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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE RORAIMA

RESOLUÇÃO Nº 359, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a prorrogação da validade do
5.º Concurso Público para provimento de
cargos efetivos do Tribunal Regional Elei-
toral de Roraima.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA,
no uso da atribuição prevista no artigo 12, XXVI, da Resolução
TRE/RR n.º 83/2011 (Regimento Interno) e,

CONSIDERANDO o art. 12 da Lei n.º 8.112, de 11 de
dezembro de 1990;

CONSIDERANDO o disposto no Edital n.º 1/2014 de Aber-
tura de Inscrições do Concurso Público para provimento de cargos
efetivos deste Tribunal, publicado no Diário Oficial da União de 4 de
dezembro de 2014;

CONSIDERANDO, ainda, o que consta no Processo Ad-
ministrativo SEI n.º 0002561-15.2017.6.23.8000, resolve:

Art. 1.º Prorrogar, por 2 (dois) anos, o prazo de validade do
5.º Concurso Público para provimento de cargos efetivos do Tribunal
Regional Eleitoral de Roraima, que teve o seu resultado final ho-
mologado pela Resolução TRE/RR n.º 277, de 3 de dezembro de
2015, publicada no Diário Oficial da União n.º 233, Seção 1, página
114, em 7 de dezembro de 2015.

Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

TÂNIA VASCONCELOS
Presidente do Tribunal

JEFFERSON FERNANDES DA SILVA
Vice-Presidente do Tribunal

ROZANE IGNÁCIO
Jurista

ALEXANDRE MAGNO
Juiz

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
Juíza

DIEGO OLIVEIRA
Juiz Federal

JEAN MICHETTI
Jurista

THIAGO AUGUSTO BUENO
Procurador Regional Eleitoral

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

RETIFICAÇÃO

Na Resolução nº 650, de 30 de novembro de 2017, publicado
no DOU de 4 de dezembro de 2017, Seção 1, página 104, aonde se
lê: "juros de mora de 15% (quinze por cento) ao ano", leia-se: "juros
de mora de 12% (doze por cento) ao ano".

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA No- 106, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CON-
TABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o que
preceitua o artigo 4º da Resolução CRCRJ 483/2016, de 24 de
outubro de 2016, que aprovou o orçamento para o exercício
financeiro de 2017, que permite ajuste ao orçamento até o limite
de 30% (trinta por cento); Resolve:

Art.1º: Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Su-
plementar de Dotações ao Orçamento do Exercício Financeiro de
2017 do CRCRJ, de R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil
reais), constante do Processo Interno 2017/000004.

VITÓRIA MARIA DA SILVA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DA PARAÍBA

DECISÃO Nº 159, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017

Aprova a Abertura de Créditos Adicionais
Suplementa ao Orçamento Programa para o
corrente exercício, no valor de R$
153.750,00 (cento e cinquenta e três mil
setecentos e cinquenta reais).

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba
COREN-PB, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.
15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o
Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra "
b" do Art. 13 da Resolução COFEN - nº 242/2000, de 31 de agosto
de 2000; Considerando, o que dispõe o Art. 167, inc. V e § 2º da
Constituição Federal do Brasil; Considerando, o que dispõe a Lei nº
4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 340/2008; Con-
siderando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 503/2016; Consi-
derando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apre-
sentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária
no decorrer do exercício; Considerando, a necessidade de reajustar as
dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento para o Exer-
cício de 2017; Considerando, a ROP nº 741 de 04 de dezembro de
2017, decide:

I- Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar até
a quantia de R$ 153.750,00 (cento e cinquenta e três mil setecentos e
cinquenta reais), destinados ao reforço de dotação no Orçamento
vigente, conforme segue e detalhamento em anexo: 03.000 CON-
SELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA. 2001 Ma-
nutenção das Atividades do COREN-PB. 3000.00 Despesas Correntes
R$ 153.750,00; 3190.00 Pessoal e Encargos Sociais R$ 0,00; 3390.00
Outras Despesas Correntes R$ 153.750,00; 4000.00 Despesas de Ca-
pital R$ 0,00; 4490.00 Investimentos R$ 0,00; 4590.00 Inversões
Financeiras R$ 0,00. Total das Suplementações R$ 153.750,00.

