. 

goiás levou roupas de época que retratam os uniformes usados pela enfermagem em 
diferentes épocas para que os participantes pudessem vestí-las e levar para casa uma 
recordação dos primórdios da profissão. a fila para posar para fotos foi constante, durante 
os três dias de feira, e um espírito animado de volta ao passado marcava o rosto dos retra-
tados.  Mais de 2 mil pessoas visitaram o stand e fizeram suas fotos.

Presidente Maria Salete Pontieri fala durante 
abertura da Jornada Goiana do Paciente Seguro

Coren-GO participa de abertura do X Ecaenf

1.2.5. Instituições de Ensino
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2. EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA CATEGORIA

2.1. caPacitaÇãO EM sistEMatiZaÇãO Da assistÊncia DE EnFER-
MagEM

Durante o ano de 2012, 
foram realizadas duas tur-
mas de capacitação em 
saE. O objetivo do curso é 
aperfeiçoar a capacitação 
dos enfermeiros e técnicos 
de enfermagem com rela-
ção a saE, alinhada com a 
Resolução cofen nº358/09 
e utilizando a cipe.

  

Quadro 01 – capacitação em saE

2.2. cuRsO DE uRgÊncia E EMERgÊncia

O coren-gO, mediante parceria estabelecida entre cofen, cremego, siate e corpo de 
Bombeiros, continua realizando os cursos de urgência e Emergência Pré e intra Hospitalar. 
O objetivo do curso é contribuir com a capacitação do profissional de enfermagem que atua 
na área de urgência e no atendimento primário das emergências clínicas ou traumáticas. 
Em 2012 foram abertas 34 turmas, alcançando 2.141 profissionais.

Professora Márcia Bachion ministra aula da capacitação em SAE

Turma Nível Período Participantes
turma 1 superior 27/01/2012 a 02/03/2012 58
turma 2 superior 09/03/2012 a 31/03/2012 65
turma 3 Médio 05/05/2012 a 19/05/2012 29
turma 4 superior 15/06/2012 a 07/07/2012 37
Total 189
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Quadro 02 – curso de urgência e Emergência

3. REPRESENTATIVIDADE 

2.1. cOMitÊs E FÓRuns EstaDuais

Em 2012, o coren-gO teve como 
representante no comitê Estadual de 
combate a Dengue a conselheira  Ma-
rysia alves da silva. Ela participou das 
reuniões do comitê, que tem como ob-
jetivo informar sobre a doença, relatar 
ações exitosas e ainda unir os seus 
componentes para ações em todo o 
Estado. uma das ações desenvolvidas 
pelo conselho foi o envio de newsletter 
especial sobre a doença para 15.121 e-mails para profissionais cadastrados para receber 
esse tipo de informativo virtual. O conteúdo esboçava um apanhado geral sobre os avanços 
da dengue em goiás e incentivava a ação pró-ativa da Enfermagem. 

O coren-gO também teve representação no cMs de goiânia por meio da conselheira 

Muitos profisisonais de enfermagem fazem parte do 
Comitê Estadual de Combate a Dengue

Item Janeiro a dezembro de 2012
quantidade de cursos 34
quantidade de participantes 2.141
cidades contempladas anápolis
 Bela vista de goiás
 catalão
 goiânia
 goianira
 goiás
 guapó
 ipameri
 itaguari
 luziânia
 Montividiu
 Porangatu
 Rio verde
 Rio quente
 senador canedo
 trindade
 uruaçu
 valparaíso de goiás
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Rosilene alves Brandão e silva. De agosto a dezembro de 2012, ela participou de todas as 
reuniões realizadas pelo grupo. 

O conselho também está presente no cEs, no segmento de trabalhador, com a pre-
sença da conselheira stefânia cristina de s. nolasco. Foram realizadas, ao longo do ano, 
vários debates e eventos com o objetivo de discutir melhores condições para os trabalhado-
res de saúde. Outro avanço alcançado pelo coren-gO foi a conquista da titularidade como 
membro do cEs. 

Quadro 03 – quantitativo de eventos que tiveram participação de conselheiros e colabo-
radores do coren-gO 

Eventos Quantidade
73º sBEn 1
aBEn 4
audiência MP 2
audiências Públicas 4
cEE 2
cEs 20
cMs de goiânia 10
cMs de Jataí 9
cofen para capacitação 5
comitê de combate a Dengue de Jataí 2
comitê de combate ao crack e Outras Drogas 3
comitê de controle de infecção 4
comitê de Mortalidade Materna 3
comitê Estadual contra a Dengue 8
comitê Estadual de saúde Mental 3
congressos, seminários, simpósios, Encontros, Fóruns, conferências 9
Entrevistas 8
Fórum nacional 30 Horas Já 3
Jornadas 2
Mesa Redonda - ato Médico 2
Organização da sBEn 8
Outros 5
Outros eventos de instistituições de educação 11
Palestras 14
Posse comissão de ética nas instituições de saúde 1
seminário interno 1
sEs e sMs 2
solenidades de Homenagens 3
uFg 3
visita técnica 2
Total 154
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3.2. cOFEn

 no ano de 2012, a conselheira Federal ivete santos Barreto, representante da en-
fermagem goiana junto ao cofen, participou de reuniões Ordinárias e Extraordinárias de 
Plenário, participou de despachos administrativos com a presidência do conselho Fede-
ral, participou de grupos de trabalho e eventos, elaborou pareceres administrativos e em 
processos éticos e também elaborou dois artigos para a Revista Enfermagem em Foco. 
Ressalta-se a participação nas mobilizações nacional pela aprovação da jornada de traba-
lho de 30 horas semanais e contra a aprovação da lei do ato Médico. 

a enfermeira ivete santos Barreto representou o cofen no Fórum Permanente “Merco-
sul para o trabalho em saúde”, do Ms; no crem; no comitê de Mobilização social da Rede 
de atenção Psicossocial, do Ministério da saúde; no acompanhamento da implantação da 
Plataforma arouca junto ao Mercosul; no grupo cooperação técnica Brasil – uruguai, para 
elaboração do censo da enfermagem uruguaia; e na elaboração e acompanhamento de 
documentos e comunicados com as entidades internacionais – ciE, crem, OE, Rede PlP 
e FEPPEn.

Regionalmente, a conselheira participou da mesa de abertura da 73ª sBEn e do ii Eneon. 

4. AÇÕES ADMINISTRATIVAS

4.1. assEssORia aDMinistRativa

a assessoria administrativa, no decorrer do ano de 2012, realizou esforços para a ado-
ção de diversas medidas a fim de aprimorar a administração das receitas e controlar o nível 
de despesas, sempre visando proporcionar maior nível de qualidade, agilidade e transparên-
cia na ampliação dos mecanismos de controle interno e implementação de procedimentos 
para aumentar a eficiência nos processos. 

 algumas das ações desenvolvidas no decorrer do ano de 2012 foram:
- aprimoramento na gestão de copiadoras/impressoras, cujo dispêndio anual foi reduzido 

significativamente, mantendo equipamentos com alta tecnologia que permitem a reprografia, 
impressão, transmissão e recebimento de fax bem como digitalização de documentos;

- realização de reuniões com os empregados para tratar de assuntos referentes às ativi-
dades administrativas, tais como, procedimentos padrão e unificação de procedimentos na 
sede e subseções;

- realização de visitas às subseções localizadas no interior do estado de goiás nos 
municípios de anápolis, itumbiara, Jataí e valparaíso, com o objetivo de verificar e acom-
panhar as rotinas administrativas e resolver problemas internos e externos;

- orientação e acompanhamento junto aos empregados quanto a dúvidas no desempe-
nho e execução de suas atribuições; e 

- conscientização dos empregados quanto ao uso racional de equipamentos e supri-
mentos.
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Quadro 04 – ligações telefônicas recebidas na sede

Quadro 05 – atendimento presencial realizado na sede

4.1.1. Departamento Financeiro  

O departamento de gestão Financeira, responsável pelo planejamento, organização e 
controle do fluxo financeiro adotou como foco principal o controle das despesasXreceitas, 
realizando todos os procedimentos de forma segura e transparente, devido a isso pode 
apresentar números positivos no ano de 2012.

 Entre as atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2012 pelo Financeiro des-
tacam-se: 

- auxílio direto para a comissão de tomadas de contas - ctc, quanto à averiguação e 
controle dos processos econômico financeiro;

- realização de controle de pagamentos referentes a compromissos e pagamentos pro-
gramados;

- realização de controle da movimentação diária das contas correntes através do ge-
renciador Financeiro para apurar eventuais saldos devedores e lançamentos bancários não 
correspondidos;

- emissão de relatórios financeiros mensais e anuais de receitas e despesas para Dire-
toria e comissão de tomadas de contas (ctc); e

- controle dos saldos financeiros e orçamentários.

Departamento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

carteira de cobrança 155 168 168 626 536 562 118 277 213 92 236 325 3476

chefia de gabinete 220 196 75 139 200 84 183 185 90 122 84 31 1609

Fiscalização 537 584 451 483 591 599 661 666 416 509 434 336 6267

ger. administrativa 471 523 161 350 415 350 514 396 247 400 439 278 4544

Registro e cadastro 1276 447 627 1272 1379 1274 790 805 641 772 657 720 10660

telefonia 6625 5058 4725 3380 3445 3461 3214 3186 2328 2678 3064 2771 43935

Outros 431 401 488 636 599 484 342 490 283 483 442 347 5426

Total 9715 7377 6695 6886 7165 6814 5822 6005 4218 5056 5356 4808 75917

Departamento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

atendimento 1.251 925 1.097 723 930 872 1.050 1.059 850 984 831 756 11328

Registro e cadastro 79 21 26 18 46 58 65 46 72 55 45 23 554

carteira de cobrança 401 309 265 157 271 232 302 250 190 106 238 147 2868

gerencia adm. e Fin. 54 63 77 57 56 108 116 68 42 171 78 41 931

Fiscalização 47 55 106 69 74 63 70 64 48 57 35 32 720

Outros 573 121 198 156 227 73  130 224 129 134 106 77 1547

Total: 2405 1494 1769 1180 1604 1406 1733 1711 1331 1507 1333 1076 18549

Fonte: Gerência Administrativa/Programa Rêmora 

Fonte: Gerência Administrativa/Relatório ano de 2012 
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4.1.2. Departamento Contábil 

O Departamento contábil desempenha importante e essencial papel no controle das 
contas, podendo demonstrar em tempo real as condições econômicas desse  Regional, 
assessorando diretamente na tomada de decisões, de acordo com o orçamento vigente.

