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INTRODUÇÃO
É com grande responsabilidade e compromisso que apresentamos a seguir o Plano
Plurianual (PPA) da Gestão ENFERMAGEM VALORIZADA E PARTICIPATIVA 20212023 do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren-SC) que
conforme a Constituição Federal, estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da
administração pública direta e indireta para as despesas de capital e outras despesas
correntes. O PPA é a ferramenta orçamentária onde se viabiliza o planejamento
estratégico da administração pública a médio e longo prazo.
O presente documento está organizado de forma a atender ao disposto nas Instruções
Normativas do Tribunal de Contas da União (TCU) e as Resoluções do Conselho
Federal de Enfermagem (Cofen) e está organizado em duas partes:
Parte I - Identificação Institucional: identificação do Coren-SC.
Parte II - Plano Plurianual -PPA: aborda informações relacionadas a estruturas
de Plano Plurianual com indicativo de metas, ações estratégicas e diretrizes
estratégicas que nortearão as ações do Coren-SC para os anos 2022 a 2024 em
consonância com as proposta da Chapa 01 ENFERMAGEM VALORIZADA E
PARTICIPATIVA 2021-2023, vencedora do pleito realizado nos dias 08 e 09 de
novembro de 2020.
O modelo de Gestão implementado pela atual Direção segue os mesmos preceitos de
administração adotados no Regional desde 2009 que tem como objetivo principal a
melhoria contínua da eficiência, eficácia, qualidade e transparência na administração
dos recursos e prestação de serviços aos mais de 65 mil profissionais de Enfermagem
do Estado de Santa Catarina.
Com propostas de avanços na gestão e melhorias na forma de aplicar os recursos
públicos, o PPA do Coren-SC se apresenta dividido em quatro Objetivos Estratégicos
que foram definidos de forma participativa, com o envolvimento da categoria. Os
objetivos definidos vinculam-se diretamente com os recursos necessários a
implementá-los assegurando uma efetiva e eficiente gestão dos recursos públicos em
prol da Enfermagem.
A construção deste documento mostra a preocupação da atual Direção do Coren-SC
pelo zelo aos princípios da administração pública, visando uma atuação firme em
defesa do fortalecimento e valorização da profissão, buscando melhoria das condições
de trabalho, cumprimento do dimensionamento das equipes de Enfermagem e luta
constante pela regulamentação da jornada de 30h semanais para a categoria, dentre
outras ações.
Boa Leitura!

COREN/SC – PLANO PLURIANUAL GESTÃO 2021-2023

6

PARTE I
IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
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1. IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DO COREN-SC
O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren-SC) constitui-se em
uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem tendo
por finalidade a normatização, disciplinamento e fiscalização do exercício da
Enfermagem em observância aos preceitos legais e princípios Éticos Profissionais.
1.1 Identificação da Unidade
Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Santa Catarina
Denominação Abreviada: Coren-SC
Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Autarquia Federal

CNPJ: 75.308.106/0001-56.

Principal Atividade: Administração Pública Federal

Código CNAE: 110-4

Telefones/Fax:

(048) 3224-9091

Endereço Eletrônico: corensc@corensc.gov.br Página na Internet: http://www.corensc.gov.br

1.2 Normas relacionadas à gestão e estrutura do Coren-SC.
Normas de criação
O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren-SC) foi implantado pela Portaria Cofen
nº 01 de 04 de agosto de 1975. Faz parte do Sistema Cofen/Conselhos Regionais criado pela Lei nº.
5.905, de 12 de julho de 1973. Além da Lei de criação, o Coren-SC também é regido pelas Resoluções
do Cofen, pelo seu Regimento Interno aprovado na 454º Reunião Ordinária de Plenário – ROP e
homologado

pela

Decisão

Cofen

nº

115/2015

(disponível

no

site:

http://transparencia.corensc.gov.br/regimento-interno/) e pelas normas complementares do CorenSC e demais normatizações que lhe forem aplicáveis.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura
Todas os normativos legais que nortearem as ações do Coren-SC no ano 2020, estão disponíveis no
Portal Transparência do Coren-SC, a saber:
http://transparencia.corensc.gov.br/leis/
http://transparencia.corensc.gov.br/decretos/
http://www.cofen.gov.br/categoria/legislacao/resolucoes
http://transparencia.corensc.gov.br/decisoes-corensc/
http://transparencia.corensc.gov.br/instrucoes-normativas/
http://transparencia.corensc.gov.br/portarias-corensc/
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1.3 Princípios essenciais do Coren-SC
Figura 01 – Missão, Visão e Valores

1.4 Finalidade e competências institucionais do Coren-SC
A atuação do Coren-SC subdivide-se nas seguintes frentes:
Figura 02 – Competências institucionais do Coren-SC
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Quadro 1 – Profissionais de Enfermagem inscritos no Coren-SC em 31-12-2020
(Definitivas Principais, Secundárias e Remidas)
Enfermeiros Obstetriz
16.237

01

Técnicos

Auxiliares

Atendentes

Total

43.187

5.576

14

65.015

Fonte: Departamento de Registro, Inscrição e Cadastros (DRIC)

1.5 Capilaridade no atendimento da atividade fim
Para atender sua finalidade 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 aos mais de 65 mil profissionais de
Enfermagem inscritos no Coren-SC conforme demonstrado a seguir.
Figura 03 – Capilaridade do atendimento do Coren-SC
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1.6 Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das
competências e das atribuições das Áreas e Departamentos do Coren-SC
O Coren-SC tem por principais competências: Proceder 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; Expedir documentos de habilitação ao exercício
profissional; Normatizar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Enfermagem, fazendo
cumprir a legislação em vigor pertinente à Enfermagem; Fazer cumprir os preceitos
Éticos Profissionais, bem como, julgar as infrações e aplicar as penalidades, segundo o
que consta do Art. 18 da Lei 5.905/73 e no Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem; Zelar pelo conceito e prestígio do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;
Defender a profissão de Enfermagem, o livre exercício e a sua autonomia técnica.
O Coren-SC apresenta a seguinte estrutura organizacional cujo detalhamento e
organograma pode ser vistos no seu Regimento Interno disponível em:
http://www.corensc.gov.br/thumbs/file/2015/Acesso%20a%20Informacao/Regime
nto%20Interno%20Coren-SC(1).pdf
I - Assembleia Geral
II – Plenário
III - Delegado Regional.
IV - Diretoria.
V - Comissões Permanentes
VI - Órgãos de Assessoramento
VII - Instâncias de Execução e Apoio.
Figura 4 – Organograma do Coren-SC
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Quadro 02 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas do Coren-SC
Áreas
Plenário

Direção
Executiva
(Direx)
Gabinete
Controladoria Geral
Área de
Atendimento
Profissional

Área Jurídica
(Dejur)