II - Constituem recursos para complementar a abertura do
Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto a Anulação Parcial de
dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R$
153.750,00 (cento e cinquenta e três mil setecentos e cinquenta reais),
conforme segue e detalhamento em anexo: 03.000 CONSELHO RE-
GIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA. 2001 Manutenção das
Atividades do COREN-PB. 3000.00. Despesas Correntes R$
88.750,00; 3190.00 Pessoal e Encargos Sociais R$ 78.000,00;
3390.00 Outras Despesas Correntes R$ 10.750,00; 4000.00 Despesas
de Capital R$ 65.000,00; 4490.00 Investimentos R$ 65.000,00;
4590.00 Inversões Financeiras R$ 0,00. Total das Anulações R$
153.750,00.

III - O valor do orçamento para o corrente exercício, mesmo
em face das alterações ora aprovadas, permanece o mesmo, R$
12.162.796,00 (doze milhões cento e sessenta e dois mil setecentos e
noventa e seis reais).

IV - Os efeitos da presente Decisão produzirão efeitos a
partir da data de sua publicação na imprensa oficial.

RONALDO MIGUEL BESERRA.
Presidente do Conselho

BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS.
Secretária

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DE GOIÁS

DECISÃO Nº 689 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre taxas e emolumentos referen-
te aos serviços requeridos por pessoas fí-
sicas e jurídicas no exercício financeiro de
2018 na circunscrição do Estado de Goiás e
dá outras providências.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES-
TADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei 5.905 de 12 de julho de 1973 e;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen que fixa o valor das
anuidades, taxas e emolumentos para o exercício de 2018, devidas
aos Conselhos Regionais de Enfermagem pelas pessoas físicas e ju-
rídicas inscritas e dá outras providências;

CONSIDERANDO a deliberação do plenário em sua quin-
gentésima nonagésima primeira reunião ordinária realizada no dia 31
de outubro do ano de dois mil e dezessete, decide:

Art.1º As taxas e emolumentos referentes aos serviços pres-
tados pelo Conselho Regional de Goiás terão os seguintes valores
para o exercício de 2018: I - Autorização para atendente ou es-
trangeiro o valor de R$ 103,15 (cento e três reais e quinze centavos);
II - Inscrição e registro de pessoa física o valor de R$ 103,15 (cento
e três reais e quinze centavos); III - Inscrição e registro de pessoa
jurídica o valor de R$ 293,95 (duzentos e noventa e três reais e
noventa e cinco centavos); IV - Inscrição secundária o valor de R$
103,15 (cento e três reais e quinze centavos); V - Inscrição remida ou
remida secundária o valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e
noventa centavos); VI - Expedição Cédula de Identidade Profissional
o valor de R$ 36,60 (trinta e seis reais e sessenta centavos); VII -
Expedição de segunda via da Cédula de Identidade Profissional o
valor de R$ 36,60 (trinta e seis reais e sessenta centavos); VIII -
Transferência de inscrição o valor de R$ 66,55 (sessenta e seis reais

e cinquenta e cinco centavos); IX - Revalidação de registro o valor de
R$ 66,55 (sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos); X -
Renovação de autorização o valor de R$ 103,15 (cento e três reais e
quinze centavos); XI - Anotação de Responsabilidade Técnica o valor
de R$ 146,35 (cento e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos);
XII - Expedição de Certidão de Responsabilidade Técnica o valor de
R$ 31,05 (trinta e um reais e cinco centavos); XIII - Emissão de
declaração ou validação de registro para outros países o valor de R$
166,35 (cento e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos); XIV
- Expedição de certidões narrativa, eleitoral ou de inteiro teor o valor
de R$ 35,45 (trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos);

Art.2º As remessas de documentos particulares e de interesse
privativo do profissional somente poderá ser realizada com a au-
torização expressa deste e com Aviso de Recebimento devendo todas
as despesas serem suportados pelo destinatário e os valores deverão
ser os praticados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
Parágrafo único: Os serviços de postagens previsto no caput somente
serão executados após a comprovação do recolhimento do respectivo
valor das postagens requeridas e em carteira específica para fins de
prestação de contas junto ao Conselho Federal de Enfermagem.

