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ACÓRDÃO Nº 12, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020

Processo Ético Cofen nº 036/2019
Processo Ético Coren-PE nº 018/2016
Parecer de Relator nº 049/2020
Conselheira Relatora: Waldenira Santos Fonseca
Denunciante: Eline Barbosa de Nobrega Ramos, Coren-PE nº 142.562-ENF
Denunciada: Rosana Gonzaga da Silva, Coren-PE n° 614.909-TE
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 036/2019. JULGAMENTO DE RECURSO.
Conhecer do recurso. Prescrição.

Vistos, analisados, relatados e discutidos os autos do Processo Ético Cofen nº
036/2019 originário do Coren-PE, Processo Ético Coren-PE nº 018/2016.

ACORDAM os membros do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen,
em sua 522a Reunião, realizada no dia 12 de fevereiro de 2020, por 08 (oito) votos a favor
e 01 (um) contrário, em conformidade com o relatório, a ata e os votos que integram o
presente julgado, por conhecer do recurso, não julgá-lo em seu mérito, e arquivar o processo
contra a técnica de enfermagem Rosana Gonzaga da Silva, Coren-PE n° 614.909-TE, diante
dos fatos apontados na reunião e presente o instituto da prescrição, conforme artigo 156 do
Código de Processo Ético, Resolução Cofen nº 370/2010, e artigo 1º da Lei nº 6.838/80.

NÁDIA MATTOS RAMALHO
Presidente da mesa

WALDENIRA SANTOS FONSECA
Conselheira Relatora

ACÓRDÃO Nº 13, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020

Processo Ético Cofen nº 035/2019
Processo Ético Coren-PE nº 057/2017
Parecer de Relator nº 037/2020
Conselheira Relatora: Valdelize Elvas Pinheiro
Denunciante: Hospital da Esperança
Denunciada: Maria Tatiana de Santana Oliveira, Coren-PE n° 565.273-TE
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 035/2019. JULGAMENTO DE RECURSO.
Conhecer do recurso. Prescrição.

Vistos, analisados, relatados e discutidos os autos do Processo Ético Cofen nº
035/2019 originário do Coren-PE, Processo Ético Coren-PE nº 057/2017.

ACORDAM os membros do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem -
Cofen, em sua 522a Reunião, realizada no dia 12 de fevereiro de 2020, por 08 (oito) votos
a favor e 01 (uma) abstensão, em conformidade com o relatório, a ata e os votos que
integram o presente julgado, por conhecer do recurso, não julgá-lo em seu mérito, e
arquivar o processo contra a técnica de enfermagem Maria Tatiana de Santana Oliveira,
Coren-PE n° 565.273-TE, diante dos fatos apontados na reunião e presente o instituto da
prescrição, conforme artigo 156 do Código de Processo Ético, Resolução Cofen nº
370/2010, e artigo 1º da Lei nº 6.838/80.

NÁDIA MATTOS RAMALHO
Presidente da mesa

VALDELIZE ELVAS PINHEIRO
Conselheira Relatora

ACÓRDÃO Nº 16, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020

Processo Administrativo Cofen nº 873/2019
Processo Administrativo Coren-RJ nº 132/2018
Parecer de Relator nº 055/2020
Conselheiro Relator: Osvaldo Albuquerque Sousa Filho
Denunciante: Márcia Regina Caldas Veloso
Denunciado: Wagner Lobo Rocha, Coren-RJ n° 233.507-ENF
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO COFEN Nº 873/2019. JULGENTO DE
RECURSO. Conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Manter a decisão do Cor e n - R J.
Não admitir a denúncia.

Vistos, analisados, relatados e discutidos os autos do Processo Administrativo
Cofen nº 873/2019 originário do Coren-RJ, Processo Administrativo Coren-RJ nº
132/2018.

ACORDAM os membros do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem -
Cofen, em sua 522a Reunião, realizada no dia 13 de fevereiro de 2020, por 07 (sete) votos
a favor, 01 (um) contrário e 01 (uma) abstensão, em conformidade com o relatório, a ata
e os votos que integram o presente julgado, por conhecer do recurso, por ser o mesmo
tempestivo, negar-lhe provimento, manter a Decisão do Coren-RJ e não admitir a denúncia
contra o enfermeiro Wagner Lobo Rocha, Coren-RJ n° 233.507-ENF.