Área de
Tecnologia da
Informação

Competências
Órgão deliberativo do Coren-SC, integrado pelos
Conselheiros efetivos. A partir de 2015 passou a contar
com 09 membros efetivos, sendo 5 do Quadro I e 4 dos
Quadros II e III, havendo igual número de suplentes.
Órgão executivo responsável pelos serviços e atividades
administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento
do Conselho, conservação e guarda do patrimônio. É
composta por 03 Conselheiros Efetivos, eleitos em
escrutínio secreto pelo Plenário, por maioria dos votos.
Coordenar e avaliar o exercício das competências do
Gabinete da Presidência e de outras compatíveis com sua
área de atuação, em cumprimento da legislação específica.
Órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário
visa controlar as atividades administrativas, orçamentáriofinanceira, contábil e patrimonial.
Coordenar o Departamento de Registro, Inscrição e
Cadastro (DRIC), Departamento de Fiscalização e Ética
(Defise) e Subseções que respondem pela execução das
atividades administrativas e de fiscalização do exercício
ético-profissional da Enfermagem em sua área geográfica
de abrangência.
Orientar e assessorar a Diretoria, o Plenário, os
Departamentos e Comissões em assuntos de natureza
jurídica; representar e defender os interesses do Coren-SC
no âmbito jurídico; propor medidas judiciais com vistas ao
pleno desenvolvimento das atividades do Conselho e ao
cumprimento da legislação específica.
Analisar, solucionar e prevenir problemas relacionados
aos sistemas computacionais e segurança da informação;
dar suporte técnico na aquisição máquinas e
equipamentos; prever a atualização de equipamentos de
informática e softwares operacionais.
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Titular

Cargo

Designação
Decisão Coren-SC nº
020/2020

Enf. Gelson L. Albuquerque
Enfa. Maristela A de Azevedo
Tec. Enf. Daniela Maçaneiro

Presidente
Tesoureira
Secretária

Decisão Coren-SC nº
020/2020

Kátia Passos

Chefe de Gabinete

Portaria nº 083/2021

Bernardino José da Silva’

Controlador Geral

Portaria nº 076/2021

Lívia Fortunato

Chefe Defise

Portaria nº 068/2019

Elaine Cristina Nunes

Chefe DRIC

Portaria nº 015/2015

Advogado Antonio Carlos Silva

Assessor da Área

Portaria nº 073/2021

Advogada Lilian de Farias
Benedet

Chefe do Dejur

Portaria nº 210/2017

Michel Rochelles Kannemberg

Chefe do DTI

Portaria nº 051/2019
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Áreas
Área
Administrativ
a Contábil e
Financeira.
Área de
Comunicação
e Eventos

Ouvidoria

Competências
Natureza opinativa, consultiva e de assessoramento. Estão
vinculados a esta Área os Departamentos de
Administração (Dagepe) e Gestão de Pessoas;
Contabilidade (Decon) e Financeiro (Defin).
Acompanhar a edição, diagramação, composição, artefinal, serviços fotográficos e de jornalismo e redação,
revisão, acompanhamento gráfico e demais atividades
pertinentes e relacionadas à efetivação das tarefas para
confecção de impressos em geral, assessoria de
comunicação e eventos.
Instituída oficialmente em 2012, representa um canal de
comunicação entre os profissionais de Enfermagem, a
sociedade e o Conselho.

Titular
Marlete Barbosa Borges
Aline Aguiar
Michel de Castro Andrade

Cargo
Assessora
Executiva
Chefe Dagepe
Chefe Decon
Assessora de
Comunicação

Designação
Portaria nº 074/2021

Karen Nascimento Ramos

Chefe Dpto de
Comunicação

Portaria nº 055/2016

César Henrique Bora Rosa

Ouvidor

Portaria nº 021/2015

Sara Isabel Vieira Caprário de
Oliveira

Portaria nº 033/2009
Portaria nº 077/2013
Portaria nº 075/2021

Quadro 03 – Comissões Permanentes do Coren-SC
Comitê
Interno

Comissão
de
Controle

Comitê de Tecnologia da
Informação
e
Comunicação
Comissão de Ética (CEC)
Comissão Permanente de
Licitação (CPL)
Comissão de Patrimônio
Câmara Técnica

Competências
Órgão independente, de caráter consultivo, responsável pela revisão e
supervisão dos processos de apresentação de relatórios contábeis e
financeiros; processos de controles internos e administração de riscos.
Órgão vinculado ao Plenário do Regional, com a função de exercer a
Governança de Tecnologia da Informação - TI.
Vinculada diretamente ao Plenário, tem finalidade educativa, opinativa e
de assessoramento nas questões éticas dos profissionais de Enfermagem,
não possuindo gerência sobre nenhum órgão da entidade.
Vinculada à Diretoria, tem finalidade executiva e de assessoramento aos
membros do Plenário e da Diretoria nas questões ligadas à licitação de
bens e serviços.
De caráter permanente que tem como finalidade assessorar os membros
do Plenário e Diretoria nas questões ligadas ao patrimônio.
Vinculada à Diretoria, tem natureza consultiva, opinativa, normativa,
educativa, analítica e de assessoramento em questões relativas ao
exercício ético-profissional nas áreas de assistência, de ensino, da
pesquisa, gestão e legislação em Enfermagem.

COREN/SC – PLANO PLURIANUAL GESTÃO 2021-2023

13

Coordenação
Conselheira Laís
Concellos

Designação
Portaria nº 027/2021

Conselheiro
Gelson Luiz de
Albuquerque
Enfa Maria do
Carmo Vicensi

Portaria nº 138/2021

Presidente
Ronaldo Pierri

Portaria nº 078/2020

Conselheiro Aldori
A. dos Santos
Conselheiras
Renata
R.
de
Medeiros Correa
e. Sandra R. da
Costa.

Portaria nº 028/2021

Portaria nº 138/2018

Portaria nº 060/2021

PARTE II
ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
DECISÃO COREN-SC Nº 034/2021 DE 25 DE JUNHO DE 2021
“Aprova o Plano Plurianual da Gestão 2021/2024 do Coren-SC”

Aprovado na 118ª Reunião Extraordinária de Plenário - 25/06/2021
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2 PLURIANUAL, PLANO DE METAS E DE AÇÕES DA GESTÃO ENFERMAGEM
VALORIZADA E PARTICIPATIVA 2021-2023
O Planejamento se constitui em ferramenta imprescindível na orientação e no
monitoramento da execução do plano de ação que implica todos os atores envolvidos,
objetivando o alcance de resultados. A Gestão Enfermagem Valorizada e Participativa
(2021-2023) optou por utilizar uma metodologia participativa ao realizar seu
Planejamento PluriAnual (PPA) para o exercício 2022-2024, cujas etapas são
descritas a seguir.
O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento que estabelece, de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da instituição para as despesas de
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada, conforme disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988.
Durante o período eleitoral, no segundo semestre de 2020, os 18 candidatos à
conselheiros formularam propostas de compromisso para a gestão do Conselho
Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren-SC), considerando o planejamento
das gestões eleitas desde 2008, resultados das Conferências de Enfermagem
realizadas no Estado em 2017 e no início de 2020, além de ideias inovadoras que
emergiram nos debates do grupo de candidatos. As propostas de compromisso foram
organizadas em quatro eixos, a saber: Enfermagem valorizada e fortalecida;
Fortalecimento das práticas do cuidado de Enfermagem; Comunicação e articulação
com a categoria e a sociedade; Gestão institucional transparente e participativa. As
propostas foram apresentadas aos profissionais da Enfermagem do Estado por meio
de lives, materiais impressos e de mídias sociais, ao mesmo tempo em que, no
decorrer da campanha, foi divulgado link para que os profissionais da Enfermagem
pudessem sugerir novas propostas a serem incorporadas ou ainda qualificar as já
existentes. Após análise das sugestões recebidas, a compilação final chegou a 31
propostas, 123 formas de como fazer, contando com a participação de 498
profissionais de Enfermagem.
A etapa seguinte foi a integração das propostas de campanha com aquelas contidas no
PPA vigente, visto que esse contém propostas relevantes desenvolvidas pelas últimas
quatro gestões do Coren-SC. A compilação do PPA para o período 2022-2024 foi
organizada em quatro eixos: Enfermagem Valorizada e Fortalecida; Fortalecimento
das Práticas do Cuidado em Enfermagem; Comunicação e Articulação do Coren-SC
com a Categoria e a Sociedade; Gestão Institucional Transparente e Participativa.
O PPA foi estruturado contemplando: Objetivos Estratégicos (correspondendo aos
eixos acima nominados), Iniciativas Estratégicas e Ações correspondentes, levando
em consideração condições externas e internas do Conselho Regional, bem como
documentos legais e normativas institucionais que estabelecem atribuições e
responsabilidades do Conselho Regional de Enfermagem.
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Uma vez estruturado, as propostas para o novo PPA foram apresentadas aos
assessores e chefes de departamento.
Finalmente, o PPA foi colocado em apreciação aos conselheiros, que puderam
participar em sua qualificação, sendo aprovado em Reunião Plenária Extraordinária,
em 25 de junho de 2021.

