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PARECER OPINATIVO COREN/SC Nº  
PRESTAÇÃO DE CONTAS COREN/SC – EXERCÍCIO 2019 
CONSELHEIRO RELATOR: JERRY SCHMITZ 

 
Ementa: Parecer de relator referente à Prestação 
de Contas do Exercício 2019 do Conselho 
Regional de Enfermagem em Santa Catarina. 

I. Fatos: 

Em fevereiro de 2020 recebo a solicitação da Presidente do Conselho Regional de 
Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, para parecer opinativo da prestação de contas 
referente exercício 2019. Recebo os documentos: RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES do 
comitê de controles internos; RELATÓRIO Nº 01/2020 – CONTROLADORIA GERAL, 
contendo, dentre outros, informações da estrutura e da conformidade legal da prestação de contas 
anual; dados da inadimplência; Patrimônio. A prestação de contas emitida pela 
CONTROLADORIA, considerou a Resolução Cofen nº 504/2016; Lei 4320/1964, Lei de 
Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP-8ª Edição, bem como os demais normativos aplicados 
à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. Do SETOR DE 
FISCALIZAÇÃO recebo relatório de fiscalizações e produção daquele setor. Do Setor de 
Cobrança recebo MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DIVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO 
E ACUMULADO. 

Todos os documentos entregues foram constituídos de forma lógica, com os 
elementos indicados por instancias superiores ao Regional e avalizado por setores técnicos 
pertinentes do Regional. Estes documentos foram encaminhados para análise e emissão de 
julgamento sobre as contas conforme Artigo 16 da Lei Orgânica do TCU 8443/92 e com base 
nestes documentos que procedo com este parecer. 

II. Dos Documentos:  

Consta no PARECER DA CONTROLADORIA (PC 001/2020) que todo o 
relatório segue as orientações do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), que por sua 
vez atende as orientações do Tribunal de contas da União (TCU). Sobre as ações realizadas 
pelo Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, é importante e pertinente citar que 
as diretrizes do Regional, se baseiam no planejamento estratégico (PE), com estabelecimento 
de metas distribuídas no Plano Pluri Anual (PPA), homologadas pela plenária e 
periodicamente seus resultados são acompanhados. O período de apuração dos dados deste 
parecer compreende as informações ocorridas do COREN SC entre de 01/01/2019 e 
31/12/2019. 

Objetivamente sobre o documento, o mesmo apresenta o Balanço Orçamentário 
2018 que tinha Previsão de Receitas Totais1 de R$ 16.400.000,00 e apresentou Receitas 
Totais arrecadadas de R$ 17.400.619,50, assim apresentando variação percentual de 6,1%. 

                                                           
1 Fonte: Quadro 09 do relatório Prestação de Contas 01/2020 
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Quando comparado ao balanço de 20181 (R$ 14.433.329,74); as arrecadações de 2019 
aumentaram 20,56%. 

Com relação as Despesas o PC 001/2020 mostrou que o Valor Empenhado em 
2019 foi de R$ 17.072.980,10. Também foi apresentada a apuração do valor transferido ao 
COFEN, atendendo a Lei 5.905/73, Art. 10, a qual determina 25%, cujo valor anual 
registrado foi de R$ 3.849.340,66, baseado no valor2 R$ 15.397.362,65.  

No que se refere ao percentual apurado com despesa de pessoal, no exercício de 
2019 o balanço mostrou valor de R$ 5.517.236,71, que corresponde a 33,57%, 13,93 pontos 
percentuais abaixo do limite prudencial (47,5%) conforme LEI 101/2000, ART. 19, I.  

O Documento informou, um superávit orçamentário de R$ 327.639,40 e esta 
informação mostra que o Coren SC executou valores menores que o orçado para o período de 
2019. A gestão do COREN SC conta, segundo PC 001/2020 com R$ 4.846.748,103, de saldo 
do ano calendário 2019 para o exercício de 2020.   

O Balanço patrimonial da Autarquia4 19.049.751,32 (2019) mostrou evolução de 
13,59% em relação à 2018, sendo o total de ativos (Circulante e não circulante) em 2018 no 
valor de R$18.794.292,09. No período em análise, o patrimônio do Coren/SC está composto 
por 44,42% de Ativo Circulante, 55,58% de Ativo não circulante, apresenta um Passivo 
Circulante que representa 13,40% do Passivo total e como o Passivo não Circulante é nulo, o 
Patrimônio Líquido representa 86,60% do Passivo total do Coren/SC. 

Com relação a composição da dívida ativa, o COREN SC, conforme descrito no 
PC 001/2020, tem a receber R$ 9.870.751,45 dos inscritos em 2019 (Dado Contemplam os 
anos entre 2006-2018). Com relação à dívida ativa, o setor de cobrança informou por meio de 
documento, reduzindo a termo, que a inadimplência apresenta índices parecidos aos últimos 
anos (Aproximadamente 30%). Quanto ao número de pagamento em parcela única, houve um 
aumento significativo do quantitativo de profissionais que optou por esta opção. O novo 
Sistema de informação tem permitido um acompanhamento melhor da Dívida Ativa, quando 
comparado ao sistema anterior. Ademais cumpre destacar que em 2019 foi realizada a 
inscrição em Dívida Ativa dos profissionais Enfermeiro e Auxiliares com débitos nos anos de 
2015 a 2018 e Técnicos com débitos no ano de 2015, excetuando aqueles que fizeram 
negociação e estão em dia com suas parcelas. 