Art.3 º Esta Decisão entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogando-se
especialmente a Decisão 610 de 25 de outubro de 2016. Goiânia aos
31 dias do mês de outubro do ano de 2017.

IVETE SANTOS BARRETO
Presidente do Conselho

ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA
Secretária

MARLI APARECIDA DE AVILA
Te s o u r e i r a

DECISÃO Nº 690, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre a atualização e a concessão
de descontos nas anuidades pessoas físicas
e jurídicas para o exercício financeiro de
2018 e dá outras providencias.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES-
TADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei 12.514 de 28 de outubro de 2011 e;

CONSIDERANDO a Lei nº 5.905/73 em seus artigos 15,
incisos III, XI e XIV e artigo 16;

CONSIDERANDO os artigos 4º, 5º, e 6º, da Lei nº 12.514,
de 28 de outubro de 2011;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 494/2015 de 10
de novembro de 2015;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 496/2015 de 26
de novembro de 2015;

CONSIDERANDO o disposto no art. 22, inciso X, do Re-
gimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem, aprovado pela
Resolução Cofen nº 421/2012, que autoriza o Conselho Federal de
Enfermagem baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos le-
gais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen que fixa o valor das
anuidades, taxas e emolumentos para o exercício de 2018, devidas
aos Conselhos Regionais de Enfermagem pelas pessoas físicas e ju-
rídicas inscritas e dá outras providências;

CONSIDERANDO a variação integral do índice nacional de
preços ao consumidor - INPC dos últimos 12 meses (outubro/2016 a
setembro/2017) que ficou estabelecido em 1,63% conforme Reso-
lução do Cofen;

CONSIDERANDO a deliberação do plenário em sua quin-
gentésima nonagésima primeira reunião ordinária realizada no dia 31
de outubro do ano de dois mil e dezessete, decide:

Art.1º A anuidade para os profissionais de enfermagem ins-
critos no Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás
referente ao exercício de 2018 fica atualizada: I - no valor de R$
374,60 (trezentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) para os
Enfermeiros; II - no valor de R$ 355,87 (trezentos e cinquenta e cinco
reais e oitenta e sete centavos) para os Obstetrizes; III - no valor de
R$ 231,62 (duzentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos)
para os técnicos de enfermagem; IV - no valor de R$ 185,87 (cento
e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) para os auxiliares de
enfermagem;

Art. 2º A anuidade devida por pessoas jurídicas no exercício
de 2018 fica atualizada para empresas com capital social declarado
em seu contrato: I - com capital social até R$ 50.000,00 o valor de
R$ 571,93 (Quinhentos e setenta e um reais e noventa e três cen-
tavos); II - com capital social de R$ 50.001,00 até R$ 200.000,00 o
valor de R$ 1.143,85 (mil cento e quarenta e três reais e oitenta e
cinco centavos); III - com capital social de 200.001,00 até o valor de
R$ 500.000,00 o valor de R$ 1.715,78 (mil setecentos e quinze reais
e setenta e oito centavos); IV - com capital social de R$ 500.001,00
até o valor de R$ 1.000.000,00 o valor de R$ 2.287,72 (dois mil
duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos); V - com
capital social de R$ 1.000.001,00 até o valor de R$ 2.000.000,00 o
valor de R$ 2.859,64 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e
sessenta e quatro centavos); VI - com capital social de R$
2.000.001,00 até o valor de R$ 10.000.000,00 o valor de R$ 3.431,57
(três mil trezentos e quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e
sete centavos); VII - com capital social acima de R$ 10.000.000,00 o
valor de R$ 4.575,41 (quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e
quarenta e um centavos).
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