2.1 Objetivos Estratégicos da Gestão 2021-2023
Figura 5 – Eixos da Gestão Enfermagem Valorizada e Participativa 2021-2023.

Quadro 04 – Síntese dos Programas da Gestão 2021-2023
Projetos
Enfermagem
Valorizada e
Fortalecida.

Objetivo Estratégico
Representar a Enfermagem e fortalecer as
articulações com as entidades, bem como
contribuir com as discussões sobre educação em
Enfermagem e com a formação profissional.
Fortalecimento das Contribuir com as discussões, com vistas à
Práticas do Cuidado garantia da segurança de usuários e
em Enfermagem.
trabalhadores de Enfermagem.
Comunicação e
Intensificar e fortalecer a comunicação entre
articulação do
Coren-SC, profissionais de Enfermagem e a
Coren-SC com a
sociedade.
categoria e
sociedade.
Gestão Institucional Dar continuidade à concepção administrativa do
transparente e
Coren-SC.
participativa.
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Perspectiva
Fortalecimento e qualificação
da Profissão.
Profissionais de Enfermagem
mais qualificados para
prática segura.
Categoria e sociedade
permanentemente informada
acerca do Projeto Político e
das ações do Conselho.
Consolidação da concepção
administrativa da Gestão
Enfermagem Valorizada e
Participativa.

2.2 Projeto Político da Gestão Enfermagem Valorizada e Participativa
2021-2023
1. Defender condições laborais dignas para a Enfermagem combatendo a
precarização do trabalho.
2. Ampliar a visibilidade e o reconhecimento relativo à iniciativas exitosas da
Enfermagem no Estado.
3. Requalificar e fortalecer as ações de fiscalização preventiva, com vistas a
assegurar o que está previsto na Lei do exercício profissional da Enfermagem.
4. Priorizar em eventos catarinenses da Enfermagem, a inclusão de temas
relacionados a segurança do paciente e dos trabalhadores da Enfermagem.
5. Intensificar as atividades de Educação de Enfermagem nas modalidades de
capacitação, formação e atualização profissional em parceria preferencialmente
com outras entidades profissionais da Enfermagem ou junto a outras entidades da
área da saúde.
6. Qualificar e ampliar o número de Responsáveis Técnicos de Enfermagem e de
Comissões de Ética nas instituições.
7. Intensificar a articulação com as demais entidades da Enfermagem e de
trabalhadores em saúde.
8. Fortalecer a identidade e imagem da Enfermagem como profissão comprometida
com o Sistema Único de Saúde (SUS), do direito da população à saúde e o direito
ao cuidado de Enfermagem.
9. Lutar pela aprovação de Projetos de Lei (PL) de interesse da Enfermagem, à
exemplo do PL que regulamenta 30 horas semanais para Enfermagem e do PL
que institui o Piso Salarial para os trabalhadores de Enfermagem.
10. Fortalecer a prática da Sistematização da Assistência da Enfermagem (SAE) nas
instituições de saúde, públicas e privadas, como base científica do trabalho de
Enfermagem tendo em vista a valorização profissional.
11. Ampliar a visibilidade da profissão, mantendo a categoria e a sociedade
informadas sobre as ações do Coren-SC e demais notícias de interesse da
profissão.
12. Tratar das prerrogativas para as ações políticas e de defesa das garantias de
direitos da profissão.
13. Melhorar, continuamente, a estrutura das subseções e sede a fim de bem atender
as necessidades dos profissionais.
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14. Qualificar permanentemente o processo de trabalho para um atendimento
acolhedor, ágil e resolutivo aos profissionais de Enfermagem.
15. Realizar Planejamento Estratégico Participativo para a Gestão 2022-2024.
16. Ampliar e apoiar as Representações Regionais do Coren-SC.
17. Implementar o Projeto Conselheiro Presente.
18. Apoiar e normatizar o funcionamento das Câmaras Técnicas.
19. Consolidar as Conferências de Enfermagem em Santa Catarina.

2.3 Objetivos Estratégicos por projeto da Gestão 2021-2023
Os Objetivos Estratégicos foram divididos em quatro projetos conforme o Projeto
Político da Gestão Enfermagem Valorizada e Participativa 2021-2023.
Utilizou-se nesta etapa os seguintes conceitos chaves descritos no quadro 04:
Projeto: conjunto de atividades, realizadas em grupo, destinadas a produzir um
produto, serviço ou resultado único.
Objetivo Estratégico (OE): expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a
serem alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas estratégicas, a fim
de superar, reduzir, eliminar ou controlar os problemas identificados.
Perspectiva: o que se espera com o resultado da execução da ação, definindo em
termos mensuráveis (quantitativo ou qualitativo).
Nos quadros 5, 6, 7 e 8 apresentamos o detalhamento de cada projeto incluindo
os seguintes conceitos chaves:
Coluna 1 - Nº OE – Inserir o número do Objetivo Estratégico informado na ficha;
Coluna 2 - Nº IE – Inserir o número da Iniciativa Estratégica informada na ficha;
Coluna 3 - Iniciativa Estratégica – são as medidas maiores a serem desenvolvida para
alcançar o objetivo estratégico;
Coluna 4 - Ações (Como?) – Informado quais as etapas que deverão ser seguidas para
a consecução da Iniciativa Estratégica. Algumas Iniciativas possuem muitas etapas
estas foram numeradas com o numero correspondente.
Coluna 5 - Responsável – Indicado o nome do(s) departamentos do Coren-SC que se
responsabilizará(ão) pelo cumprimento da Iniciativa Estratégica, ressaltamos que
junto ao responsável haverá sempre o apoio que corresponde aos departamentos
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que participam com co-responsabilidade pela iniciativa estratégica no âmbito interno
da instituição ou conselheiros. Outros atores envolvidos: são atores que participam
da ação mas são externos à instituição.(ex: universidades, sindicatos, instituições de
saúde e o Cofen).
Coluna 6 - Onde? – Informado os locais (internos ou externos às dependências físicas
do COREN-SC) onde a Iniciativa será executada.
Coluna 7 – Prazo (início e fim) – Informado o mês e ano (mês/ano) de início e
término da Iniciativa Estratégica. corresponde ao tempo visando o cumprimento da
meta (Quando? Em quanto tempo?).
Coluna 8 – Meta/Objetivo: são expressões quantitativas de um objetivo. As metas
concretizam o objetivo no tempo e esclarecem e quantificam (o que?). Devem ser
preferencialmente mensuráveis.
Coluna 9 - Indicador: forma de medir a meta.
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2.4 Ações Estratégicas
Quadro 05 – Objetivo Estratégico 1: Enfermagem Valorizada e Fortalecida.
Nº
OE
1

1

Nº
Iniciativa
IE
Estratégica
1 Defender
condições laborais
dignas para a
Enfermagem
combatendo a
precarização do
1 trabalho.