Quadro 6 – Relatório sintético de contas do Exercício Financeiro de 2012 

Demonstrativo das Receitas

Especificação 2012 A c u m u l A d o

Receitas com anuidade P. Física R$  4.857.593,15    R$ 4.857.593,15
Receitas com anuidade P. Jurídica R$           -   R$           -   
Receitas Patrimoniais R$     235.876,68 R$    235.876,68
Receitas de serviços R$     901.108,49 R$    901.108,49 
Receitas com Divida  ativa R$       36.351,25 R$      36.351,25
Receitas Diversas R$     361.812,07 R$    361.812,07

TOTAL GERAL R$  6.392.741,64 R$ 6.392.741,64 

Demonstrativo Das Despesas
Especificação 2012 A c u m u l A d o

Despesas com Pessoal R$ 2.093.350,66 R$ 2.093.350,66 
Obrigações Patronais R$    627.687,29 R$    627.687,29 
Diárias, auxílio Repres. Jetons - indenizações R$    656.962,25 R$    656.962,25
Material de consumo R$    156.707,40  R$    156.707,40 
Passagens e despesas com locomoção R$      69.870,54 R$      69.870,54  
Outros serviços – Pessoa Física R$      30.889,62 R$      30.889,62 
Despesas com serviços de P. Jurídica R$  1.185.536,84 R$  1.185.536,84
Obrigações tributárias R$      20.882,77 R$      20.882,77

        SUBTOTAL R$  4.841.887,37 R$ 4.841.887,37

tOtal gERal Das DEsPEsas DE caPital R$     103.296,94 R$    103.296,94  

quOta PaRtE cOFEn R$   1.530.453,46  R$ 1.530.453,46   

                                                  TOTAL GERAL R$  6.475.637,77 R$ 6.475.637,77

DEMONSTRATIVO DO SISTEMA FINANCEIRO DO COREN-GO EM 31/12/2012
saldo em 31/12/2011 R$ 1.861.231,98+
Receitas de Janeiro a Dezembro de 2012 R$ 6.392.741,07+
Despesas de Janeiro a Dezembro de 2012 R$ 4.841.887,37 -
aquisição de Bens de Janeiro a Dezembro de 2012 R$    103.296,94 -
quota Parte cofen de Janeiro a Dezembro de 2012 R$ 1.530.453,46 -

                                                                     SALDO EM 31/12/2012 R$ 1.778.335,28+
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4.1.3. Recursos Humanos

no decorrer de 2012, contamos com 48 pessoas qualificadas e treinadas prontas para 
o atendimento à categoria e a população em geral. abaixo segue algumas ações que foram 
desenvolvidas nesse ano: 

- avaliação do perfil de cada empregado com o intuito de identificar o potencial de cada 
um para melhor desempenho das atribuições nos departamentos;

- convocação para posse imediata de 12 concursados, para suprir necessidade de cada 
departamento e melhorar a prestação de serviço para a categoria e para a comunidade em 
geral; 

- acompanhamento da assiduidade e pontualidade dos empregados; e

- realização de escala de férias de forma a evitar que tais programações não atrapa-
lhem o bom funcionamento do conselho.

4.2. assEssORia DE cOMunicaÇãO

a assessoria de comunicação buscou, durante o ano de 2012, divulgar a imagem do 
coren-gO junto aos inscritos através de diferentes métodos. um deles foi a inserção do 
conselho no Facebook, mídia social que é atualmente mais usada no Brasil. nos meses de 
janeiro a dezembro, 5.600 pessoas curtiram a fan page do Regional , ou seja, elas  passa-
ram a fazer parte dos usuários que gostariam de receber atualizações, recados e participar 
da rede coren-gO. 

ainda no âmbito virtual, a comunicação enviou quatro edições de newsletter aos pro-
fissionais inscritos que informaram seu e-mail no momento da inscrição e também aos inte-
ressados que se cadastraram para receber tal informação através de um campo específico 
para solicitação de informação no site. Diferentes temas foram abordados: pesquisa Perfil 
da Enfermagem, novas resoluções do sistema cofen/corens, assistência em enfermagem 

Informativos Coren-GO são distribuídos nas casas dos profissionais e na sede do Conselho
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e combate a dengue. a resposta a este trabalho foi positiva, já que de cada remessa de 
envio com 15.121 mil endereços de e-mail, 14.966 foram entregues com sucesso.  

O site do conselho recebeu uma média de 7.500 visitas mensais. Para incrementar o 
número de visitações e também garantir a satisfação dos usuários, foram feitas atualiza-
ções constantes das matérias jornalísticas e informações. Foram inseridas 167 matérias 
jornalísticas e 39 divulgações de cursos e eventos. além disso, foram divulgadas 533 vagas 
de trabalho para enfermeiros (as), técnicos (as) e auxiliares e enfermagem. 

Quadro 07 – Matérias divulgadas no site www.corengo.org.br

Assunto Quantidade
simpósio 39
congresso
Palestra
Jornada
cursos
seminário
notícias 167
Esclarecimentos
Matérias
comunicados
Total 206

Outro atendimento realizado pelo departamento de assessoria de comunicação, a par-
tir de agosto de 2012, é a resposta e/ou encaminhamento aos e-mails enviados para caixa 
eletrônica corengo@corengo.org.br. neste período, essa caixa recebeu 921 e-mails, sendo 
que 438 foram encaminhados para departamentos diretamente ligados aos assuntos rela-
cionados. Os 483 e-mails restantes foram respondidos pela assessoria de comunicação, 
que tiveram como principais assuntos: dúvidas sobre função e atividade do coren-gO, 
solicitação de divulgação de cursos e eventos diversos, parcelamento de anuidade e dú-
vidas sobre exercício profissional. além de encaminhar os e-mails para os departamentos 
responsáveis, o setor de comunicação monitora as respostas encaminhadas aos profissio-
nais, observando se a necessidade foi atendida e o tempo de resposta. 
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4.3. 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 determinadas 
pela presidência, entre outros. 

Quadro 09 – quantitativo de Ofícios Expedidos 

Quadro 08 – quantitativo de e-mails recebidos na caixa corengo@corengo.org.br de 
agosto a dezembro

Departamento E-mail respondidos

administrativo 6

câmaras e comissões 35

chefia de gabinete 45

cobrança 186

comunicação 483

Fiscalização 65

Registro 71

tecnologia de informação 30

Total 921

O informativo coren-gO passou a ser distribuído em três edições anuais, com 12 pági-
nas. a tiragem de cada edição foi ampliada de 33 mil (quantidade praticada em 2011) para 
35 mil. Para aumentar a quantidade de profissionais que têm acesso ao informativo institu-
cional, foram encaminhados exemplares avulsos para cerca de  440 instituições de saúde 
do Estado. visando valorizar a participação dos inscritos, foi lançado no mês de outubro, a 
consulta sobre quais assuntos os inscritos gostariam de ler nos informativos. as propostas 
foram recebidas por e-mail e Facebook, e os termas foram abordados na última edição de 
2012. 

Tipo Quantidade
cofen 154
corens 83
Diversos 204
circular 39
Total 480
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Quadro 10 – quantitativo de atas

Quadro 11 – Portarias e Decisões Expedidas 

Quadro 12 – quantitativo de Reuniões

Atas Quantidade
Reuniões Ordinárias de Plenário 22
Reuniões Extraordinárias de Plenário 0
Reuniões de Diretoria 93
Total 115

Mês Portarias Decisões
Janeiro 11 0
Fevereiro 28 1
Março 23 1
abril 15 5
Maio 33 0
Junho 35 2
Julho 21 2
agosto 31 4
setembro 19 3
Outubro 32 16
novembro 32 4
Dezembro 21 8
Total 301 46

Meses ROP REP ROD
Janeiro 1 0 9
Fevereiro 1 0 7
Março 2 0 6
Abril 2 0 8
Maio 2 0 8
Junho 2 0 7
Julho 2 0 8
Agosto 2 0 9
Setembro 2 0 7
Outubro 2 0 9
Novembro 2 0 7
Dezembro 2 0 8
Total 22 0 93

ROP – Reunião Ordinária de Plenário /  REP – Reunião Extraordinária de 
Plenário /  ROD – Reunião Ordinária de Diretoria
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4.4. assEssORia JuRíDica
   
Durante o ano de 2012, a assessoria Jurídica do coren-gO desenvolveu as seguintes 

atividades: apreciação dos termos aditivos e renovações contratuais com as prestadores de 
serviços; acompanhamento periódico e manifestação nas ações de execuções fiscais em 
tramitação perante todas as comarcas; prestação de informações e defesas judiciais para 
os Mandados de segurança e ações ordinárias de requerimento de inscrições Provisórias, 
em especial para casos das instituições Fibra, Facmais, Fug e unifan; defesa e acompa-
nhamento processual de Reclamatórias trabalhistas; e manifestação e prosseguimento 
nas ações cíveis Públicas propostas por este conselho em desfavor de instituições de 
saúde.

além disso, o setor Jurídico realizou estudo de procedimentos administrativos de co-
brança e Protestos Extrajudiciais, com intuito de reduzir o nível de inadimplência e subsidiar 
ações de redução da carga sobre o inscrito mediante ampliação da base de contribuintes 
efetivos; estudo dos fundamentos jurídicos dos protocolos de Enfermagem relativos à pres-
crição de medicamentos por enfermeiros na rede pública e privada de saúde; e pesquisa e 
estudo acerca da lei nº 12.514/2011, levantando seus possíveis efeitos e reflexos perante 
os conselhos. 

Foram emitidos 43 (quarenta e três) pareceres, envolvendo diversos assuntos, em es-
pecial acerca de transferência de inscrição, revalidação de autorização, requerimento de 
inscrição definitiva sem a apresentação de diploma, dentre outros; emissão de ofícios para 
órgãos diversos; e consolidação do entendimento acerca da legislação educacional, fren-
te   às questões surgidas com a extinção das inscrições Provisórias. a assessoria Jurídi-
ca atendeu diversos profissionais inadimplentes, apresentando propostas de pagamento 
à vista ou parcelado e celebrando acordos; e ainda esclareceu e orientou profissionais de 
Enfermagem, pessoalmente na sede ou via telefone; análise e estudo acerca dos proce-
dimentos, atos e documentos inerentes ao departamento de Fiscalização;  e promoção de 
peças contestatórias, petições interlocutórias, recursos e outras medidas necessárias fren-
te às ações interpostas em desfavor desta autarquia. 

lista-se ainda entre as atividades, o acompanhamento periódico de processos judiciais 
em trâmite perante todas as instâncias judiciais; análise e estudo de PaDs, produzidos 
pelo Departamento de Fiscalização após atos fiscalizatórios junto à diversas instituições de 
saúde; atualização e lançamento dos andamentos processuais junto ao sistema da incorp 
utilizado pelo coren-gO; e apresentação de defesas e impugnações diversas frente as 
ações judiciais e Procedimentos administrativos sofridos por este conselho. 
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Quadro 13 – Relatório gerencial simplificado por classe

Descrição Total por classe
ação ordinária/tributária 6
ação ordinária/serviços públicos 1
ação ordinária/Outras 28
Mandado de segurança individual 62
Mandado de segurança coletivo 9
Execução Fiscal/Fazenda nacional 4
Execução Fiscal/Outras 2.082
cumprimento de sentença 6
cumprimento de sentença/Desmembramento 1
Execução contra a Fazenda Pública 1
consignação em Pagamento 1
ação de Prestação de contas 1
Monitoria 1
carta Precatória 8
carta Precatória/Fiscal 153
carta Precatória/cível 8
ação civil Pública 18
notificação 1
cautelar inominada 7
impugnação ao valor da causa 1
incidente Processual cível/Outros/agravo de instrumento 2
Embargos à execução fiscal 36
Embargos à execução 1
Embargos de terceiros 1
Reclamação trabalhista 1
ação Penal de competência do Juiz singular 2
Procedimento comum cível/Outros/JEF 24
Recurso inominado 7
Total 2.473

4.5. assEssORia DE tEcnOlOgia Da inFORMaÇãO

Dando continuidade ao planejamento estratégico de 2011 e ao projeto de restruturação 
do sistema de informação proposto pelo departamento de tecnologia da informação, novos 
computadores foram adquiridos. as quatro subseções do coren-gO tiveram seus equipa-
mentos substituídos, devidamente testados e configurados trazendo maior agilidade, faci-
lidade e implantação de novas ferramentas e principalmente utilizando apenas softwares 
licenciados, trazendo maior segurança ao sistema de informação. na sede do conselho 
foram substituídos todos os computadores.
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Em fevereiro, foi feita a configuração do firewall visando trazer maior segurança aos 
dados e a rede do sistema de informação do conselho, controlar acessos remotos aos sis-
temas, melhor uso da internet e possibilidade de relatórios gerenciais sobre uso da mesma. 
nesse mesmo mês, foi criada a politica de segurança da informação, com o objetivo de 
proteger toda informação quer seja um elemento essencial para as atividades do conselho 
ou/e que deve ser preservado pelo período necessário, de acordo com sua importância. 