NÁDIA MATTOS RAMALHO
Presidente da mesa

OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO
Conselheiro Relator

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO
RESOLUÇÃO Nº 376, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020

Aprova o Plano de Gestão de Riscos do Conselho
Regional de Contabilidade de Pernambuco.

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE PERNAMBUCO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

Considerando o teor da Resolução n.º 372/2019, de 11 de dezembro de 2019,
que institui a Política de Gestão de Riscos do CRCPE;

Considerando a necessidade de estabelecer a metodologia do Processo de Gestão de Riscos
do CRCPE, a fim de garantir a correta adoção dos procedimentos, análise de riscos e tomada de decisões;

Considerando que a aplicação correta, estruturada e sistemática da gestão de
riscos proporciona segurança razoável para o alcance dos objetivos dos programas, projetos
e processos e, consequentemente, dos Objetivos Estratégicos do Sistema CFC/CRCs;

Considerando as disposições da Instrução Normativa Conjunta CGU/MP n.º 1,
de 10 de maio de 2016; do Coso/ERM; das normas ABNT NBR ISO 31000:2018 e ISO/IEC
31010:2012 e das boas práticas de Gestão de Riscos, resolve:

Art. 1º Aprovar o Plano de Gestão de Riscos do Conselho Regional de
Contabilidade de Pernambuco, com a finalidade de:

I - orientar as Unidades Organizacionais do CRCPE quanto aos procedimentos a
serem adotados para a realização da gestão de riscos;

II - alinhar a gestão de riscos ao planejamento organizacional e estratégico do
Sistema CFC/CRCs;

III - otimizar o planejamento e a execução de programas, projetos e processos
do CRCPE; e

IV - contribuir com a governança institucional do CRCPE.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Aprovada na 1.519ª Reunião Plenária de 2020, realizada em 10 de fevereiro de

2020. O Plano de Gestão de Riscos está disponível na área de Governança no portal do
CRCPE www.crcpe.org.br.

CONTADORA MARIA DORGIVÂNIA ARRAES BARBARÁ
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO MATO GROSSO DO SUL

ATO NORMATIVO Nº 7, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a concessão de descontos no valor da
anuidade de pessoas físicas a serem pagas ao Crea-MS.

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
DO SUL - CREA-MS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 34, alínea "k", da
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em cumprimento ao decidido na Sessão
Plenária Ordinária nº 433, realizada em 4 de outubro de 2019, e

Considerando que a anuidade é devida a partir de 1º de janeiro de cada
ano, nos termos do art. 63, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966, alterada
pela Lei Federal nº 6.619, de 16 de dezembro de 1978;

Considerando o disposto na Resolução 1.066, de 25 de setembro de 2015
do Confea, que fixa os critérios para cobrança das anuidades, serviços e multas, a
serem pagos pelas pessoas físicas e jurídicas, registradas no Sistema Confea/Crea,
decide:

Art. 1º Conceder o desconto de 50% (cinquenta por cento), na primeira
anuidade do recém-formado em curso das áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea,
desde que solicitado até cento e oitenta dias após a data de conclusão do curso, que
será concedido de forma automática.

Art. 2º Conceder o desconto de 90% (noventa por cento) no valor da
anuidade, para os seguintes casos:

I - ao profissional do sexo masculino a partir de 65 (sessenta e cinco) anos
de idade ou 35 (trinta e cinco) anos de registro no Sistema Confea/Crea, e à
profissional do sexo feminino a partir de 60 (sessenta) anos de idade ou 30 (trinta)
anos de registro no Sistema Confea/Crea, sendo o desconto concedido de forma
automática, para o exercício seguinte à integralização do período ou idade
mencionados;

II - ao portador de doença grave, que resulte em incapacitação temporária
para o exercício profissional, comprovada mediante laudo médico.