Ações

Responsável

Onde

1.1 Lutar pela Aprovação de PL´s
de interesse da Enfermagem.

Diretoria e
Plenário.

1.2. Monitorar a implantação do
descanso digno.

Defis, Ascom e
Diretoria.

Poder
legislativo
Federal,
Estadual;
eventos da
categoria.
Coren-SC.

1

1

1.3 Discutir com gestores e
Ministério Público. em todas as
regiões ligadas as subseções do
Coren-SC, a proposta de ter o
serviço de Enfermagem
organizado e com RT nas ILPI.

Diretoria.

Plataforma
digital.

1

1

1.4 Criar um fórum - integrado
com as demais entidades
representativas da Enfermagem na luta contra a precarização e
em defesa de condições de
trabalho adequadas, atuando no
âmbito do executivo, legislativo e
judiciário, articulando com
parlamentares em nível
municipal, estadual e federal.

Diretoria.

Coren-SC,
Eventos
específicos da
categoria,
instituições
membros do
fórum.
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Prazo
Meta/Objetivo
Início
Fim
03/01/22 31/12/24 Manter acompanhamento
dos Projetos de Lei e
integrar-se em 90% dos
eventos relacionados à
matéria no âmbito de SC e
nacional.
03/01/22 31/12/24 Monitorar a implantação
do descanso digno em
100% das instituições
fiscalizadas que devem
cumprir essa condição.
03/01/22 31/12/24 Ampliar o diálogo com o
Ministério Público em nível
estadual e buscar o diálogo
com o Cosems/SC e
Comissão Bipartite.
03/01/22
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31/12/24 Criar Fórum, com agenda
de reuniões firmada e
ações implementadas na
luta por condições dignas
de trabalho para a
Enfermagem.

Indicadores
Projetos de Lei
acompanhados.
Participação em
eventos: (nº
eventos/n° de
participações)*100).
Monitoramento
realizado.

Discussão realizada
com os gestores em
nível estadual.

Registro das reuniões,
mobilizações e
conquistas.

Nº
OE
1

Nº
IE
1

Iniciativa
Estratégica

Ações

Responsável

Onde

1

2

1

2

Ampliar a
visibilidade e o
reconhecimento
relativo à
iniciativas exitosas
da Enfermagem no
Estado.

1

1.5 Criar Programa de combate
às violências (moral, física,
psicológica, laboral e doméstica),
disponibilizando informações
sobre serviços e medidas de
atendimento público específico e
especializado.

Diretoria.

Coren-SC.

2.1 Criar o observatório
Catarinense de Enfermagem,
como espaço de divulgação de
ações exitosas e inovadora no
Estado.

Plenário.

Coren-SC.

03/01/22

2.2 Fortalecer iniciativas bem
sucedidas de melhorias nos
ambientes de trabalho da
Enfermagem (por meio de ações
como dimensionamento,
protocolos, Sistematização da
Assistência de Enfermagem SAE).

Plenário.

Coren-SC,
instituições de
saúde e
ensino.

03/01/22

2

2.3 Apoiar os eventos que
desenvolvam e divulguem
inovação e empreendedorismo
na Enfermagem Catarinense.

Diretoria.

Coren-SC.

1

2

1

2

Comissão do
Prêmio
destaque.
Dric e Ascom.

1

2

1

3

2.4 Realizar anualmente o
prêmio “Profissional Destaque
de Enfermagem".
2.5 Realizar o Prêmio Destaque
Estudantil de Enfermagem
conforme fluxo.
2.6 Criar o Prêmio de Inovação
na Enfermagem como
subcategoria dentro do Prêmio
Destaque de Enfermagem.
3.1 Ampliar e fortalecer

Defender o ensino
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Prazo
Meta/Objetivo
Início
Fim
03/01/22 31/12/24 Criar espaço no site do
Coren-SC, com informações
acessíveis e buscar
parcerias com órgãos que
trabalham o tema.

Indicadores
Decisão aprovada e
publicada e
informações
disponibilizadas no
site do Coren-SC.

31/12/24 Criar o Observatório,
implantar Projeto para
identificação de ações
exitosas no Estado e
divulgar as boas práticas
da Enfermagem.
31/12/24 Mapear e divulgar as
iniciativas.

Decisão aprovada e
publicada.
Projeto implantado.
Ações divulgadas.

03/01/22

31/12/24 Apoiar efetivamente à
100% dos eventos
identificados.

Número de eventos
identificados e %
apoiados.

Coren-SC.

03/01/22

31/12/24 Realizar anualmente o
Prêmio.

Instituições de
Ensino.

03/01/22

31/12/24 Realizar entrega na
formatura.

Comissão designada e
evento realizado
anualmente.
Entrega realizada
conforme demanda.

Diretoria e
Plenário.

Coren-SC.

03/01/22

31/12/24 Criar o projeto e realizar
anualmente o Prêmio.

Comissão de

Coren-SC,

03/01/22

31/12/24 01 curso por ano por
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Registro das
iniciativas no
período: (N anterior
+1).

Evento realizado
anualmente como
subcategoria do
Prêmio Destaque.
Número de curso.

Nº
OE

Nº
IE

1

3

1

3

1

3

1

4

1

4

1

4

1

4

Iniciativa
Estratégica
de qualidade na
Enfermagem.

Ações

Responsável

Prazo
Início

parcerias com instituições de
Educação e
ensino para a oferta de cursos de
Diretoria.
atualização para Enfermeiros,
Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem.
3.2 Divulgar e valorizar as
Diretoria e
resoluções construídas nos
Plenário.
Seminários Nacionais de
Educação (Senaden) promovidos
pela ABEn e pelo Conselho
Nacional de Saúde.
3.3 Participar da realização dos
Diretoria e
eventos da ABEn, entidades e
Plenário.
organizações profissionais e
instituições de ensino, quando
convidados.
3.4 Ampliar a articulação com
Diretoria e
instituições de ensino com vistas
Plenário.
ao desenvolvimento de pesquisas
e produção de conhecimentos
relacionados ao exercício
profissional.
4.1 Dar continuidade as
Comissão
Conferências de Enfermagem,
organizadora
integralizando todas as Regiões
instituída.
de Santa Catarina.
4.2 Implementar e acompanhar
Diretoria e
Consolidar as
Plenário.
Conferências de as propostas das 1ª e 2ª
Enfermagem como Conferências de Enfermagem no
que é pertinente ao Coren-SC.
estratégia de
fortalecimento e
mobilização da
Ascom e
4.3 Socializar os resultados das
categoria.
Diretoria.
Conferências de Enfermagem de Santa
Catarina.
4.4 Colaborar na implementação
Diretoria.
de decisões das Conferências que

PPA - PLANO PLURIANUAL GESTÃO 2021-2023

Onde

22

Instituições de
Saúde e
Ensino ou
plataforma
digital.
Coren-SC.

Meta/Objetivo

Indicadores

Fim
subseção.

03/01/22

31/12/24 Divulgar resoluções.

Resoluções
divulgadas nos meios
de comunicação do
Coren-SC.

Instituições de
saúde, ensino
e legislativo.

03/01/22

31/12/24 Atender 100% dos
convites.

Nº de convite
atendidos /nº de
convites recebidos x
100

Coren-SC e
instituições de
ensino.

03/01/22

31/12/24 Realizar articulação e com
instituições de ensino em
todas as regiões do Estado.

Pesquisas e
documentos
produzidos e
divulgados.