Em março de 2012, foram criados mecanismos e processos que permitiram informatizar 
os principais dados do processo eleitoral 2011. com este passo é possível gerenciar os da-
dos dos profissionais que compareceram, justificaram e se ausentaram, permitindo lançar 
a multa eleitoral com segurança, garantindo a integridade, confidencialidade e disponibili-
dade destas informações.

O departamento de t.i. também esteve envolvido com a criação de grupo de trabalho 
para informatização de processos da Fiscalização, com o objetivo de padronizar os proce-
dimentos do referido departamento. O processo encontra-se em andamento e servirá de 
referência para outros setores.

a t.i. participou da capacitação realizada pela incorp referente a nova versão do siste-
ma e ferramenta específica para procedimentos de guias de registro pela descentralização.  
Merece destaque criação do comitê nacional de integração entre conselhos Regionais, 
conselho Federal e incorp, que teve início em outubro de 2011 e que se concretiza em ju-
nho de 2012 com a finalidade de padronizar processos realizados pelo incorp entre os vinte 
um conselhos regionais que o utilizam.

a partir de 2012, o coren-gO passou a contar também com configuração e instalação 
do servidor de segurança digital permitindo o gerenciamento das atualizações de seguran-
ça do sistema operacional de todos os computadores do conselho, e a central de antivírus 
– que fica responsável por analisar todo tráfego de dados da rede interna dos computado-
res fazendo verificações sistemáticas eliminando possíveis vírus e controlando ameaças, 
trazendo em uma console central todos os fatos relacionados a ameaças e contaminações 
referentes a vírus de computadores. Ficou possível administrar de forma segura a rede 
de computadores e caso necessário identificar fatos a fim de tomar ações corretivas e de 
conscientização dos usuários dos recursos tecnológicos.

Por fim, destaca-se o trabalho de suporte oferecido pelo departamento de t.i.  ao siste-
ma de informação (pessoas, equipamentos, softwares, processos, entre outros). O quadro 
abaixo traz dados sobre as demandas atendidas. 

Quadro 14 – Demandas atendidas por setor do conselho

Solicitante Solicitações
arquivo 20
Atendimento 31
Câmaras Técnicas e Comissões 14
Chefia de Gabinete 65
Cobrança 10
Comunicação 32
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Contabilidade 4
Financeiro 34
Fiscalização 144
Procuradoria e Jurídico 29
Registro e Cadastro 148
Telefonia 10
Total 541

Quadro 15 – classificação de atendimentos de t.i.

Tipo de atendimento Quantitativo
suporte técnico 233
Problemas com algum programa 33
Dúvida com algum programa 3
treinamento e orientações 7
Outros 272
Total 548

5. AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL

5.1. FiscaliZaÇãO

O setor de fiscalização do coren-gO, apresenta os principais resultados do trabalho 
desenvolvido  no ano de 2012, o qual renovou as esperanças de quem acredita na vida, 
na verdade e no trabalho árduo e profícuo. com afinco, o setor realizou seu trabalho vi-
sando proteção da coletividade, cumprimento da lei do exercício profissional e reduções 
de infrações éticas. no caminho percorrido foi adotada uma fiscalização pedagógica, ética, 
científica e legal, o que permitiu uma aproximação maior com a categoria, que pode ser 
visualizada nos números das atividades realizadas, principalmente as assessorias/consul-
torias presenciais, por telefone e e-mail, entre outras.

Foram realizadas 1.587 fiscalizações, em 2012, e priorizadas as fiscalizações de pri-
meira vez do ano, aumentando o número de instituições de saúde fiscalizadas e municípios 
visitados. Foram emitidas 367 novas certidões de responsabilidade técnica, averiguadas 
236 denúncias, cujos processos se encontram tramitando no conselho. Em relação as 
atividades  correlacionadas à fiscalização destacamos as assessorias/consultorias que to-
talizaram 2.733.

O trabalho da Fiscalização foi fundamental para a sociedade e em prol da valorização 
profissional. as dificuldades enfrentadas não serviram de impedimento algum para obter o 
resultado, mas serviram de oportunidades para seguir em frente, em busca de uma assis-
tência de enfermagem de qualidade, realizada por profissionais habilitados e devidamente 
inscritos no coren, além da segurança dos usuários do sistema de saúde público, filantró-
pico ou privado.
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é importante que os profissinais conheçam a real função do conselho que é um sistema 
da categoria profissional de Enfermagem para salvaguardar os interesses coletivos, cujo 
fim primordial é dar proteção à sociedade, em relação aos serviços que lhe são prestados 
por seus profissionais.

Quadro 16 – inspeções fiscalizatórias por tipo de instituição no período de janeiro a  de-
zembro de 2012 

Instituições Sede Anápolis Rio Verde Itumbiara Valparaíso Total

Hospitais 309 59 55 49 41 513
clínicas 51 3 8 8 3 73
centros ou Postos de 
saúde, cais, ciaMs,uPa

88 38 21 28 6 181

uaBsF, PsF, Pacs, 
caPs.

182 74 70 44 67 437

ilP geriátrica/abrigos 5 1 6 7 1 20
transporte móvel de 
pacientes

29 17 9 3 2 60

uti terceirizada 21 0 0 3 0 24
sMs, Diretorias, Distritos 
sanitários, nvE, 
coordenações.

77 24 45 33 29 208

Escolas  -  -  -  -  -  - 
Empresas 6 0 7 9 0 22
Jogos 12 0 0 0 0 12
Outras instituições 26 1 3 1 6 37
Total 810 221 224 185 155 1595

Quadro 17 – inspeções por tipo de ato fiscalizatório e por subseção no período de janeiro 
a dezembro de 2012

(Fonte: setor de Fiscalização: Pastas/Relatórios fiscais)

(Fonte: setor de Fiscalização: Pastas/Relatórios fiscais)
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Quadro 18 – atividades correlacionadas a fiscalização no período de janeiro a dezembro 
de 2012 

(Fonte: setor de Fiscalização: Pastas/Relatórios fiscais) 

Meses/Atividades JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
Entrega de cRt com  
orientação

8 8 13 9 6 21 12 8 8 9 14 16 132

captação de denún-
cias presencial

8 7 5 2 3  1 3 3 4 1 4 41

captação de 
denúncias por  
telefone / e-mail

24 12 17 12 14 8 18 7 11 19 9 5 156

abertura de PaD 32 19 22 14 17 8 19 10 14 23 10 9 197
consultoria/asses-
soria/Orientação 
presencial

28 90 7 4 25 28 9 1 14 7 11 9 233

consultoria/asses-
soria/Orientação por 
telefone/e-mail

96 203 259 278 265 158 27 193 193 231 203 197 2303

aulas sobre 
legislação

1 5 1 7 3 1     1 1 20

Resposta a e-mail 11 23 20 20 31 23 12 61 16 22 21 19 279
Planejamento de  
Fiscalização

55 118 191 109 115 99 96 103 93 110 73 53 1215

Elaboração de 
Relatórios 
circunstanciados

36 63 37 41 45 36 49 38 28 29 21 14 437

Reuniões: gerência  
coordenação/ 
ctFis / Diretoria 

5 4 5 9 3 6 5 7 8 5 7 5 69

Oficinas / Estudos 
da legislação  

9 13 9 10 15 5 5 3 1 4 5 8 87

Participação na 
elaboração de 
formulário ou POP 

6 1     1   1   9

Elaboração da 
produtividade 

12 12 11 11 11 11 10 9 8 8 9 8 120

Total 331 578 597 526 553 404 264 443 397 472 385 348 5298

5.2. REgistRO E caDastRO

no mês de janeiro, houve sensivelmente um aumento do fluxo de solicitações de re-
gistro no departamento em virtude do fim dos registros provisórios, conforme o art. 46 da 
Resolução cofen nº372/10, que foi prorrogado pela Resolução cofen nº419/12, até o dia 
31 de janeiro de 2012. 

O setor de Registro e cadastro participou, mês de março, do i seminário dos Depar-
tamentos de Registro e cadastro do sistema cofen/corens; e no mês de junho, houve o 
treinamento sobre nova versão de guias de remessas, no cofen. 

O primeiro semestre do ano corrente, se comparado ao mesmo período do ano anterior, 
nos mostrou um significativo aumento de inscritos na base de dados do conselho. Provavel-
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Quadro 19 – quadro de atendimento por categoria profissional

5.2.1.Subseções

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

no começo de 2012, havia em funcionamento uma subseção em Jataí – distante 332 
Km da capital. Entretanto, de acordo com estudo realizado sobre a viabilidade de sua loca-
lização, esta unidade foi fechada e aberta outra em Rio verde – a 241 Km de goiânia, no 
segundo semestre de 2012. 

a resposta foi rápida, pois o número de inscritos contemplados (1.911) é maior do que 
o da região anterior (846). no segundo semestre desse ano, foram atendidas presencial-
mente e por telefone 1.163 pessoas em Rio verde. além disso, através da subseção de Rio 
verde foram inscritos 235 profissionais, e outros 36 fizeram negociação de débitos.

mente, é um reflexo de uma fiscalização atuante e da preocupação dos novos profissionais 
em se registrar junto ao conselho, fazendo com que cada vez mais a categoria se fortaleça. 
Mensalmente são enviados a base de dados do cofen a quantidade de inscritos mês a 
mês, e o quantitativo de inscritos aumenta sensivelmente.

Protocolos Enfermeiro(a) Técnico(a) de 
Enfermagem

Auxiliar de 
Enfermagem

Total

inscrições Definitivas 1.783 2.755 236 4.774
inscrições Provisórias 256 40 5 301
inscrições Definitivas 
secundárias

60 81 1 142

inscrições Provisórias 
secundárias

2 0 0 2

inscrições Remidas 21 55 12 88
carteiras Definitivas 
confeccionadas

1.451 2.021 184 3.656

carteiras Definitivas Entregues 0 0 0 0
Especialização 24 44 1 69
Requerimento de cancelamento 178 460 443 1.081
Requerimento de 
Recadastramento

236 910 83 1.229
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Subseção Anápolis Itumbiara Valparaíso
Atendimento Presenciais 1.180 1.574 2.345

atendimento telefônico 1.841 1.784 3.049
inscrições EnF 102 44 111
Inscrições TEC 269 113 238

Inscrições AUX 31 16 33

cancelamento 114 26 69
transferência 16 36 27
Entrega de documentos 664 377 468
certidão de Regularidade 89 59 170
Parcelamento de Débito 211 164 127
Total 4.517 4.193 6.637

5.2.2. Carteira de Cobrança

 a carteira de cobrança realizou ao longo de 2012, cerca de 11.405 procedimentos, 
incluindo emissão de certidões de transferência e regularidade, emissão de boletos, nego-
ciação de débitos e atendimento via telefone e e-mail. 
 Essas atividades foram desenvolvidas tendo como prioridade o atendimento cordial 
ao público, informar e orientar  e atualizar cadastro dos profissionais atendidos pelo setor. 
além disso, a carteira de cobrança ofereceu suporte a outros departamentos do conselho, 
em especial ao atendimento e Registro e cadastro, realizou acompanhamento e negocia-
ção de débitos Executados (Dívida ativa) em conjunto com o departamento Jurídico.  

Quadro 21 – atividades da carteira de cobrança

Quadro 20 – Funcionamento das subseções de anápolis, itumbiara e valparaíso de goiás

Solicitações Quantidade
Emissão de certidões de transferência 441
Emissão de Boletos 3582
Atendimento via e-mail 2931
Negociação de débitos  1351
Ligações recebidas 3476
Emissão de Certidões de Regularidade 1424
Total 13205
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6. CÂMARAS TÉCNICAS E COMISSÕES

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

ainda houve a instituição de uma câmara técnica temporária para elaborar uma pro-
posta de protocolo e procedimento operacional padrão (POP), visando orientar os profis-
sionais de enfermagem na implantação e implementação desses instrumentos. a proposta 
está sendo submetida a um teste piloto. 

