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Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Pro�ssões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

DECISÃO Nº 12, DE 19 DE AGOSTO DE 2019

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina - Coren/SC, juntamente

com a Secretária da Autarquia no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº

5.905/73, combinado com o art. 6º da Resolução Cofen n° 503/2016 e;

CONSIDERANDO o constante do capítulo V - Dos Créditos Adicionais - artigos 40 a 46, e seus

parágrafos e incisos, da Lei 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV - Dos Créditos Adicionais - artigos 87 a 90 do

Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, aprovado

pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o PAD Coren/SC 235/2019 que trata da realização da 2ª Conferência de

Enfermagem de Santa Catariana (2ª Corenf) cujo Projeto de solicitação para apoio �nanceiro foi

encaminhado ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, após deliberação da 569ª Reunião Ordinária

do Plenário do Coren/SC.

CONSIDERANDO o indicativo do Conselho Federal pela aprovação do projeto e

consequentemente e liberação de recursos �nanceiros para a execução da 2ª Corenf.

CONSIDERANDO o cronograma da realização da 2º Corenf e a necessidade de adoção de

providências na esfera orçamentária e �nanceira;

CONSIDERANDO, por último, a deliberação do Plenário do Coren/SC em sua 579ª Reunião

Ordinária da Plenária do Coren/SC, ocorrida nos dias 10 e 11 de julho de 2019;, decide:

Art. 1º - Autorizar a abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 523.502,06

(quinhentos e vinte e três mil quinhentos e dois reais e seis centavos).

Art. 2º Para esta suplementação serão utilizados recursos recebidos do Conselho Federal de

Enfermagem, por ocasião da aprovação do Projeto para realização da 2ª Corenf.

Art. 3º O valor descrito no artigo 1º desta Decisão deverá se adequar ao valor aprovado pela

Plenária do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 4º O valor do orçamento para o exercício corrente, em face da alteração ora aprovada, será

de R$ 19.586.689,06 (dezenove milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e

seis centavos).

Art. 5º A presente Decisão, devidamente homologada pelo Cofen, produzirá efeitos na data de

sua publicação.

HELGA REGINA BRESCIANI

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certi�cada.