Espaços
contratados.

03/01/22

Decisão publicada e
eventos realizados.

Coren-SC.

03/01/22

Coren-SC,
instituições de
saúde e
ensino.
Cofen, poder
legislativo,

03/01/22

31/12/24 Institucionalizar as
Conferências e realizar
etapas regionais e Estadual
(bianual).
31/12/24 Criar estratégias de
acompanhamento e
implementar 100% das
propostas viáveis e
pertinentes ao Coren-SC.
31/12/23 Socialização dos resultados
por meio do web-Site do
Coren-SC e redes sociais.
31/12/24 Dar ciência das decisões
das Conferências ao

Ofícios com as
decisões

03/01/22

Acompanhamento
realizado anualmente.
Número de propostas
implementadas.
Resultados
socializados.

Nº
OE

Nº
IE

Iniciativa
Estratégica

Ações

Responsável

1

5

5

1

5

1

6

1

6

Propiciar
estratégias para o
desenvolvimento
de lideranças em
Enfermagem e
aproximar mais o
Coren-SC com os
inscritos.

Estimular e
colaborar no
processo de
educação
permanente dos
trabalhadores de
Enfermagem.

Prazo
Início

couberem a outros órgãos ou
entidade.
1

Onde

5.1 Ampliar a oferta de cursos de
lideranças de Enfermagem de
modo descentralizado, articulado
com outras entidades.
5.2 Criar projeto específico para
formação de jovens lideranças de
Enfermagem nas escolas de
técnicos e de graduação em
Enfermagem.
5.3 Criar o Programa Coren-SC
nos municípios de Santa Catarina
com a incorporação da figura do
representante com trabalho
honorífico e de relevância
pública.
6.1 Fortalecer o Programa de
Educação Permanente do CorenSC.

6.2 Potencializar a participação
de profissionais nos eventos e
reuniões de trabalhos utilizando
plataformas digitais.
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Diretoria,
Ascom e Secex.

executivo e
instituições de
saúde e
ensino.
Instituições de
Saúde, Ensino,
Câmaras
Legislativas,
Aben.

Meta/Objetivo

Indicadores

Fim
respectivo órgão e
colaboração na
implementação das
decisões realizadas.
31/12/23 Realizar 1 curso no triênio
de forma descentralizada.

encaminhados.

01/02/22

31/12/22 Realizar 1 curso no triênio.

Projeto criado e curso
realizado.

01/02/23

Diretoria,
Ascom e Secex.

Curso realizado.

Plenário.

Municípios de
Santa
Catarina.

03/01/22

31/12/23 100% dos municípios de SC Portarias de
com um representante
designação e suporte
indicado.
institucional aos
representantes.

Comissão
instituída.

Coren-SC

03/01/22

31/12/24 Institucionalizar e
Decisão publicada e
operacionalizar o
fluxo implantado.
Programa e definir fluxo de
funcionamento.

Diretoria,
Ascom e Secex.

Plataforma
digital.

03/01/22

31/12/24 Transmitir dois eventos
por semestre na gestão.
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Eventos realizados/
número de
participantes.

Nº
OE
1

Nº
IE
6

1

Iniciativa
Estratégica

Ações

Responsável

Onde

6.3 Realizar a Semana de
Enfermagem contemplando
temas específicos que promovam
maior participação também de
Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem, RT e CEEn.

Comissão de
Educação
Permanente do
Coren-SC.

Plataforma
digital, CorenSC e
instituições de
saúde e
ensino.

6

6.4 Ampliar e fortalecer a
articulação com outras entidades
representativas da profissão,
escolas e instituições de saúde
para promover ações de
capacitação técnico-científica e
política.

Comissão de
Educação
Permanente do
Coren-SC.

Coren-SC e
instituições de
saúde e
ensino.

03/01/22

31/12/24 Manter 100% das já
existentes e aumentar 2
parcerias anualmente

Indicador Anual: (n
parceria ano anterior
+ 2).

1

6

6.5 Colaborar em eventos sobre
boas práticas, ética, bioética e
biossegurança, valorizando as
experiências geradas durante o
processo pandêmico.

Plenário.

Instituições de
Saúde, Ensino
e Legislativo.

03/01/22

31/12/24 Atender 100% das
solicitações.

Nº de solicitações
atendidas /nº de
solicitações recebidas
x 100.

1

6

01/02/22

31/12/24 Parceria pactuada.

Web aulas elaboradas
e divulgadas em
parceria.

1

6

6.6 Fazer parcerias com
instituições de saúde ou ensino
para elaboração de webaulas
sobre temas referente ao
exercício profissional.
6.7 Criar vídeo aulas ou webinar
sobre temas referente ao
exercício profissional.

01/02/22

31/12/24 Produzir e ofertar 03 vídeo Vídeo aulas ou
aulas ou webinar na gestão. webinar elaborados e
ofertados.

1

7

03/01/22

1

7

31/12/24 Identificar 100% dos
candidatos da Enfermagem
a cargos públicos eletivos
no Estado.
31/12/24 Identificar 100% dos
profissionais em SC que
exercem mandato no
legislativo e criar canais de

Fortalecer a
representatividade
da Enfermagem
ampliando a
capilaridade de
atuação do CorenSC.

7.1 Identificar e divulgar
candidatos da Enfermagem a
cargos públicos eletivos.

Coren-SC e
Diretoria,
instituições de
Plenário e Defis. saúde e ensino
e plataformas
digitais.
Comissão de
Educação
Permanente do
Coren-SC.
Plenário
Coren-SC e
Tribunal
Eleitoral

7.2 Estabelecer diálogo com
profissionais de Enfermagem que
exerçam mandato no legislativo
municipal, estadual e federal, a
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legislativos
municipais,
estadual e
federal.

Prazo
Meta/Objetivo
Início
Fim
03/01/22 31/12/24 Realizar atividades
comemorativas à Semana
de Enfermagem de forma
digital, presencial e/ou
hibrida (anual).

03/01/22

Indicadores
Eventos realizados/
número de
participantes.

Número de
candidatos
identificados.
Divulgação realizada.
Número de
profissionais
identificados.
Canais/estratégias do

Nº
OE

Nº
IE

Iniciativa
Estratégica

Ações

Responsável

Onde

Prazo
Início

Meta/Objetivo

fim de esclarecer e engajar nas
lutas da saúde e da Enfermagem.
1

7

comunicação permanente
com esses profissionais.

7.3 Ampliar e fortalecer
parcerias entre Coren/Ministério
Público (Federal e
Estadual)/Aben e outras
associações/Grupos de interesse
clínico e outras instituições.

Plenário.

Instituições de
saúde, ensino,
legislativo,
executivo e
judiciário.

03/01/22

Indicadores

Fim

31/12/24 Manter 100% das já
existentes e aumentar 2
parcerias anualmente

comunicação criadas
e implementadas.
Indicador Anual: (n
parceria ano anterior
+ 2).

Quadro 06 – Objetivo Estratégico 2: Fortalecimento das Práticas do Cuidado em Enfermagem
Nº Nº
OE IE
2

1

2

1

2

1

2

1

Iniciativa
Estratégica

Ações

Responsável

Ampliar e fortalecer
estratégias de
melhoria nos
ambientes de
trabalho.

1.1 Defender junto aos gestores a
implementação da SAE para um
cuidado seguro de qualidade.

Diretoria e
Plenário.

