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APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
Orçamento Geral do Projeto em Reais: Total: R$ 1.639.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e 
nove mil reais), já incluso o valor de contrapartida.  
 
1. Resumo do Projeto:  
 
Auxílio financeiro para a aquisição do 5º andar anexo a atual Sede própria do Coren/SC localizada 
nos 6º ao 9º andares do centro executivo Mauro Ramos, localizado no município de Florianópolis 
com vistas à ampliação das instalações do Coren/SC. A referida unidade é composta por quatro 
salas comerciais e foram colocadas à venda ao custo de R$ 1.980.000 (um milhão, novecentos e 
oitenta mil reais), valores compatíveis com o mercado imobiliário da região, como poderá ser 
comprovado no laudo de avaliação realizado mediante processo licitatório. Tem localização 
privilegiada e boa estrutura, pois além de estar em andar abaixo da atual Sede do Coren/SC, possui 
01 vaga de garagem cada, instalações elétricas e hidráulicas já instaladas.  
 
2. Problema:  
 
Os atuais andares onde funcionam a Sede do Coren/SC, mesmo sendo próprios, após dez anos e 
virtude do crescimento do número de profissionais inscritos, ficaram insuficientes para o efetivo 
andamento das diversas atividades executadas pelo Regional no atendimento de sua missão de atuar 
na normatização, na fiscalização do exercício profissional, na defesa e autonomia da Enfermagem, 
em beneficio da Sociedade.  
 
3. Objetivos: 
 

Direto: Aquisição de 04 (quatro) salas comerciais, com suas respectivas vagas de garagem, que 
totalizam o 5º andar do Centro Executivo Mauro Ramos, localizado no município de Florianópolis, 
Estado de Santa Catarina, com vista a ampliação da estrutura física da Sede do Coren/SC.  
 
Indireto: Garantir um atendimento de qualidade aos profissionais de Enfermagem, bem como 
condições salutares aos empregados e colaboradores do Sistema Cofen?Conselhos Regionais. 
 
4. Metodologia:  
 

A partir da aprovação e recebimento dos recursos financeiros, o Plenário do Coren/SC deverá 
aprovar Decisão de suplementação orçamentária para o fim de aquisição de bens imóveis. Após 
acerto orçamentário e autorização do ordenador, o Departamento Administrativo, juntamente com a 
Comissão Permanente de Licitações e Departamento Jurídico iniciarão os procedimentos 
administrativos com vistas a iniciar os procedimentos licitatórios para aquisição da sala. 
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5. Justificativa:  
 

O Coren/SC constitui-se em uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional de 
Enfermagem que tem por finalidade a normatização, disciplinamento e fiscalização do exercício da 
Enfermagem em observância aos preceitos legais e princípios Éticos Profissionais. Implantado pela 
Portaria Cofen nº 1 de 4 de agosto de 1975, o Coren/SC integra o Sistema Cofen/Conselhos 
Regionais.  
 
A atuação do Coren/SC subdivide-se em três frentes: 
 

a) Inscrição do profissional e registro de pessoas jurídicas: O Coren/SC procede a inscrição 
de profissionais de Enfermagem e o registro das pessoas jurídicas que exercem atividades 
de Enfermagem, bem como a transferência e o cancelamento de inscrição, mantendo os 
respectivos cadastros atualizados. Desta forma, o Coren/SC zela para que somente pessoas 
habilitadas exerçam a profissão de Enfermagem.  
 

b) Fiscalização do exercício ético-profissional: Cabe ao Coren/SC normatizar, disciplinar e 
fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem, fazendo cumprir a legislação em vigor 
pertinente à Enfermagem. Para tanto, os Enfermeiros Fiscais do Conselho fiscalizam 
diariamente as instituições onde trabalham profissionais de Enfermagem para averiguar o 
cumprimento da legislação da Enfermagem e orientar os profissionais sobre o agir ético-
profissional. Entre os itens avaliados pelos Enfermeiros Fiscais do Conselho está: o 
dimensionamento adequado dos profissionais de Enfermagem e a Certidão de 
Responsabilidade Técnica, conforme Resoluções Cofen nº 293/2004 e nº 458/2014 
respectivamente. 