Quadro 22 – Reuniões realizadas em 2012 

Reuniões Quantidade
câmara técnica de assuntos Profissionais 48
câmara técnica de Educação 14
câmara técnica de Fiscalização 69
câmara técnica Eleitoral das comissões de éticas nas instituições De 
saúde

3

comissão Eleitoral 16
comissão de assuntos administrativo e Organizacional 17
comissão de análise de Processos da Fiscalização 6
comissão de tomada de contas 48
comissão de Patrimônio  -
comissão temporária para Elaboração de Orientações gerais para cons-
trução de Protocolos em cuidado em saúde e de Procedimentos Opera-
cionais Padrão em Enfermagem

14

comissão de instrução de Processos éticos nº 01 31
comissão de instrução de Processos éticos nº 02 22
comissão de instrução de Processos éticos nº 03 21
comissão de instrução de Processos éticos nº 04 21
comissão de instrução de Processos éticos nº 05 21
comissão de instrução de Processos éticos nº 06 31
comissão de instrução de Processos éticos nº 07 25
comissão de instrução de Processos éticos nº 08 24
coordenação de acompanhamento de Processos éticos 3
Total 434
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6.1. cÂMaRa técnica DE assuntOs PROFissiOnais
 
Durante o ano de 2012, fizeram parte desta câmara técnica as enfermeiras silvia Rosa 

de souza toledo, Maria auxiliadora gomes de Mello Brito, agda Oscarlina de a. gonçalves 
e Rôsani arantes de Faria. Foram realizadas 45 reuniões para análise de 85 solicitações 
encaminhadas por profissionais de enfermagem e emissão de 55 pareceres com funda-
mentação técnica científica pertinente a cada questionamento.  no segundo semestre do 
ano, foram realizadas reuniões com a Presidência do coren-gO e com a comissão de 
Educação para deliberações sobre assuntos específicos demandados por profissionais de 
enfermagem.  

6.2. cÂMaRa técnica DE EDucaÇãO

a câmara técnica de Educação, composta pelas enfermeiras adelia yaeko Kyosen, 
adenicia custódia silva e souza, Maria Márcia Bachion, Milca severino Pereira e Raquel 
a. M. da M., participou ao longo de 2012 de reuniões com a comissão de ética, câmara 
técnica de assuntos Profissionais e Departamento de Fiscalização para tratar de deman-
das de interesse em intersetoriais. 

com a câmara técnica de assuntos Profissionais foram constituídos  grupos de tra-
balhos inter câmaras para desenvolver atividades conjuntas, destacando-se o estudo da 
matéria sobre a participação de enfermeiro na formação de cuidadores, contratação e su-
pervisão de atividades e elaboração de uma carta ao cofen descrevendo o contexto da 
situação em goiânia e solicitando apreciação da matéria no contexto nacional. Em relação 
aos cuidados de enfermagem em ortopedia, o grupo de trabalho elaborou a minuta de um 
programa de ensino considerado como requisito mínimo para o atendimento da Resolução 
cofen 422.

Esta câmara técnica também participou de reuniões com o cEE para tratar de ques-
tões referentes à formação e exercício profissional dos técnicos de enfermagem, em espe-
cial o uso do EaD, o processo de expansão de cursos no Estado e o exercício da profissão 
do enfermeiro. 

6.3. cÂMaRa técnica DE FiscaliZaÇãO

a câmara técnica de Fiscalização teve em sua composição, no ano de 2012, as enfer-
meiras luzia Helena Porfírio Berigo, Kenia Barbosa Rocha, Marta valéria calatayud carva-
lho e lucimar Rodrigues Ferreira. a câmara seguiu cinco eixos principais: sistematização 
do processo de trabalho do setor de Fiscalização; desenvolvimento do uso da tecnologia 
da informação na Fiscalização; ampliação da cobertura das ações fiscalizatórias; realiza-
ção de reuniões permanentes com a gerência de Fiscalização e ampla divulgação no meio 
acadêmico e profissional da Resolução cofen nº302/05. 

Entre as atividades realizadas estão  a efetivação do plantão fiscal para acolhimento 
de denúncias e orientações aos cidadãos e profissionais de enfermagem; implantação do 
Processo administrativo de Denúncia (PaD); implantação do processo de denúncia fiscal ; 
definição do roteiro básico de fiscalização; implantação do modelo básico para  a elabora-
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ção  dos relatórios circunstanciados; criação de instrumentos de monitoramento e avaliação 
quantitativa e qualitativa da produção do setor de Fiscalização e reuniões com o setor de 
tecnologia da informação buscando a otimização do sistema incorp para atender as neces-
sidades do setor. além disso, fiscais acompanharam a ação desenvolvida nos municípios 
de luziânia e cristalina pelo coren Móvel, realizando ações fiscalizatórias e respondendo 
dúvidas da enfermagem local. 

no sentido de fomentar informação e conhecimento, foram realizadas  capacitações e 
reuniões com fiscais que atuam na sede e subseções; e para os profissionais de enferma-
gem também houve palestras com o intuito de orientar e esclarecer dúvidas sobre registro 
profissional, anotação de responsabilidade técnica e código de ética.   

6.4. cOMissãO DE instRuÇãO DE PROcEssOs éticOs

as comissões de instrução de Processos éticos Disciplinares são compostas por en-
fermeiros e técnicos de enfermagem, e tem como finalidade organizar e instruir o processo 
ético-disciplinar, visando apuração dos fatos descritos na decisão do processo, realizando 
todos os atos necessários à busca da verdade, com observância aos princípios da ampla 
defesa e do contraditório.

Fizeram parte das atividades referentes a 2012, os enfermeiros João Batista Moreira 
de Melo, aldemário alves de souza, Divina de siqueira nunes,líliam Maria Fernandes, 
adriana de Paula Mendonça, Maria Madalena Del Duqui lemes, luzinéia vieira dos san-
tos, neusilma Rodrigues, Maria aparecida veloso, Marlene Mª de carvalho salum, Eliza-
bete Patrocínio da conceição, cleunice Pereira de souza Ferreira, Maria lucia F. Mar-
quez cunha, sorreylla Paulla s. vasconcelos, Kelli coelho dos santos, sizaltina Pereira de 
amorim, cláudia alves da silva, luciana aparecida s. Moreira, Marília cordeiro de sousa, 
alarrúbia Pereira de s. araújo, Marina Ribeiro Braga teixeira, Maria cristina Ferreira e os 
técnicos de enfermagem Fernando corrêa e Marli aparecida de ávila.

as oito comissões de instrução ética realizaram reuniões para análise dos processos, 
solicitação de averiguação prévia, elaboração de despachos, assinatura e expedição de 
mandados de citações, mandados de intimações e mandatos de notificações, elaboração 
de arguições, realização de audiências com a oitiva das partes e testemunhas dos proces-
sos éticos, elaboração de despacho saneador, expedição de despacho para apresentação 
das alegações finais e elaboração de relatório final.
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Tipo de Denúncia Quantidade
Falta de cuidados da enfermagem dentro da uti 1
abuso de poder 1
Falsidade de atestado médico 2
agressão física e verbal 2
conduta e atendimento grosseiro prestado a família 1
agressão verbal 1
administração de medicamentos injetáveis em local inapropriado; fazer in-
jetáveis sem a supervisão de uma enfermeira e reencapar manualmente 
agulhas para injetáveis

1

imperícia e negligência dos profissionais de enfermagem em unidade hos-
pitalar 

1

abandono do Posto de Enfermagem 1
tortura e agressão física 1
administração medicamentosa em desconformidade com a prescrição 
médica

2

assédio moral 1
Realização de sutura e auxílio cirurgia por parte da enfermagem em unida-
de hospitalar

1

troca de bebês 1
administração medicamentosa sem prescrição médica mediante pagamen-
to

1

uso de título indevido 1
Medicamento injetável ocasionando danos físicos 3
negligência ao negar administrar medicamento 1
Perseguição, assédio moral ,  abuso de poder, agressão verbal e física 1
negativa de entrega de RPa (Recibo Profissional autônomo) 1
negligência, imprudência e omissão de atendimento 3
transcrição de receita médica 1
negativa de assistência, negligência e falta de apoio 1
constatação incorreta de óbito/anotações de enfermagem escassas 1
Difamação dos colegas e abuso de poder 1
troca de via de administração de medicamento 1
abandono de plantão 1
interferência na conduta médica 1
Total 35

Quadro 23 – tipo e quantidade de denúnicas protocoladas em 2012 
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6.5. cOMissãO DE licitaÇãO

a comissão de licitações no exercício de 2012 foi instituída no âmbito do conselho Re-
gional de Enfermagem pela Portaria 879/2012, tendo com membros os empregados públi-
cos efetivos Emerson antônio gonçalves Pereira, Michele Maria de Oliveira landim e Kenia 
soares de Freitas, respectivamente, presidente, secretária e vogal. a referida comissão foi 
criada com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações. Os membros da comissão no exercício de suas atribuições elabora-
ram atas, relatórios e deliberações, que obrigatoriamente são juntados aos procedimentos 
licitatórios realizados durante o ano, com todos os extratos devidamente publicados no 
apêndice F, deste Relatório de gestão e atividades de 2012. 

Quadro 24 – síntese dos Processos éticos de 2010 a 2012 

Processos e Penalidades 2010 2011 2012
instaurados 30 16 34
Julgados 0 0 16
advertência 0 0 5
Multa 0 0 0
censura 0 0 1
suspensão 0 0 4
cassação 0 0 0
absolvição 0 0 6
não admissibilidade 12 10 2
conciliação 1 7 1
Total 43 33 69
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Patrimônio Valor

Edifícios R$ 1.058.201,22

terrenos R$ 820.382,70

Total R$ 1.878.583,92

Quadro 26 – Bens Móveis

Patrimônio Valor
veículos R$ 409.612,89
Móveis e utensílios R$ 140.309,73
Biblioteca R$ 17.292,73
aparelhos de cine, Foto e som R$ 13.748,37
aparelhos de intercomunicação R$ 28.710,81
Máquinas e Equipamentos R$ 294.891,31
sistema de Processamentos de Dados R$ 16.900,26
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$ 15.467,50
Outros Bens Móveis R$ 10.589,68
Total R$ 958.919,92

6.6. cOMissãO DE PatRiMÔniO

no decorrer do ano de 2012 a comissão de bens patrimoniais deu continuidade ao le-
vantamento do inventário, realizando atualizações no patrimônio e fixando as etiquetas com 
código de barras nas aquisições realizadas.

Quadro 25 – Bens imóveis
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6.7. cOMissãO DE tOMaDa DE cOntas

a comissão de tomada de contas realizou, durante todo o ano de 2012, as atividades 
de conferência de documentos referentes às despesas efetuadas por este Regional, bem 
como a monitoração das movimentações bancárias e recolhimentos de tributos diversos, e 
aplicações de todas as disposições dos empenhos já antecipadamente votadas em 2011. 

Para este ano sequente, também fez conferência de documentos de contratação de 
bens e serviços, reembolso de valores de despesas pagas por servidores a serviço deste 
Regional. lista-se ainda a participação no seminário administrativo coordenado pelo cofen, 
em Florianópolis-sc, no período de 3 a 5 de março de 2012.

6.8. cÂMaRa técnica ElEitORal

Durante o ano de 2012, fizeram parte desta câmara técnica as enfermeiras alba va-
léria sales Fortes, vanusa claudete anastácio usier leite, Karla Prado de souza e os 
técnicos de enfermagem Jarle Rabelo cardoso e valdete Maria de sousa Furtado.  Foram 
realizadas 12 reuniões com objetivos de traçar estratégias para avaliação das justificativas 
eleitorais; atualização cadastral com o auxílio do Departamento de tecnologia de informa-
ção do Regional  e análise do código Eleitoral dos conselhos de Enfermagem com vista a 
fazer relatório contendo as dificuldades de interpretação e aplicação do mesmo enfrentado 
pela comissão Eleitoral na condução do processo eleitoral.  