1.2 Defender junto aos gestores e
controle social a importância do
adequado planejamento e
dimensionamento de pessoal de
Enfermagem para uma
assistência de qualidade.
1.3 Manter a agenda de
negociação com gestores de
instituições públicas e privadas,
com vistas a fortalecer
estratégias de melhoria nos
ambientes de trabalho.
1.4 Realizar interlocução com
instituições de saúde e ensino
articulando estratégias para a
implementação da
Sistematização da Assistência da
Enfermagem (SAE) nos serviços
de saúde em SC.

Plenário.

Onde

Prazo
Início

PPA - PLANO PLURIANUAL GESTÃO 2021-2023

25

Coren-SC,
Instituições de
Saúde e
Ensino.
Coren-SC,
Instituições de
Saúde e
Ensino.

01/01/22

Plenário.

Coren-SC,
Instituições de
Saúde e
Ensino.

Plenário.

Coren-SC,
Instituições de
Saúde e
Ensino.

Meta/Objetivo

Indicadores

Fim
31/12/24 Apresentar e defender a
proposta em reuniões das
Comissões Intergestores
Regionais (CIR),
31/12/24 Cosems/SC

Discussão realizada
nas atividades
realizadas.

01/01/22

31/12/24 Garantir agilidade no
diálogo com gestores a
partir das ações de
fiscalização (maior
resolutividade)

Discussão realizada
nas atividades
realizadas.

03/01/22

31/12/24 Identificar as iniciativas
que já vem sendo
desenvolvidas para que
sejam potencializadas com
apoio do Coren-SC.

01/01/22

Nº Nº
OE
IE
2
2

Iniciativa
Estratégica

Ações

1.5 Realizar oficinas de
Dimensionamento (repensar
formato).
Ampliar e fortalecer 2.1 Incentivar a inscrição de RT
a atuação dos
por meio de visitas técnicas,
Responsáveis
inspeções da fiscalização e
Técnicos (RTs).
divulgação em eventos.

Responsável

Prazo

Meta/Objetivo

Indicadores

Defis e Plenário. Coren-SC e/ou
plataforma
digital.
Fiscais e
Coren-SC,
Plenário.
Instituições de
saúde e/ou
plataforma
digital.

03/01/22

31/12/24 Realizar 01 oficina por
ano/por subseção.

Oficinas realizadas.

03/01/22

2.2 Fortalecer o papel do
Enfermeiro fiscal na
comunicação e orientação aos
responsáveis técnicos da
respectiva região.
2.3 Realizar Encontros com
Responsáveis Técnicos de
Enfermagem.

Defis e Plenário.

Coren-SC,
Instituições de
saúde.

03/01/22

31/12/24 Mapear instituições com
serviços de Enfermagem,
identificando situação em
relação à registro e atuação
de RTs e aumentar em 2%
de RTs nos serviços de
saúde.
31/12/24 Fortalecer o Fiscal para
tornar-se o interlocutor do
Coren-SC junto aos RTs.

% de aumento RT:
(((nº de inscritos
período – Nº inscritos
no período do ano
anterior)/Nº de
inscritos ano
anterior)x100.
Participação dos RTs
nos eventos e
chamadas do CorenSC.

Defis e
Diretoria.

Coren-SC ou
plataforma
digital.

03/01/22

Encontros realizados.

Defis e Ascom.

Site do CorenSC.

03/01/22

Coren-SC ou
plataforma
digital.
Coren-SC e
Instituições de
saúde.

03/01/22

31/12/24 Realizar 01 encontro
estadual por ano na gestão
e 01 encontro regional
anual, envolvendo o
protagonismo dos fiscais e
Conselheiro da região.
31/12/24 Dar destaque ao link do site
do Coren-SC e inserir
materiais e matérias de
interesse dos RTs.
31/12/24
Realizar 01 capacitação a
cada 2 meses.

Coren-SC e
Instituições de
saúde.

03/01/22

31/12/24 Definir membros da CEC,
aprovando Portaria de
designação (ou
nomeação?).
Ampliar visibilidade às
ações realizadas pela CEC.
31/12/24 Ampliar visibilidade às
ações realizadas pelas CEEs
no estado (divulgar
mensalmente matérias

Membros definidos e
Portaria publicada.
Matérias sobre as
ações desenvolvidas e
temáticas afins ao
trabalho da CEC.
Matérias sobre as
ações desenvolvidas
pelas CEEs (número
de matérias/12).

2

2

2

2

2

2

2

2

2.4. Disponibilizar no site
materiais de apoio técnicos e
legais aos RT.

2

2

2.5. Realizar capacitação para os
novos RT.

Defis.

2

3

3.1 Reestruturar e/ou
reconduzir a Comissão de Ética
do Coren-SC, implementando
medidas para fortalecer sua
atuação.

Diretoria e
Plenário.

2

3

3.2 Fortalecer as Comissões de
Ética de Enfermagem existentes
em SC.

CEC e fiscais.

Fortalecer a atuação
da Comissão de
Ética do Coren-SC
(CEC).

Onde
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03/01/22

Materiais e matérias
inseridos e
divulgação no link de
acesso.
Capacitações
realizadas.

Nº Nº
OE IE
2

3

2

3

2

3

2

4

2

4

2

4

2

4

2

5

Iniciativa
Estratégica

Ações

Responsável

Onde

Meta/Objetivo

Indicadores

sobre ações realizadas
pelas CEEs).

3.3 Aumentar o número de
CEC e fiscais.
Instituições de
Comissões de Ética de
saúde.
Enfermagem (CEEn) em
Instituições de Saúde com o
apoio dos responsáveis técnicos
e dos fiscais do Coren-SC.
3.4 Manter e aprimorar o
CEC e Diretoria. Coren-SC e/ou
Encontro Estadual das
plataforma
Comissões de Ética de
digital.
Enfermagem.
3.5 Criar um canal de “Diálogos
CEC e Diretoria. Site do CorenÉticos” para debater temas
SC e/ou
éticos de interesse da
plataforma
Enfermagem.
digital.
Fortalecer a atuação 4.1 Reestruturar as Câmaras
Diretoria.
Coren-SC.
das Câmaras
Técnicas do Coren-SC.
Técnicas (CT), a fim
de qualificar o
4.2 Ampliar a participação de
Coordenação
Instituições de
trabalho da
profissionais junto às Câmaras
das Câmaras
Saúde e
Enfermagem.
Técnicas, garantindo
Técnicas.
Ensino.
representação das Regiões do
Estado.
4.3 Garantir respostas as
Coordenação
Coren-SC.
solicitações de pareceres
das Câmaras
técnicos.
Técnicas.
4.4 Criar um banco de
Coordenação
Coren-SC.
especialistas da Enfermagem que
das Câmaras
poderão atuar como
Técnicas.
colaboradores em consultas
técnicas para emissão de
pareceres e/ou realização de
palestras.
Fortalecer a
5.1 Formalizar e Implementar
Diretoria.
Coren-SC.
utilização dos
Termo de Cooperação com
Protocolos de
Secretaria Municipal de Saúde de
Enfermagem Coren- Florianópolis para Programa de
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03/01/22

31/12/24
Aumentar em 5% ao ano o
nº de Instituições de Saúde
com CEEn).

% de aumento das
CEEn: ((Nº de
comissões ano
anterior/Nº de
comissões ano
atual)*100).
Encontro realizado.

03/01/22

31/12/22 Realizar 01 encontro no
triênio.

02/01/22

31/12/24 Criar canal.

