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PARECER OPINATIVO COREN/SC Nº 01/2018. 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS COREN/SC – EXERCÍCIO 2017 
 
CONSELHEIRA RELATORA: ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA 

 
 

 
 
Ementa: Parecer de relator referente ao 
Relatório de Prestação de Contas do Exercício 
2017 do Conselho Regional de Enfermagem em 
Santa Catarina. 

 
 
I. Fatos: 
 
Em 20 de fevereiro de 2018 o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – 
Coren/SC encaminha relatório anual de prestação de contas para devida apreciação do egrégio 
Conselho e posterior deliberação acerca de aprovação ou não do referido documento. O 
relatório foi apresentado em tópicos assim discriminados: 
 

1 - Identificação institucional; 
 
2 – Planejamento organizacional e resultados; 
 
3 – Administração, controle e contabilidade; 
 
4 – Atuação política e administrativa; 

 
O documento veio adequadamente instruído, com os elementos necessários, após avaliação 
dos setores técnicos do Regional para análise dos autos. 

 
II. Dos Documentos:  
 
O primeiro tópico referente à identificação institucional. Realiza a apresentação geral do 
Coren/SC, enfatizando sua missão, visão, valores e organograma. 
 
Quanto ao segundo tópico referente ao Planejamento organizacional e resultados, destaca-se a 
demonstração organizada de cada objetivo estratégico em quadros com o detalhamento 
operacional e o posicionamento atual de cada indicador frente à meta a ser alcançada, 
destacando-se um número relevante de metas atingidas e superadas já na sua totalidade. 
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O terceiro tópico referente Administração, Controle e Contabilidade registre-se que os 
aspectos verificados estão estabelecidos em normas determinadas pelo TCU – Tribunal de 
Contas da União e Resolução Cofen nº 504/2016. Ressalta-se que a política adotada para 
efetivação das receitas foi plenamente implantada. Destaca-se que houve um incremento na 
arrecadação comparado ao exercício anterior, que este Regional encontra-se dentro dos 
limites estipulados, respeitando a LRF, e possui índices muito baixos de endividamento. 
 
O quarto tópico se refere à Atuação Política e Administrativa. Conforme Ofício Circular nº 
180/2007 do Cofen estabelece que a Prestação de Contas Ordinária de cada exercício deve ser 
apresentada até 28 de fevereiro do exercício seguinte, o Relatório de Gestão que compreende 
a esse tópico, excepcionalmente, não comporá a prestação de contas ao Cofen, devendo este 
ser apresentado por ocasião da prestação de contas ao TCU em 31 de maio do corrente. 
 
III. Do Parecer:  
 
Versa o parecer sobre a regularidade da prestação de contas do exercício de 2017 do 
Coren/SC sem ressalvas. O relatório apresenta adequação em todos os tópicos: Identificação 
institucional; Planejamento organizacional e resultados; Administração Controle e 
Contabilidade; O tópico referente à Atuação política e administrativa que compreende o 
Relatório de Gestão deverá ser apresentado por ocasião da prestação de contas ao TCU em 31 
de maio do corrente. De acordo com a Controladoria Geral do Coren/SC as demonstrações 
contábeis apresentam adequação em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e 
financeira do Coren/SC. Diante do exposto e dos demais documentos que integram o relatório 
opino pela Regularidade da Prestação de Contas do Coren/SC – Exercício 2017, conforme os 
documentos pertinentes apresentados. 

 
É o parecer, s.m.j 
 

Florianópolis, 20 de fevereiro de 2018.  
 
 
 

Elizimara Ferreira Siqueira 
Conselheira Relatora 

Coren/SC 82.888 