40   Relatório de gestão e atividades 2012

CONCLUSÃO

a cuidadosa relação enfermagem, usuários da saúde, sistema cofen/corens exige 
além da competência técnica, política e social uma competência humana na perspectiva de 
dar uma interpretação coerente ao seu significado.

no panorama atual das instituições, sejam elas públicas ou privadas as mudanças que 
estão ocorrendo acenam para possibilidades favoráveis a essa relação pois novos instru-
mentos legais  de planejamento, controle e avaliação apontam para a ampliação da trans-
parência, moralidade e veracidade nas ações. 

nesse sentido e na compreensão de que as transformações não se processam da 
noite para o dia envidaremos todos os esforços para um maior empoderamento da gestão  
relacionado à apropriação cognitiva dos instrumentos próprios de uma boa administração 
pública. 

Esperamos que o relatório de gestão de 2013 possa estar bem mais aprimorado do 
ponto de vista normativo.  

gestão 2011 - 2013
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APÊNDICE A – quaDRO gERal DE EMPREgaDOs EM DEZEMBRO DE 2012

Nome Data Adm. Cargo
Benedito garcia gomes 21/03/05 Motorista
camila Ferreira iatarola Barbosa 23/07/12 assistente administrativo
carla de aquino Pereira 02/01/03 assistente administrativo
cleusa de sousa Resende Mendes 17/03/08 Enfermeira Fiscal
Daíse cristina de sá Pinheiro 23/02/11 assessora de comunicação
Deleon Fernandes de sá 23/02/12 telefonista
Dorailde de Paula alvarenga 13/06/05 assistente administrativo
Dylzeny lopes 02/01/03 Enfermeira Fiscal
Edilar Fernandes da silva 19/09/12 assistente administrativo
Ednalva cordeiro da Paixão 03/12/12 adm de Recursos Humanos
Eduardo Pereira Rodrigues 03/05/10 assessor tec e informação 
Eduardo Roberto de Oliveira 05/01/99 assessor adm e Financeiro
Elviane de castro queiroz 03/12/01 advogada 
Emerson antonio gonçalves Pereira 01/03/11 advogado 
Ernandes alves neves 07/03/05 assistente administrativo
Fabíola aurélia candido carvalho 21/11/08 chefe de gabinete 
giovanna da silva Barros 07/03/05 Enfermeira Fiscal
Hildeth Pereira de Oliveira sousa 12/11/12 controlador interno
Josane Pires da silva 05/04/04 assistente administrativo
Karla Rodrigues cabral lousada 07/03/05 Enfermeira Fiscal
Katiane de Oliveira campos 11/03/11 Enfermeira Fiscal
Kenia soares de Freitas 11/06/12 assistente administrativo
Kissia Raydes Rivas a de q Miranda 21/02/11 Enfermeira Fiscal
leandro Portilho Rodrigues 21/11/11 assistente administrativo
lidiane Bernardes de s azevedo 21/0/2011 Enfermeira Fiscal
luana cássia Miranda Ribeiro 21/02/11 Enfermeira Fiscal
lucimar Rodrigues Ferreira 01/12/11 chefe do Dep Fiscalização
luzia lucia dos santos 25/07/12 assistente administrativo
luzia nogueira Reis Domingues 22/06/04 Enfermeira Fiscal
Marcos Ricardo vieira gomes 21/02/11 assistente administrativo
Marcos vinicius Jose Ribeiro 21/02/11 Enfermeiro Fiscal 
Marcus vinicius Machado Rodrigues 05/11/08 Procurador geral 
Marcus vinicius R de vasconcelos 21/02/11 assistente administrativo
Maria de Jesus alves M Paulino 07/03/05 copeira 
Maria de Jesus Braga Pinto 02/01/03 assistente administrativo
Maria Joice alves da silva Marques 07/08/06 assistente administrativo
Michelle Maria de Oliveira landim 21/02/11 assistente administrativo
Moises carlos Braga 17/05/04 assistente administrativo
nara Fukuya 27/11/12 Enfermeira Fiscal
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neiliely izidoro Mota 21/02/11 assistente administrativo
norbeque Muniz Filho 09/07/07 assistente administrativo
Pollyanna de siqueira queiros 03/12/12 Enfermeira Fiscal
Priscila Reis vasconcelos 04/07/11 assistente administrativo
Priscilla valadares leite Pereira 12/11/12 assistente administrativo
Rafael casemiro Basílio 22/01/07 assistente administrativo
taynara Batista D`avila 21/02/11 telefonista
thainan Brasil curi 27/09/11 assistente administrativo
vanessa da silva Palandrani 09/07/07 Enfermeira Fiscal
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APÊNDICE B - quaDRO gERal DE caRgOs E FunÇÕEs EM DEZEMBRO DE 2012

Cargo Situação Quantidade
adm de Recursos Humanos comissionado 1
advogada (o) Efetivo 2
assessor adm e Financeiro comissionado 1
assessor de tec e informação comissionado 1
assessora de comunicação comissionado 1
assistente administrativo Efetivo 21
chefe de gabinete comissionado 1
chefe do setor de Fiscalização comissionado 1
controlador interno comissionado 1
copeira Efetivo 1
Enfermeira(o) Fiscal Efetivo 13
Motorista Efetivo 1
Procurador geral comissionado 1
telefonista Efetivo 2
Total  48
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APÊNDICE C- quaDRO Das REscisÕEs DE 2012

Nome Data Adm. Data Res. Motivo
cleia Felix da silva 13/07/11 02/03/12 Rescisão s/ justa causa p/ ini-

ciativa do empregado
thayza gouveia vilela 17/05/04 25/05/12 Rescisão s/ justa causa p/ ini-

ciativa do empregado
layz alves Ferreira 21/02/11 30/06/12 Rescisão s/ justa causa p/ ini-

ciativa do empregado
ana Paula afonso Barbosa 06/02/12 02/08/12 Rescisão s/ justa causa p/ ini-

ciativa do empregado

Paulla thalyta dos s Ramos 21/02/11 03/09/12
Rescisão s/ justa causa p/ 
iniciativa do empregado

samilly Danielly Resende 21/02/11 14/09/12
Rescisão s/ justa causa p/ 
iniciativa do empregado

aline Filomena F gold 21/02/11 09/10/12
Rescisão s/ justa causa p/ 
iniciativa do empregado

luciane gonçalves santos 21/02/11 10/07/12
Rescisão s/ justa causa p/ 
iniciativa do empregado

viviane lis Mariano Mendes 01/12/11 21/11/12
Rescisão s/ justa causa p/ 
iniciativa do empregado

Franklin silva Brandão 15/03/79 17/12/12 aposentadoria 

Michelle gomides 03/07/12 02/10/12
Rescisão s/ justa causa p/ 
iniciativa do empregado
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APÊNDICE D – DEcisÕEs

150 23/02/2012
Modifica o anexo i da Decisão nº 63 de 10 de fevereiro de 2010 e cria 
os cargos comissionados de livre nomeação e exoneração de asses-
sor financeiro e assessor administrativo e dá outras providências

151 14/03/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.

152 04/04/2012
Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar instaurado 
em desfavor do profissional inscrito sob o número de registro 121.288 
- EnF coren goiás.

153 04/04/2012
Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar inataurado 
em desfavor do profissional inscrito sob o número de registro 143.001 
- tE coren goiás.

154 04/04/2012

Dispõe sobre julgamento de processo ético disciplinar instaurado em 
desfavor da profissional com inscrição nº 179.318 - tE coren goiás, 
e aplicação da penalidade prevista no inciso i do artigo 18 da lei 
5.905/73 a profissional inscrita sob os números de registro 179.039 - 
tE coren goiás.

155 04/04/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético disciplinar instaurado 
em desfavor do profissional inscrito sob o número de registro 369.959 
- tE coren goiás.

156 30/04/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.

157 13/06/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.

158 02/07/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.

159 13/06/2012
Dispõe sobre a transferência da subseção do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás em Jataí - gO para Rio verde – gO e dá ou-
tras providências.

160 24/07/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.

161 03/08/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.

162 06/08/2012  Revoga a Decisão coren-gO nº 005 de 10 de março de 2000.

163 24/08/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.
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164 24/08/2012
Regulamenta o artigo 5º da Resolução cofen 302/2005, que baixa 
normas para a anotação de Responsabilidade técnica em virtude de 
chefia de serviços de Enfermagem.

165 14/09/2012
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá ou-
tras providências.

166 14/09/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.

167 14/09/2012
Dispõe sobre taxas e emolumentos referente aos serviços requeridos 
por pessoas físicas e jurídicas no exercício financeiro de 2013 na cir-
cunscrição do Estado de goiás e dá outras providências.

168 03/10/2012

Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar e aplicação 
de penalidade prevista no inciso iv do artigo 18 da lei 5.905/73 ao 
profissional inscrito sob o número de registro 444.723 - tE e 528.961 
- aE coren goiás

169 03/10/2012

Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar e aplicação 
de penalidade prevista no inciso iv do artigo 18 da lei 5.905/73 ao 
profissional inscrito sob o número de registro 157.079 - EnF coren 
goiás.

170 03/10/2012
Dispõe sobre homologação de acordo em procedimento ético e dá 
outras providências.

171 03/10/2012
Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar instaurado 
em desfavor do profissional inscrito sob o número 483.477 - tE co-
ren goiás.

172 03/10/2012

Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar e aplicação 
de penalidade prevista no inciso iv do artigo 19 da lei 5.905/73 ao 
profissional inscrito sob o número de registro 176.653 - tE coren 
goiás.

173 03/10/2012
Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar instaurado 
em desfavor do profissional
 inscrito sob o número 43.902 - tE coren goiás.

174 03/10/2012

Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar e aplica-
ção de penalidade prevista no inciso iv do artigo 18 da lei 5.905/73 
ao profissional inscrito sob o número de registro 302.288 - EnF e 
179.075 - tE coren goiás.

175 03/10/2012

Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar e aplicação 
de penalidade prevista no inciso i do artigo 18 da lei 5.905/73 ao 
profissional inscrito sob o número de registro 113.670 - EnF coren 
goiás.

176 03/10/2012
Dispõe sobre homologação de acordo em procedimento ético e dá 
outras providências.

177 11/10/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.
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178 29/10/2012
aprova abertura de créditos adicionais suplementares ao Orçamen-
to para o corrente exercício no valor de R$ 935.000,00.

179 29/10/2012
Dispõe sobre o programa orçamentário financeiro para exercício de 
2013 e dá outras providencias.

180 31/10/2012

Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar e aplicação 
de penalidade prevista no inciso i do artigo 18 da lei 5.905/73 ao 
profissional inscrito sob o número de registro 422.342 - aE e registro 
242.335 - tE coren goiás.

181 31/10/2012

Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar e aplicação 
de penalidade prevista no inciso iii do artigo 18 da lei 5.905/73 ao 
profissional inscrito sob o número de registro 202.287 - tE coren 
goiás.

182 31/10/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.

183 31/10/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.

184 14/11/2012
Dispõe sobre taxas e emolumentos referente aos serviços requeridos 
por pessoas físicas e jurídicas no exercício financeiro de 2013 na cir-
cunscrição do Estado de goiás e dá outras providências.

185 19/11/2012
Dispõe sobre o arquivamento de denuncia ético disciplinar e dá ou-
tras providências.

186 19/11/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.

187 19/11/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.

188 04/12/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.

189 04/12/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.

190 04/12/2012

Dispõe sobre o julgamento de processo ético disciplinar e aplicação 
de penalidade prevista no inciso i do artigo 18 da lei 5.905/73 ao 
profissional inscrito sob o número de registro 217.860 - EnF e regis-
tro 124.355 - tE coren goiás.