03/01/22

30/06/24 Elaborar Portaria e aprovar Portarias
em ROP.
homologadas em ROP
e publicadas.
30/06/24
Portaria de
designação.
Participação ampliada para
Representação das
todas as regiões.
sete regiões do
Estado efetivada.
30/12/24 100% das solicitações
Nº de solicitações de
atendidas.
parecer/por nº de
pareceres atendidos.
30/12/24 Organizar listagem de
Banco de
Especialista.
Especialistas
atualizado.

03/01/22

03/01/22
03/01/22

03/01/22

31/07/24 Assinar e implementar
Termo de Cooperação.

Canal funcionando.

Termo de Cooperação
assinado.

Nº Nº
Iniciativa
OE IE SC Estratégica
2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

Ações
Protocolos de Enfermagem da
Atenção Primária.
5.2 Realizar Termo de
Cooperação com Secretarias
Municipais de Saúde que
aderirem ao Programa de
Protocolos de Enfermagem da
Atenção Primária.
5.3 Fortalecer e ampliar o
Programa de Adesão aos
Protocolos de Enfermagem na
Atenção Primária em Santa
Catarina.
5.4 Articular com grupos de
pesquisa e instituições de ensino,
para a realização de estudos
relativos à formulação, avaliação
e ao acompanhamento da
implantação dos protocolos nas
diversas atuações da
Enfermagem.
5.5 Capacitar/atualizar os
profissionais de Enfermagem
dos municípios que aderiram aos
protocolos de Enfermagem.

5.6 Criar um Grupo de Trabalho
para elaborar um Procedimento
Operacional Padrão(POP) sobre
a implantação, operacionalização
e capacitação dos Protocolos de
Enfermagem na Atenção
Primária no âmbito do Coren-SC.
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Responsável

Onde

Diretoria.

Coren-SC e
SMS de SC.

03/01/22

31/12/24 Atender 100% das
solicitações.

Diretoria.

Coren-SC e
SMS de SC.

01/02/22

31/12/24 Programa
institucionalizado no
Coren-SC.

Diretoria e
Defis.

Coren-SC.

03/01/22

31/12/22 Criar ferramenta de
acompanhamento para
protocolos.

Ferramenta de
acompanhamento
criada e em
funcionamento.

Diretoria e
Comissão de
Educação
Permanente.

Coren-SC e/ou
plataforma
digital.

03/01/22

Mapa dos protocolos
atualizado e
profissionais
capacitados.

Diretoria e GT
Protocolos.

Coren-SC.

03/01/22

31/12/24 Atualizar mapeamento dos
municípios que aderiram e
respectivos profissionais
capacitados; Criar
Programa Permanente
prevendo calendário para
capacitar e atualizar os
profissionais que aplicam
protocolos nos municípios.
31/12/24 Criar e implementar o
Procedimento Operacional
Padrão (POP) no âmbito do
Coren-SC.
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Prazo

Meta/Objetivo

Indicadores

Taxa de Adesão
período: (Nº de
Adesões realizadas no
ano / Número de
Adesões solicitadas
previstos) x100).
Decisão homologada
em ROP e publicada.

Procedimento
Operacional
Padrão(POP)
elaborado e em
funcionamento.

Quadro 07 – Objetivo Estratégico 3: Comunicação e articulação do Coren-SC com a categoria e sociedade.
Nº
OE

Nº
IE

3

1

3

1

3

1

3

1

3

2

Iniciativa
Estratégica
Atuar na defesa do
Sistema Único de
Saúde (SUS), em
articulação com os
demais
trabalhadores da
saúde e
organizações da
sociedade.

Ampliar a
visibilidade da
Enfermagem por
meio de ações de

Ações

Responsável

Onde

Diretoria e
Plenário.

Coren-SC e
Meios de
comunicação.

03/01/22

1.2 Ocupar espaços nos
conselhos locais, municipais e
estadual de saúde, como
representante do segmento
profissionais de saúde, e/ou na
condição de voluntário em
comissões específicas.

Plenário.

Municípios
onde há
representatividade.

03/01/22

1.3 Colaborar com as Comissões
Intersetoriais de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora
(CISTT), vinculadas aos
conselhos municipais e estadual
de saúde, com vistas a incluir na
pauta de debates as condições de
trabalho em serviços de saúde.
1.4 Colaborar com a
apresentação de propostas para
inclusão nos instrumentos de
gestão das políticas de saúde,
por meio da participação em
conferências, audiências
públicas e outros espaços de
participação social.
2.1 Produzir vídeos e
campanhas para as diversas
mídias (digital, TV, rádio, jornal,
outdoor e busdoor).

Plenário.

Onde haja
representante
do Coren-SC
no conselho
municipal de
saúde.

03/01/22

Plenário.

Onde haja
representante
do Coren-SC
no conselho
municipal de
saúde.

Ascom e
Diretoria.

Coren-SC.

1.1 Fortalecer fóruns e
iniciativas de Defesa do SUS.
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Prazo
Início
Fim

Meta/Objetivo

Indicadores

31/12/24 Participar no ano de 90%
dos eventos de mobilização
em âmbito nacional e
estadual, que estejam de
acordo com a missão, visão
e os valores defendidos
pela Autarquia.
31/12/24 Estar presente em 100%
dos Conselhos em que o
Coren-SC tem estrutura
administrativa implantada
e nos municípios em que
sua participação está
prevista no Regimento
Interno e/ou Lei de criação
do Conselho.
31/12/24 Inclusão na pauta de temas
de interesse da
Enfermagem em que o
Coren-SC tem estrutura
administrativa implantada
- na Sede e Subseções.

((Nº de eventos/nº de
participações)*100).

03/01/22

31/12/24 Colaborar em 100% dos
eventos em que haja a
participação do Coren-SC
nos conselhos.

(Nº de eventos com
participação do Coren
/ nº de eventos
previsto)*100

03/01/22

31/12/21 Elaborar vídeos e
campanhas conforme
demanda.

Vídeos/campanhas
elaborados,
publicados (N+1).

((Nº de conselhos/nº
de
representações)*100).

Debate realizado.

Nº

Nº

3

2

3

Iniciativa

Responsável

Onde

2.2 Desenvolver posts para as
mídias digitais do Coren-SC e
parceiros.

Ascom e
Diretoria.

Coren-SC.

03/01/22

2

2.3 Ampliar a divulgação de
eventos de interesse para a
Enfermagem.

Ascom e
Plenário

Meios de
comunicação.

03/01/22

3

2

Ascom.

Meios de
comunicação.

03/01/22

3

2

2.4 Promover campanhas
contínuas de valorização da
imagem e identidade
profissional.
2.5 Ampliar relacionamento com
a imprensa e formar novos
porta-vozes.

Ascom.

Coren-SC.

03/01/22

31/12/21 Realizar treinamento de
mídia (midiatrainning).

Plenário e
colaboradores
capacitados.

3

2

Ascom.

Site Coren-SC
e e-mails.

03/01/22

31/12/21 Subsidiar Plenário e
profissionais Enfermagem
conforme demanda e
disponíveis no site.

Informações
disponibilizadas.

3

2

2.6 Instrumentalizar os
profissionais de Enfermagem
para compreender, participar e
divulgar as lutas da Enfermagem
Brasileira.
2.7 Manter as atividades da
Campanha Nursing Now em SC.

Comissão de
Educação
Permanente.

Coren-SC e
Meios de
comunicação.

03/01/22

31/12/21 Dar publicidade conforme
demanda do Cofen.

Ações divulgadas.

3

3

3.1 Manter o site atualizado.

Ascom.

Site Coren-SC

03/01/22

31/12/24 Atualizar o site.

Site atualizado.

3

3

3.2 Divulgar quantitativamente
as ações por meio do "Coren em
números".

Ascom.