Ao termino do PC 001/2020 a CONTROLADORIA emite parecer favorável às 
contas.  

O Relatório de fiscalização emitido pelo DEFISE informa contar com 17 fiscais 
atendendo o Estado e inferem disponibilidade de infraestrutura como carros, computadores, 
dentre outros. Aponta que planejaram fiscalizar 1648 instituições e atingiram 1520 (92%) da 

                                                           
2 Fonte: Relatório do quarto trimestre de 2019 da controladoria 
3 Fonte: relatório Quadro 10 PC 01/2020 
4 Fonte: Quadro Balanço patrimonial Relatório PC 01/2020 
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meta. Estas instituições fiscalizadas equivalem a 40% das instituições cadastradas no Coren 
SC e ainda foi informado 40439 profissionais foram abrangidos nos processos fiscalizatórios. 
Registram: a elaboração de 1384 relatórios de fiscalizações; 214 denúncias sendo 196 
(92%) apuradas; 140 palestra realizadas por fiscais e 165 reuniões; além de, pelo menos, 
23500 E-mails respondidos.  

A atividade de fiscalização e registro tem recebido atenção do Regional por ser 
uma das atividade fim da autarquia. Os dados são apresentado pelo DEFISE e acompanhados 
mensalmente em plenária e homologada pelos conselheiros.  

Em 2019 um grupo de trabalho produziu um relatório sobre a fiscalização no 
Estado e sugeriu alguns posicionamentos à plenária.  

Analisando os documentos, o Coren SC apresenta gestão eficiente e vários itens 
denotam tal eficiência, dentre eles; 01) O Coren Sc tem executado suas atribuições utilizando 
recursos e receitas oriundas da arrecadação, não contraindo empréstimos ou dívidas nos 
últimos anos; 02) O Orçamento estabelecido em 2018 para o exercício 2019 apresentou 
Receita Realizada em relação de Receita Corrente com variação 0,21% o que infere 
planejamento assertivo, gestão comprometida e eficiente; 03) As Despesas Orçadas para 2019 
fora de R$ 16.400.000,00 e as despesas Líquidas de R$ 15.614.608,89. 04) os valores 
apresentados do balanço orçamentário 2019 são congruentes com os valores empenhados no 
mesmo exercício. 05) O Percentual informado com despesa de pessoal foi de 33,57% e isto 
representa 13,93 pontos percentuais abaixo do limite prudencial recomendado. 06) O 
Relatório da controladoria (PC 001/2020) apresenta Superávit orçamentário. 07) Em 2019 o 
COREN SC apresentou saldo para exercício de 2020 no valor de R$ 4.846.748,105. 08) O 
Patrimônio líquido aumentou em 1,36% com relação à 2018 totalizando em 2019 R$ 
19.049.751,32; 09) Atualmente o Conselho Regional de Santa Catarina possui um Índice de 
Liquidez corrente de 3,27, quer seja o Coren/SC, resumidamente a curto prazo, tem R$ 3,27 
disponíveis para cada R$ 1,00 devido.  

Com os documentos analisados é possível identificar que o COREN SC atende as 
determinações legais e exigências gerais à autarquia. Em Relação as responsabilidades do 
Regional, é importante registrar que COREN SC apresenta o Planejamento estratégico e este é 
periodicamente acompanhado e analisado em planária, ao que não somente as contas mas 
também ao atendimento das metas estabelecidas no PPA pela gestão, são homologadas, 
fiscalizadas e controladas. 

O Conselho também conta com ouvidoria e outros canais para contato com o 
profissional, onde comumente recebe pedidos de pareceres, reclamações, denúncias, dentre 
outras, que são 100% encaminhadas e atendidas.  

III. Do Parecer:  

                                                           
5 Fonte: Quadro 10 PC 01/2020 
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Versa este parecer sobre a regularidade da prestação de contas do exercício de 
2019 do Coren/SC. O relatório apresenta adequação e pertinência nos itens setoriais sem 
discrepâncias quando analisados comparativamente, inferindo relação e controle entre os 
setores. Avalizando os dados, de acordo com a Controladoria Geral do Coren/SC, as 
demonstrações contábeis apresentam adequação nos aspectos relevantes a posição patrimonial 
e financeira do Coren/SC, conforme parecer PC 001/2020 que indica regularidade e respeito 
as exigências legais. Diante do exposto e com base nos documentos informados no presente 
relatório opino pela Regularidade da Prestação de Contas do Coren/SC – Exercício 2019. 

É o parecer, 

Florianópolis, 17 de fevereiro de 2020.  

 

 
JERRY SCHMITZ 
Conselheiro Relator 

Coren/SC 80977 