191 04/12/2012

Dispõe sobre a instauração de processo ético disciplinar e aplicação 
de penalidade prevista no inciso i do artigo 18 da lei 5.905/73 ao 
profissional inscrito sob o número de registro 592.135 - tE coren 
goiás.
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192 20/12/2012
Dispõe sobre a instauração de processo ético para apuração das 
infrações éticas na jurisdição do conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de goiás e dá outras providências.

193 20/12/2012
 Dispõe sobre o programa orçamentário financeiro para exercício de 
2013 e dá outras providencias.

194 21/12/2012
 Dispõe sobre o programa orçamentário financeiro para exercício de 
2013 e dá outras providencias.

195 26/12/2012
aprova abertura de créditos adicionais suplementares ao Orçamen-
to para o corrente exercício no valor de R$ 122.000,00
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APÊNDICE E - PORtaRias

657 09/01/2012
Designa funcionários do conselho Regional de Enfermagem do Es-
tado de goiás para realizarem o recebimento e atesto de serviços e 
mercadorias e dá outras providências.

658 09/01/2012
Designa funcionários do conselho Regional de Enfermagem do Esta-
do de goiás como responsável pela aplicação dos recursos do supri-
mento de fundos e dá outras providências.

659 09/01/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de goiás para deslocamento a subseções e 
dá outras providências

660 09/01/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

661 09/01/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

662 09/01/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário para substituir assistente 
administrativo durante o período de gozo de férias na subseção de 
valparaíso de goiás e dá outras providências.

663 09/01/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

664 11/01/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para curso de capacitação e dá 
outras providências.

665 16/01/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem como responsável pelas demandas da ouvidoria do co-
fen e dá outras providências

666 24/01/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

667 27/01/2012
Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do conselho Re-
gional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

668 01/02/2012

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

669 02/02/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de goiás para deslocamento a subseções e 
dá outras providências
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670 06/02/2012

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

671 06/02/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

672 06/02/2012
Dispõe sobre a designação de Defensor Dativo para apresentar de-
fesa em processo ético na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências

673 06/02/2012
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras pro-
vidências.

674 06/02/2011
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

675 08/02/2012

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

676 10/02/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

677 10/02/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

678 10/02/2012
altera o artigo 3º da Portaria nº 633, de 7 de novembro de 2011, e dá 
outras providências

679 10/02/2012 Dispõe sobre recesso e dá outras providências;

680 13/02/2012

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.

681 13/02/2012
altera o artigo 3º da Portaria nº 577, de 22 de julho de 2011, e dá ou-
tras providências

682 13/02/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

683 13/02/2012
Dispõe sobre a designação de conselheiro do conselho Regional de 
Enfermagem para conferência de prontuários e dá outras providên-
cias.

684 15/02/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.
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685 15/02/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de goiás como responsáveis pelas informa-
ções da Plataforma arouca em sua jurisdição e dá outras providências

686 23/02/2012
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras pro-
vidências

687 23/02/2012
Dispõe sobre a instituição do 3º Prêmio Profissional Destaque de En-
fermagem e dá outras providências

688 23/02/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

689 23/02/2012
Dispõe sobre indeferimento de pedido de isenção de anuidade para 
requerimento de inscrição Remida e dá outras providências;

690 23/02/2012
Dispõe sobre indeferimento de pedido de isenção de anuidade para 
requerimento de inscrição Remida e dá outras providências

691 23/02/2012
Dispõe sobre isenção de anuidades para profissional portador de do-
ença grave e dá outras providências.

692 23/02/2012
Dispõe sobre isenção de anuidade para profissional portador de do-
ença grave e dá outras providências

693 23/02/2012
Dispõe sobre isenção e restituição de anuidade para profissional por-
tador de doença grave e dá outras providências

694 23/02/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

695 27/02/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário para substituir assistente 
administrativo durante o período de gozo de férias na subseção de 
Jataí e dá outras providências.

696 02/03/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

697 02/03/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

698 02/03/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional de 
Enfermagem para participação em evento e dá outras providências

699 08/03/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

700 09/03/2012

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

701 09/03/2012
Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do conselho Re-
gional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.
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702 09/03/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para curso de capacitação e dá 
outras providências

703 09/03/2012
altera o artigo 2º da Portaria nº 585, de 9 de agosto de 2011, e dá 
outras providências

704 12/03/2012
Dispõe sobre nomeação da comissão de licitação e dá outras provi-
dências

705 13/03/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

706 13/03/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

707 13/03/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

708 14/03/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de goiás para deslocamento a subseção e 
dá outras providências

709 14/03/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

710 19/03/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

711 19/03/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

712 19/03/2012
Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do conselho Re-
gional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

713 19/03/2012
Dispõe sobre a designação de Defensor Dativo para apresentar de-
fesa em processo ético na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências

714 22/03/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

715 22/03/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para curso de capacitação e dá 
outras providências

716 22/03/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.
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717 22/03/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

718 22/03/2012

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

719 02/04/2012
Dispõe sobre nomeação de funcionário do conselho Regional de En-
fermagem do Estado de goiás como vigilante Dengueiro e dá outras 
providências

720 02/04/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

721 02/04/2012
Dispõe sobre a designação de Defensor Dativo para apresentar de-
fesa em processo ético na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências

722 02/04/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário como representante do 
conselho Regional de Enfermagem e dá outras providências

723 02/04/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para curso de capacitação e dá 
outras providências

724 10/04/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem para participação em evento e dá outras providências

725 10/04/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem e funcio-
nário como representantes do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências

726 11/04/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

727 11/04/2012

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

728 23/04/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem e funcio-
nário como representantes do conselho Regional de Enfermagem e 
dá outras providências.

729 23/04/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de goiás para deslocamento a subseção e 
dá outras providências

730 23/04/2012
Dispõe sobre aumento salarial aos comissionados e dá outras provi-
dências;

731 23/04/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.
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732 24/04/2012 Dispõe sobre recesso e dá outras providências;

733 27/04/2012
Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do conselho Re-
gional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

734 02/05/2012
Dispõe sobre deferimento de pedido de suspensão temporária e dá 
outras providências

735 03/05/2012

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

736 03/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

737 03/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

738 04/05/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

739 04/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

740 04/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

741 10/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

742 10/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

743 10/05/2012
altera o artigo 2º da Portaria 562, de 04 de julho de 2011, e dá outras 
providências

744 14/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

745 14/05/2012
Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do conselho Re-
gional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

746 14/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências
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747 14/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

748 14/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

749 14/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

750 17/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

751 21/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

752 21/05/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário como responsável pelo sis-
tema de controle de cota-parte no âmbito do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás e dá outras providências.

753 25/05/2012
Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do conselho Re-
gional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

754 22/05/2012
Dispõe sobre a designação de Defensor Dativo para apresentar de-
fesa em processo ético na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências

755 25/05/2012
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e 
dá outras providências

756 28/05/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de goiás para deslocamento a subseção e 
dá outras providências.

757 28/05/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário para preencher tempora-
riamente cargo público em vacância na subseção de Jataí e dá outras 
providências

758 28/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

759 28/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

760 28/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

761 28/05/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem para participação em evento e dá outras providências.
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762 28/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

763 28/05/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional de 
Enfermagem para evento e dá outras providências.

764 30/05/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás para participação em grupo de trabalho e dá 
outras providências

765 30/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

766 30/05/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

767 04/06/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de goiás para curso de capacitação e dá 
outras providências

768 04/06/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

769 11/06/2012
altera o artigo 2º da Portaria nº 709, de 19 de março de 2012, e dá 
outras providências

770 11/06/2012
Dispõe sobre a designação de Defensor Dativo para apresentar de-
fesa em processo ético na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências

771 11/06/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

772 11/06/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário para preencher tempora-
riamente cargo público em vacância na subseção de Jataí e dá outras 
providências

773 11/06/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

774 11/06/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional de 
Enfermagem para participação em seminário e dá outras providências

775 11/06/2012
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras pro-
vidências

776 13/06/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

777 13/06/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências



Relatório de gestão e atividades 2012   57

“Unir para transformar”

778 13/06/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

779 13/06/2012

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.

780 13/06/2012

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.

781 14/06/2012

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

782 14/06/2012

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.

783 14/06/2012

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.

784 15/06/2012

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

785 15/06/2012

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

786 18/06/2012

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

787 18/06/2012

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

788 18/06/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários para participarem de ação 
do coren itinerante no interior do Estado de goiás e dá outras provi-
dências.

789 21/06/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.
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790 22/06/2012
Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do conselho Re-
gional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

791 22/06/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem para participar de curso de capacitação e dá outras pro-
vidências.

792 22/06/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

793 22/06/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação de membros para a comissão 
de caráter temporário para Elaboração de Orientações gerais para 
construção de Protocolos de Enfermagem e dá outras providências

794 22/06/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

795 22/06/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de goiás para deslocamento a subseção e 
dá outras providências.

796 22/06/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

797 26/06/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

798 26/06/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás para realizar cobertura de evento e dá outras 
providências.

799 29/06/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

800 29/06/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

801 29/06/2012
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e 
dá outras providências.

802 02/07/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

803 02/07/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário para substituir assistente 
administrativo no período de gozo de férias na subseção de anápolis 
e dá outras providências

804 03/07/2012
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras pro-
vidências
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805 04/07/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

806 06/07/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

807 09/07/2012
Dispõe sobre a designação de Defensor Dativo para apresentar de-
fesa em processo ético na jurisdição do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências.

808 11/07/2012
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e 
dá outras providências.

809 11/07/2012
altera o artigo 1º da Portaria nº 764, de 30 de maio de 2012, e dá 
outras providências.

810 12/07/2012
Dispõe sobre transferência do feriado do Dia dos conselhos de Enfer-
magem e dá outras providências;

811 16/07/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás para deslocamento à subseção e dá outras 
providências

812 16/07/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás para deslocamento a subseção e dá outras 
providências

813 19/07/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás para deslocamento a subseção e dá outras 
providências.

814 20/07/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de goiás para participação em reunião e dá 
outras providências

815 20/07/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

816 23/07/2012
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras pro-
vidências

817 25/07/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás para deslocamento a subseção e dá outras 
providências.

818 25/07/2012
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras pro-
vidências

819 25/07/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás para reuniões no conselho Federal de Enfer-
magem e dá outras providências.

820 30/07/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.
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821 30/07/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

822 30/07/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

823 01/08/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem para participar de reunião em congresso do sistema 
cofen/conselhos Regionais e dá outras providências

824 01/08/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem para participar de reunião em congresso do sistema 
cofen/conselhos Regionais e dá outras providências

825 02/08/2012
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e 
dá outras providências.

826 03/08/2012

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

827 06/08/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

828 06/08/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

829 06/08/2012
Designa funcionário do conselho Regional de Enfermagem de goiás 
como responsável pelo desenvolvimento do Programa de controle 
Médico de saúde Ocupacional e dá outras providências.

830 06/08/2012
Designa funcionário do conselho Regional de Enfermagem de goiás 
como responsável pelo desenvolvimento do Programa de Prevenção 
de Riscos ambientais e dá outras providências.

831 09/08/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás para deslocamento à subseção e dá outras 
providências

832 13/08/2012
altera o artigo 1º da Portaria nº 681, de 13 de fevereiro de 2012, e dá 
outras providências.

833 13/08/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

834 13/08/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

835 13/08/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.
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836 13/08/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

837 13/08/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

838 13/08/2012
altera o artigo 2º da Portaria nº 394, de 1º de dezembro de 2010, e dá 
outras providências

839 16/08/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

840 16/08/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem para participar de curso de capacitação e dá outras pro-
vidências.