Parágrafo único. No caso da constatação de irregularidade dos documentos
referenciados no inciso II, o Crea efetuará a cobrança do pagamento da anuidade no
seu valor integral acrescido dos consectários legais, sem prejuízo do enquadramento do
profissional no Código de Ética Profissional.

Art. 3° O presente Ato entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando o Ato Normativo n. 6 de 29 de junho de 2012 e demais disposições em
contrário.

Aprovado na Sessão Plenária Ordinária nº 433 do Crea-MS, de 4 de outubro
de 2019

Homologado na Sessão Plenária Ordinária nº 1.513, de 28 de novembro de
2019 pela Decisão Plenária PL-1818/2019

DIRSON ARTUR FREITAG
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20ª REGIÃO

PORTARIA Nº 6, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

A Conselheira Presidenta do Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região
no uso das suas atribuições regimentais descritas no Regimento Interno da
entidade;

CONSIDERANDO o Acórdão nº 1.282/2018 exarado pelo Plenário do Tribunal
de Contas da União, no sentido de que não há óbice para que os Conselhos de
Fiscalização de Atividades Profissionais credenciem pessoas jurídicas de direito privado
interessadas em conceder benefícios e descontos para suas classes profissionais, desde
que relacionados com a sua atividade finalística e respeitados os princípios gerais da
Administração Pública;

CONSIDERANDO o Acórdão nº 197/2011 proferido pelo Plenário do Tribunal
de Contas da União no Sentido de que não há óbice para que os Conselhos de
Fiscalização de Atividades Profissionais divulguem editais de credenciamento de
empresas interessadas em conceder benefícios para suas classes profissionais;

CONSIDERANDO que as condições de vida profissional de Psicologia
interferem de maneira direta e significativa no desempenho de sua profissão;

CONSIDERANDO que é de interesse do CRP-20 garantir padrões mínimos de
bem-estar social assim, contribuir para melhoria do desempenho profissional e da
produtividade das (os) psicólogas(os) dos Estados sob jurisdição do CRP-20.

CONSIDERANDO a decisão do plenário na 104ª Reunião Plenária do CRP-20,
de 31 de janeiro de 2020.resolve:

Art. 1º - Instituir o PROGRAMA DE BENEFÍCIOS A(O) PSICÓLOGA(O) DOS
ESTADOS SOB JURISDIÇÃO DO CRP20 (Amazonas e Roraima), que tem por objetivo
realizar, por edital, publicado na imprensa nacional, o credenciamento de pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços e fornecedoras de bens,
objetivando exclusivamente o interesse público na concessão de benefícios e descontos
para a classe dos profissionais de psicologia dos Estados sob jurisdição do CRP-20.

Art. 2º- O Programa de Benefícios ao Profissional de Psicologia abrangerá a
classe dos profissionais de psicologia regularmente inscritos no CRP-20 e adimplentes
com suas anuidades, mediante a apresentação da carteira válida de identificação
profissional e certidão de Regularidade.

Art. 3º - Para a concessão de benefícios e descontos para a classe das (os)
psicólogas(os), as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços e
fornecedoras de bens deverão atender aos critérios objetivos estabelecidos pelo Edital
de Credenciamento, anexo a esta portaria e disponível no site institucional do CRP20
- www.crp20.org.br , bem como concordar incondicionalmente com seus termos e
condições, sem ônus ao CRP-20.

Art. 4º - Será de total responsabilidade das empresas credenciadas junto ao
CRP-20 o cumprimento dos benefícios ofertados aos profissionais de psicologia, não
possuindo o CRP-20 qualquer responsabilidade sobre a qualidade dos produtos e
serviços oferecidos à classe das(os) psicólogas(os).

Art. 5º - O processo de aquisição de bens e serviços deverá ser realizado
diretamente junto à pessoa jurídica de direito privado credenciada junto ao CRP-20.

Art. 6º - O CRP-20 não será responsável, em nenhuma hipótese, por
eventual inadimplemento ocasionado pelos profissionais de Psicologia ao
credenciado.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

LÍGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS
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