 
c) Tribunal ético: O Coren/SC recebe denúncias éticas, que são apreciadas pelo Plenário do 

Conselho, e podem resultar em abertura de processo ético e julgamento. Além de julgar as 
infrações, o Coren/SC aplica as penalidades, segundo o que consta no artigo 18 da Lei nº 
5.905/1973 e no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Como forma de 
orientação e prevenção, a Comissão de Ética do Coren/SC, os Conselheiros e os 
Enfermeiros Fiscais estimulam a formação de Comissão de Ética de Enfermagem nas 
instituições de saúde.  

 
Para atender os profissionais de Enfermagem em todo o Estado, o Coren/SC dispõe de estrutura 
física e de recursos humanos (Auxiliar Administrativo e Enfermeiro Fiscal) em todas as regiões do 
Estado. São seis subseções e a Sede para atender os mais de 57 mil profissionais de Enfermagem 
inscritos no Coren/SC. 
 
A Sede do Coren/SC está instalada desde 2009, nos 6º ao 9º andares da Avenida Mauro Ramos, 224 
- Centro Executivo Mauro Ramos, cidade de Florianópolis/SC.  
 
A mudança para a atual Sede ocorreu mediante o apoio do Cofen que acolheu a solicitação de 
empréstimo de recursos que permitiu a conclusão do processo de aquisição realizado de forma 
irregular pela Gestão que encerrou o mandato em 2008.  O empréstimo já foi quitado no ano de 
2012. Foi também com o apoio do Conselho Federal que aprovou o projeto para prover a 
infraestrutura para o funcionamento do Coren/SC em sua nova sede.  
 
A efetivação do Projeto se deu com a inauguração ocorrida da nova sede em 08 de abril de 2010, 
onde passou a atender os profissionais de Enfermagem em uma nova estrutura física organizada e 
adaptada às necessidades da gestão pública.   
 
A aquisição à época se fundamentou na necessidade de melhorias do espaço de atendimento aos 
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profissionais, uma vez que a então sede funcionava uma parte em espaço locado e aquém das 
necessidades do Regional. 
 
Decorridos dez anos, o número de profissionais registrado no Coren/SC passou de 35 mil, para 57 
mil, ou seja, houve um crescimento do número de profissionais em mais de 60% e com crescimento 
do número de profissionais foram geradas demandas maiores por infraestrutura e pessoal. Neste 
sentido, toda a área disponível na Sede do Coren/SC tem sido aproveitada em seu máximo 
potencial.  
 
A Sede do Coren/SC funciona em um edifício de 12 andares, e os andares que não pertencentes ao 
Regional estão distribuídos em diversos proprietários da iniciativa privada. 
 
No mês de outubro passado, foi apresentada à Direção do Coren/SC a proposta de venda do 5º 
andar. A proposta foi apresentada ao Plenário do Regional que deliberou por encaminhar processo 
de avaliação quanto ao valor da proposta para posterior tomada de decisão, tendo em vista a 
necessidade do Regional em ampliar o espaço físico de sua Sede, aliada a oportunidade de 
aquisição de um andar contiguo ao 6º andar e possibilidade de ampliação dos espaços físicos. 
 
O presente projeto vem ao encontro de um dos Objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 
da Gestão Participação 2018/2020 que visa melhorar continuamente a estrutura das Subseções e 
Sede.   
 
Ante o exposto, encaminhamos ao Conselho Federal de Enfermagem o “Projeto para compra de 
bem imóvel para o Coren/SC no município de Florianópolis/SC.”, apresentado aos Projetos 
Especiais/Cofen - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional Cofen/Conselhos Regionais, 
previsto na Resolução 555/2018. 
 

6. Resultados esperados:  
 
Aquisição das salas comerciais em andar contíguo a atual Sede do Conselho Regional de Santa 
Catarina.  
 

 