841 21/08/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

842 23/08/2012

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

843 23/08/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

844 23/08/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

845 23/08/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás para deslocamento à subseção e dá outras 
providências.

846 27/08/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás para audiência e dá outras providências.

847 28/08/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

848 29/08/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

849 29/08/2012

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

850 30/08/2012
Dispõe sobre a instituição da câmara técnica de análise dos Proces-
sos de Fiscalização e dá outras providências.
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851 31/08/2012
Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do conselho Re-
gional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

852 31/08/2012 Dispõe sobre reajuste salarial e dá outras providências;

853 31/08/2012
Dispõe sobre reajuste de função gratificada ao coordenador do setor 
de atendimento, registro e cadastro e dá outras providências;

854 03/09/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

855 04/09/2012

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

856 04/09/2012

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

857 04/09/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

858 04/09/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

859 04/09/2012
Dispõe sobre o reajuste de vale-alimentação dos funcionários e dá 
outras providências;

860 06/09/2012
Dispõe sobre nomeação de enfermeiro coordenador do setor de fis-
calização e dá outras providências.

861 10/09/2012
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e 
dá outras providências

862 12/09/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

863 13/09/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás para deslocamento à subseção e dá outras 
providências.

864 14/09/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

865 14/09/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

866 14/09/2012
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e 
dá outras providências

867 14/09/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional de 
Enfermagem para participar de reunião e dá outras providências.
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868 19/09/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

869 19/09/2012
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras pro-
vidências

870 21/09/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

871 24/09/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás para deslocamento à subseção e dá outras 
providências

872 28/09/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

873 02/10/2012
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e 
dá outras providências

874 03/10/2012

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.

875 03/10/2012

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

876 03/10/2012

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

877 03/10/2012

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

878 03/10/2012
Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do conselho Re-
gional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

879 04/10/2012
Dispõe sobre nomeação da comissão de licitação e dá outras provi-
dências

880 04/10/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

881 09/10/2012
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e 
dá outras providências.
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882 11/10/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário para preencher tempora-
riamente cargo público em vacância na subseção de Rio verde e dá 
outras providências

883 11/10/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

884 11/10/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

885 11/10/2012

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

886 11/10/2012

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.

887 11/10/2012

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

888 17/10/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

889 17/10/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

890 17/10/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem para participar de evento e dá outras providências

891 17/10/2012
Dispõe sobre a instituição da comissão de Ética de Enfermagem ins-
titucional do Hospital de urgência da Região sudoeste e da outras 
providências.

892 17/10/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional 
de Enfermagem para participar de curso de capacitação e dá outras 
providências.

893 17/10/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem para participar de 
curso de capacitação e dá outras providências.

894 17/10/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

895 22/10/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

896 22/10/2012
altera o artigo 2º da Portaria nº 501, de 9 de maio de 2011, e dá outras 
providências.
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897 22/10/2012
altera o artigo 2º da Portaria nº 503, de 9 de maio de 2011, e dá outras 
providências.

898 22/10/2012
altera o artigo 2º da Portaria nº 504, de 9 de maio de 2011, e dá outras 
providências

899 23/10/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

900 23/10/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

901 23/10/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário para preencher tempora-
riamente cargo público em vacância na subseção de Rio verde e dá 
outras providências

902 23/10/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

903 30/10/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

904 31/10/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências.

905 05/11/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

906 05/11/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

907 05/11/2012
Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do conselho Re-
gional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

908 05/11/2012
Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do conselho Re-
gional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

909 05/11/2012

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.

910 07/11/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

911 07/11/2012
altera o artigo 2º da Portaria nº 502, de 9 de maio de 2011, e dá outras pro-
vidências

912 07/11/2012
altera o artigo 2º da Portaria nº 561, de 4 de julho de 2011, e dá outras pro-
vidências
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913 09/11/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como represen-
tante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras providências

914 12/11/2012
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras pro-
vidências.

915 12/11/2012
“nomear o sr. Hildeth Pereira de Oliveira sousa para ocupar o cargo 
comissionado de controlador interno.”

916 12/11/2012 Dispõe sobre recesso e dá outras providências.

917 13/11/2012
Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do conselho Re-
gional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências

918 14/11/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

919 14/11/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

920 14/11/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

921 14/11/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem para participar de reunião e dá outras providências

922 14/11/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

923 14/11/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

924 14/11/2012

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.

925 21/11/2012
Exoneração a pedido de empregado público aprovado em concurso e 
dá outras providências.

926 23/11/2012
Dispõe sobre a designação de profissionais de enfermagem como 
representantes do conselho Regional de Enfermagem e dá outras 
providências

927 23/11/2012

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

928 23/11/2012

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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929 23/11/2012

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

930 23/11/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

931 23/11/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

932 23/11/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem de goiás para deslocamento à subseção e dá outras 
providências

933 23/11/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

934 27/11/2012
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras pro-
vidências

935 28/11/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem para participar de reunião e dá outras providências

936 28/11/2012
Dispõe sobre a designação de conselheiro Relator para emissão de 
parecer conclusivo de processo ético na jurisdição do conselho Re-
gional de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

937 03/12/2012
nomear o sr. Eduardo Roberto de Oliveira para ocupar o cargo co-
missionado de assessor Financeiro e dá outras providências.

938 03/12/2012
nomeia Empregado Público aprovado em concurso e dá outras pro-
vidências.

939 03/12/2012
nomear a sra. Ednalva cordeiro da Paixão para ocupar o cargo co-
missionado de assessor administrativo e de Recursos Humanos.

940 03/12/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

941 04/12/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

942 05/12/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

943 10/12/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

944 10/12/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.
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945 10/12/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

946 10/12/2012
Dispõe sobre a designação de funcionário do conselho Regional de 
Enfermagem para participar de reunião e dá outras providências

947 10/12/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

948 14/12/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

949 17/12/2012
Declarar aposentadoria compulsória ao senhor Franklin silva Bran-
dão nos termos do artigo 40 paragrafo 1º  inciso ii da constituição da 
República Federativa do Brasil.

950 18/12/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários do conselho Regional de 
Enfermagem para participação em evento e dá outras providências.

951 18/12/2012
Dispõe sobre a designação de profissional de enfermagem como re-
presentante do conselho Regional de Enfermagem e dá outras pro-
vidências

952 19/12/2012

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.

953 19/12/2012
Dispõe sobre a designação de funcionários para participarem de trei-
namento e confraternização na sede do conselho Regional de Enfer-
magem do Estado de goiás e dá outras providências. 

954 19/12/2012 Dispõe sobre recesso e dá outras providências.

955 19/12/2012
altera o artigo 1º da Portaria nº 832, de 13 de agosto de 2012, e dá 
outras providências.

956 26/12/2012
Dispõe sobre a instituição e nomeação da comissão de instrução 
para apuração das infrações éticas na jurisdição do conselho Regio-
nal de Enfermagem do Estado de goiás e dá outras providências.

957 28/12/2012

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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APÊNDICE F – EXtRatOs DE PROcEssOs aDMinistRativOs licitatÓRiOs

Processos Administrativos Licitatórios 2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.000.269
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.000.269; cOntRatantE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: csF alimentos e servi-
ços ltda; cnPJ/MF: 07.017.215/0001-64; OBJEtO: locação de espaço, Buffet e serviço de 
Buffet para posse da nova gestão 2012/2014 do coren-gO; valOR: R$ 19.000,00 (deze-
nove mil reais); RuBRica: 3.1.32.15; assinatuRa: 06/02/2012; vigÊncia: 31/12/2012; 
FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 001/2012.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.000.297
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.000.297; cOntRatantE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: cir gráfica e Editora 
ltda EPP; cnPJ/MF: 03.396.403/0001-90; OBJEtO: aquisição de serviços de diagrama-
ção e impressão de boletim informativo; valOR: R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatro-
centos reais); RuBRica: 3.1.20.02; assinatuRa: 28/03/2012; vigÊncia: 31/12/2012; 
FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 002/2012.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.000.995
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.000.995; cOntRatantE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: stock Papelaria e 
informática ltda; cnPJ/MF: 09.560.857/0001-30; OBJEtO: aquisição de materiais de ex-
pediente; valOR: R$ 4.643,88 (quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e 
oito centavos); RuBRica: 3.1.20.01; assinatuRa: 22/03/2012; vigÊncia: 31/12/2012; 
FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 003/2012.
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.000.995; cOntRatantE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Papelaria tributá-
ria ltda; cnPJ/MF: 00.905.760/0004-90; OBJEtO: aquisição de materiais de expediente; 
valOR: R$ 9.959,10 (nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos); 
RuBRica: 3.1.20.01; assinatuRa: 22/03/2012; vigÊncia: 31/12/2012; FunDaMEntO 
lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 003/2012.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.001.331
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.001.331; cOntRatantE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: gráfica e Editora amé-
rica ltda; cnPJ/MF: 00.173.428/0001-36; OBJEtO: arte e impressão de convites para o iii 
Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem; valOR: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 
reais); RuBRica: 3.1.32.15; assinatuRa: 18/04/2012; vigÊncia: 31/12/2012; FunDa-
MEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 004/2012.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.001.365
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.001.365; cOntRatantE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Maison Florency ltda; 
cnPJ/MF: 03.267.816/0001-74; OBJEtO: locação de espaço, buffet e serviço de buffet 
para o iii Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem; valOR: R$ 17.875,00 (dezessete 
mil, oitocentos e setenta e cinco reais); RuBRica: 3.1.32.15; assinatuRa: 09/05/2012; 
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vigÊncia: 31/12/2012; FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – 
carta convite nº 005/2012.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.001.435
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.001.435; cOntRatantE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: gráfica e Editora amé-
rica ltda; cnPJ/MF: 00.173.428/0001-36; OBJEtO: aquisição de materiais gráficos para 
o exercício de 2012 no lote 01; valOR: R$ 2.715,00 (dois mil setecentos e quinze reais); 
RuBRica: 3.1.20.02; assinatuRa: 27/04/2012; vigÊncia: 31/12/2012; FunDaMEntO 
lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 006/2012.
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.001.435; cOntRatantE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: cir gráfica e Editora 
ltda EPP; cnPJ/MF: 03.396.403/0001-90; OBJEtO: aquisição de materiais gráficos para 
o exercício de 2012 no lote 02; valOR: 2.744,00 (dois mil setecentos e quarenta e quatro 
reais); RuBRica; 3.1.20.02; assinatuRa: 27/04/2012; vigÊncia: 31/12/2012; FunDa-
MEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 006/2012.
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.001.435; cOntRatantE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: tecnograf gráfica e 
Editora ltda EPP; cnPJ/MF: 01.256.941/0001-53; OBJEtO: aquisição de materiais grá-
ficos para o exercício de 2012 nos lotes 03 e 04; valOR: 6.906,00 (seis mil novecentos 
e seis reais); RuBRica; 3.1.20.02; assinatuRa: 27/04/2012; vigÊncia: 31/12/2012; 
FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 006/2012.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.001.481
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.001.481; cOntRatantE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Digital World Re-
presentações comércio e serviços ltda; cnPJ/MF: 05.022.145/0001-07; OBJEtO: lo-
cação de impressoras e serviços de suporte; valOR: R$ 0,05 (cinco centavos de real) 
para os equipamentos monocromáticos e R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos de real) para 
os equipamentos coloridos; RuBRica: 3.1.32.33; assinatuRa: 14/05/2012; vigÊncia: 
31/12/2012; FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite 
nº 007/2012.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.001.627
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.001.627; OBJEtO: Produção de 14 (quatorze) adesivos 
destinados à publicidade em ônibus de goiânia e Região Metropolitana; tOtal DE itEns 
licitaDOs: 0014; FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93, art. 24 inciso ii; JustiFicati-
va: valor abaixo de R$8.000,00; DEclaRaÇãO DE DisPEnsa: 27/04/2012. EMERsOn 
antÔniO gOnÇalvEs PEREiRa, Presidente da comissão de licitações; RatiFica-
ÇãO: 28/04/2012. MaRia salEtE silva POntiERi nasciMEntO. Presidente; valOR: 
R$ 1.330,00 (hum mil trezentos e trinta reais); RuBRica: 3.1.32.23; cOntRataDO: stam-
pa Reproduções gráficas ltda; cnPJ/MF: 01.058.148/0001-40.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.001.659
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.001.659; OBJEtO: contratação de empresa especiali-
zada em confecção de uniformes; tOtal DE itEns licitaDOs: 0021; FunDaMEntO 
lEgal: lei nº 8.666/93, art. 24 inciso ii; JustiFicativa: valor abaixo de R$8.000,00; DE-
claRaÇãO DE DisPEnsa: 23/03/2012. EMERsOn antÔniO gOnÇalvEs PEREiRa, 
Presidente da comissão de licitações; RatiFicaÇãO: 26/03/2012. MaRia salEtE silva 
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POntiERi nasciMEntO. Presidente; valOR: R$ 1.047,90 (hum mil quarenta e sete reais 
e noventa centavos); RuBRica: 3.1.20.13; cOntRataDO: Evaristo Pereira de lima - ME; 
cnPJ/MF: 07.119.462/0001-71.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.002.126
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.002.126; OBJEtO: contratação de empresa especializa-
da em planejamento, criação, execução e veiculação de outdoors para as comemorações 
do mês da Enfermagem; tOtal DE itEns licitaDOs: 0027; FunDaMEntO lEgal: lei 
nº 8.666/93, art. 24 inciso ii; JustiFicativa: valor abaixo de R$8.000,00; DEclaRaÇãO 
DE DisPEnsa: 14/02/2012. EMERsOn antÔniO gOnÇalvEs PEREiRa, Presidente 
da comissão de licitações; RatiFicaÇãO: 22/02/2012. MaRia salEtE silva POn-
tiERi nasciMEntO. Presidente; valOR: R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa 
reais); RuBRica: 3.1.32.10.06; cOntRataDO: gráfica e Editora única ltda; cnPJ/MF: 
00.100.727/0001-40.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.002.157
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.002.157; cOntRatantE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Fortesul alarmes e 
segurança ltda; cnPJ/MF: 09.703.835/0001-04; OBJEtO: aquisição de equipamentos, 
serviços de segurança eletrônica e manutenção; valOR: R$ 7.810,00 (sete mil oitocentos 
e dez reais); RuBRica: 31.30.02.03; assinatuRa: 19/07/2012; vigÊncia: 31/12/2012; 
FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 010/2012.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.002.379
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.002.379; cOntRatantE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: albatroz Brindes e 
comércio ltda; cnPJ/MF: 13.366.958/0001-42; OBJEtO: aquisição de material de divul-
gação (canetas e porta-crachás); valOR: R$ 17.340,00 (dezessete mil trezentos e qua-
renta reais); RuBRica: 3.1.32.10.06; assinatuRa: 20/09/2012; vigÊncia: 31/12/2012; 
FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta convite nº 009/2012.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.002.268
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.002.268; OBJEtO: aquisição de software com serviços de 
suporte tecnológico destinados ao registro, armazenagem e gerenciamento de informações 
relativas às atividades do coren-gO; tOtal DE itEns licitaDOs: 0001; FunDaMEn-
tO lEgal: lei nº 8.666/93, art. 25 inciso i; JustiFicativa: inviabilidade de competição. 
DEclaRaÇãO DE inEXigiBiliDaDE: 29/05/2012. EMERsOn antÔniO gOnÇalvEs 
PEREiRa, Presidente da comissão de licitações; RatiFicaÇãO: 30/05/2012. MaRia sa-
lEtE silva POntiERi nasciMEntO. Presidente; valOR: R$ 2.220,00 (dois mil duzen-
tos e vinte reais); RuBRica: 3.1.30.02.04; cOntRataDO: incorp technology informática 
ltda; cnPJ/MF: 41.069.964/0001-73.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.003.038
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.003.038; OBJEtO: aquisição de veículo zero km; tOtal 
DE itEns licitaDOs: 0001; FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93, art. 24 inciso vii; 
DEclaRaÇãO DE DisPEnsa: 09/11/2012. EMERsOn antÔniO gOnÇalvEs PEREi-
Ra, Presidente da comissão de licitações; RatiFicaÇãO: 13/11/2012. MaRia salEtE 
silva POntiERi nasciMEntO. Presidente; valOR: R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e 
quinhentos reais); RuBRica: 41.20.01; cOntRataDO: caoa Montadora de veículo s/a; 
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cnPJ/MF: 03.471.344/0001-77.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.002.520
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.002.520; cOntRatantE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Poligráfica indústria e 
comércio ltda; cnPJ/MF: 02.234.227/0001-27; OBJEtO: aquisição de materiais gráficos 
de divulgação para o 15º congresso Brasileiro dos conselhos de Enfermagem; valOR: R$ 
2.200,00 (dois mil e duzentos reais); RuBRica: 3.1.20.02; assinatuRa: 19/07/2012; vi-
gÊncia: 31/12/2012; FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – carta 
convite nº 011/2012.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.003.318
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.003.318; cOntRatantE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: copy arte impressão 
Digital ltda. - ME; cnPJ/MF: 09.068.583-0001-67; OBJEtO: Diagramação e impressão 
de Boletos de cobrança da anuidade de 2013; valOR: R$12.586,88 (Doze mil quinhen-
tos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos); RuBRica: 3.1.20.02; assinatuRa: 
10/12/2012; vigÊncia: 31/12/2012; FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de 
licitação – carta convite nº 012/2012.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2012.003.784
nÚMERO DE PROcEssO: 2012.003.784; cOntRatantE: conselho Regional de En-
fermagem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; cOntRataDO: Posto glória ltda. 
- ME; cnPJ/MF: 10.197.088/0001-37; OBJEtO: aquisição de combustível; valOR: R$ 
14.145,00 (quatorze mil cento e quarenta e cinco reais); RuBRica: 3.1.20.07; assinatu-
Ra: 28/12/2012; vigÊncia: 27/12/2013; FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital 
de licitação – carta convite nº 013/2012.

TERMO ADITIVO Nº01 DO CONTRATO Nº 2011.001.703
nÚMERO DE PROcEssO: 2011.001.703; cOntRatantE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/MF: 00.237.222/0001-22; contratada: aMERicEl s/a. cnPJ/MF: 
01.685.903/0001-16; OBJEtO: contratação de serviço de acesso à internet móvel em ban-
da larga 3g com comodato de modens; Fundamento legal: lei nº 10.520/2002 - adesão ao 
procedimento licitatório nº 64147000013/2011-61, ata de Registro de Preços nº 004/2011, 
Pregão eletrônico nº 004/2011, Batalhão de Polícia do Exército de Brasília; vigÊncia: 
15/12/2011 até 14/12/2012. valOR: R$ 2.014,32 (dois mil quatorze reais e trinta e dois 
centavos).

TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO Nº 2009.26.01
nÚMERO DO PROcEssO: 2009.26.01; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 03.237.222/0001-22; cOntRataDO: HJc assEssORia cOn-
táBil s/c ltDa; cnPJ/MF 03.908.611/0001-20; OBJEtO: contratação de serviços espe-
cializados de contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial; valOR: R$ 54.000,00 
(cinquenta e quatro mil reais); RuBRica: 3.1.30.00/3.1.30.01; assinatuRa: 10/02/2012; 
vigÊncia: 10/02/2013; FunDaMEntO lEgal: lEi nº 8.666/93 e Edital de licitação – 
carta convite nº 004/2009; cláusula aditiva prorrogação de datas. 

TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO Nº 2009.05.01
nÚMERO DO PROcEssO: 2009.05.01; cOntRatantE: conselho Regional de Enferma-
gem de goiás; cnPJ/MF: 03.237.222/0001-22; cOntRataDO: FBi segurança Eletrônica 
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e serviços ltda; cnPJ/MF 07.694.975/0001-06; OBJEtO: Fornecimento de serviços de 
portaria, limpeza e conservação, com fornecimento de equipamentos e materiais de higiene 
pessoal e limpeza; valOR: R$ 117.489,36 (cento e dezessete mil quatrocentos e oiten-
ta e nove reais e trinta e seis centavos); RuBRica: 3.1.30.00/3.1.31.01; assinatuRa: 
10/02/2012; vigÊncia: 09/02/2013; FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de 
licitação – tomada de preços nº 003/2009; cláusula aditiva prorrogação de datas e preço. 

TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO Nº 2009.003.570
nÚMERO DO PROcEssO: 2009.003.570; cOntRatantE: conselho Regional de Enfer-
magem de goiás; cnPJ/MF: 03.237.222/0001-22; cOntRataDO: Marcelo Mariano; cPF/
MF: 497.630.401-91; OBJEtO: Prestação de serviços de Motoboy; valOR: R$ 15.360,00 
(quinze mil trezentos e sessenta reais); RuBRica: 33.90.36.01; assinatuRa: 01/10/2012; 
vigÊncia: 01/10/2013; FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93 e Edital de licitação – 
carta convite nº 013/2009; cláusula aditiva prorrogação de datas. 
EXtRatO DE cOntRatO 
OBJEtO: locação e prestação de serviços (sonorização para evento, serviço de DJ, ilu-
minação de ambiente e Estrutura em ground para pista de dança) para o Prêmio Profis-
sional Destaque da Enfermagem; tOtal DE itEns licitaDOs: 0004; FunDaMEntO 
lEgal: lei nº 8.666/93, art. 24 inciso i; valOR: R$ 1.490,00 (hum mil quatrocentos e 
noventa reais); RuBRica: 3.1.32.15; cOntRataDO: areno Marley gonçalves; cnPJ/MF: 
11.839.394/0001-92.

EXTRATO DE CONTRATO  
OBJEtO: serviços de Decoração para o Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem; tO-
tal DE itEns licitaDOs: 0001; FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93, art. 24 inciso v; 
valOR: R$ 10.000,00 (dez mil reais); RuBRica: 3.1.32.15; cOntRataDO: gilberto Borges 
do Prado com nome fantasia Floricultura cantinho 2; cnPJ/MF: 01.468.677/0001-11.

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJEtO: serviços de Mestre de cerimônias para o Prêmio Profissional Destaque da Enfer-
magem; tOtal DE itEns licitaDOs: 0001; FunDaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93, art. 
24 inciso i; valOR: R$ 595,24 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos); 
RuBRica: 3.1.32.15; cOntRataDO: Roberto Pereira nunes; cPF/MF: 478.951.951-15.

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJEtO: serviços de Recepção, segurança e assessoria completa em cerimonial para o 
Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem; tOtal DE itEns licitaDOs: 0003; Fun-
DaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93, art. 24 inciso i; valOR: R$ 2.017,86 (dois mil de-
zessete reais e oitenta e seis reais); RuBRica: 3.1.32.15; cOntRataDO: tereza D’avila 
lourenço de Oliveira Macedo; cPF/MF: 763.645.341-04.

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJEtO: Prestação de serviços de registro fotográfico e tratamento de imagens para o 
Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem; tOtal DE itEns licitaDOs: 0002; Fun-
DaMEntO lEgal: lei nº 8.666/93, art. 24 inciso i; Presidente; valOR: R$ 476,19 (quatro-
centos e setenta e seis reais e dezenove centavos); RuBRica: 3.1.32.15; cOntRataDO: 
Wagmar alves Pereira; cPF/MF: 310.344.031-68.
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APÊNDICE F – DEMOnstRativOs DE inscRiÇÕEs DE 2007 a 2012
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APÊNDICE G – DEMOnstRativO DE inscRitOs DE 2007 a 2012