Meios de
comunicação.

03/01/22

31/12/24 Disseminar as ações do
Coren-SC.

24 posts no ano.

3

3

3.3 Manter o Portal
Transparência atualizado.

Comissão da
LAI.

Site Coren-SC.

03/01/22

31/12/24 Manter o portal atualizado
e mensurar acesso dos
usuários.

Portal atualizado; Nº
de acessos mensais ao
site.

3

3

3.4 Acompanhar a avaliação das
atividades do Conselho por meio
de pesquisas regulares junto aos
profissionais do Estado.

Ascom e
Diretoria.

Site e redes
sociais do
Coren-SC

03/01/22

31/12/24 Realizar pesquisa ativa
qualitativa das atividades
do Conselho.

1 Pesquisa por ano.

marketing e
comunicação

Requalificar a
comunicação com
os inscritos do
Conselho e
sociedade.

Ações
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Prazo

Meta/Objetivo

Indicadores

31/12/21 Desenvolver e publicar
post conforme demanda.

Registro das
publicações no
período: (N anterior
+1).
31/12/21 Divulgar 100% dos eventos Eventos divulgados.
identificados, com
abrangência estadual,
nacional e internacional.
31/12/21 Realizar 01 campanha
01 campanha
publicitária ao ano
publicitária realizada.
aprovada em ROP.

Nº

Nº

3

3

Iniciativa

3

3

3

3

3.7 Estimular os profissionais de
Enfermagem ao uso dos recursos
de comunicação disponibilizados
pelo Coren-SC.

3

3

3

3

3

4

3

4

3

4

Atualização e
Publicação da Série
Cadernos
Enfermagem ou
Coren Orienta e
ensaios
fotográficos.

Ações

Responsável

Onde

3.5 Manter e atualizar a
biblioteca virtual no site do
Coren-SC.
3.6 Potencializar a comunicação
através das redes sociais.

Ascom.

Site Coren-SC.

03/01/22

31/12/24 Atualizar biblioteca.

Biblioteca atualizada.

Ascom e
Plenário.

Redes sociais.

03/01/22

31/12/24 Participar das redes
sociais.

Ascom e DRIC.

Site Coren-SC

03/01/22

31/12/24 Participação dos usuários
nos canais de
comunicações com
Conselho.

3.8 Produzir e enviar
informativos eletrônicos.

Ascom.

E-mails.

03/01/22

31/12/24 Enviar 1 news quinzenal.

Taxa de aumento
(((Nº de utilização
neste ano/nº de
participação ano
anterior)-1)*100).
Taxa de aumento:
(((N de utilização
neste ano/nº
participação ano
anterior)-1)*100).
Taxa de abertura.

3.9 Produzir e enviar
informativos impressos.

Ascom.

Coren-SC e
meios de
comunicação.

03/01/22

4.1 Realizar a revisão das
Publicações e Atualização da
Série Cadernos de Enfermagem
ou Coren Orienta.
4.2 Adquirir um banco de
imagens.

Diretoria.

Coren-SC

02/02/22

31/12/24 Produzir de 01 informativo Informativo impresso
por ano.
e enviado pelo
Correio aos
profissionais de
Enfermagem.
31/12/23 Elaborar e publicar uma
E-book publicado.
edição de e-book

Ascom.

Coren-SC.

03/01/22

31/12/24 Adquirir banco de imagens. Banco de imagens
adquirido.

4.3 Atualizar banco de
fotografias de exposições da
Enfermagem.

Diretoria,
Ascom e
Plenário.

Eventos.

03/01/22

31/12/24 Realizar uma exposição
anual.
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Meta/Objetivo

Indicadores

Uma exposição
realizada na gestão.

Quadro 08 – Objetivo Estratégico 4: Gestão Institucional Transparente e participativa.
Nº Nº
OE IE
4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

Iniciativa
Estratégica

Ações

Reorganizar e
valorizar o
Departamento
de Fiscalização
do Coren-SC.

1.1 Realizar estudo para
redimensionamento de área e
instituições para as ações
fiscalizatórias.
1.2 Realizar estudos relativos aos
fluxos/ processos vigentes, com
vistas à instituir mudanças que
resultem em melhorias no
exercício da fiscalização.
1.3 Incorporar à equipe de
fiscalização o Técnico de
Enfermagem, como auxiliar de
fiscalização.
1.4 Manter o processo de
fiscalização com metas,
objetivando ampliar a cobertura
ao máximo, envolvendo quando
necessário o departamento
jurídico.
1.5 Manter a realização dos
Termos de Autocomposição como
medida extrajudicial.
2.1 Revisar e fomentar o Projeto
Primeira Inscrição (PPI) nas
escolas de Enfermagem em Santa
Catarina.
2.2 Ampliar a oferta de serviços
online.

Reorganizar e
valorizar o
Serviço de
Registro,
Inscrição e
Cadastro do
Coren-SC.

4

2

4

2

2.3 Melhorar o processo de
agendamento online para
atendimento ao profissional.

4

2

2.4 Elaborar e executar o Projeto
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Responsável

Onde

Prazo

Meta/Objetivo

Início

Fim

Grupo de
Trabalho.

Coren-SC e
Subseções.

1/1/22

30/6/22

Defis e
Diretoria.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

15/12/22

Diretoria e
Gestão de
Pessoas.

Coren-SC e
Subseções.

1/2/23

Defis.

Instituições
de saúde e
ensino.

Defis, Dejur e
Plenário.

Indicadores

Criar GT para realizar
estudo visando propor
uma nova divisão
territorial das subseções.
Rever fluxos e propor
melhora nos
procedimentos
fiscalizatórios.

Grupo de Trabalho criado e
estudo apresentado em
Plenário.

31/12/24

Contratar 01 Técnico de
Enfermagem para Sede e
01 para cada Subseção.

Cargos criados; Contratações
realizadas por meio de
concurso público.

3/1/22

31/12/24

Cumprir o planejamento
de fiscalização (14
fiscalizações/mês
aprovado 594ª ROP de
12/2020).

Número de instituições
planejadas no ano/Número
fiscalizações realizadas)
x100).

Instituições
de saúde e
ensino.
Instituições
de ensino/
plataforma
digital.
Site do
Coren-SC.

3/1/22

31/12/24

Termos de Auto Composição
elaborados e monitorados.

3/1/22

31/12/24

Realizar e monitorar
Termos de Auto
Composição.
Aumentar em 5% o
número eventos de
entregas de carteiras.

3/1/22

31/12/24

Implementar e-CIP e
formas de agilizar a
entrega de documentos.

GT Dric.

Site do
Coren-SC.

3/1/22

31/12/22

Ampliar em 20% o
percentual de
atendimentos por
agendamento.

Dric, Dejur,

Instituições

1/2/22

31/12/24

Elaborar e implementar

Dric e Plenário.

GT Dric e
Diretoria.

32

Fluxos revistos e
aprimorados.

Taxa de aumento: ((nº de
eventos no ano - nº de
eventos no ano anterior)/nº
eventos ano anterior)*100).
e-CIP implementada e
ampliação da oferta de
serviços no site.
Taxa de aumento: ((nº de
agendamentos no ano - nº de
agendamentos no ano
anterior)/nº agendamentos
ano anterior)*100).
Projeto elaborado e

Nº Nº
OE IE

Iniciativa
Estratégica

Ações
Coren-SC mais perto de você.

4

2

2.5 Reformular o processo de
atendimento telefônico.

4

2

4

2

2.6 Realizar ações de incentivo à
atualização cadastral (Parceira
com Receita Federal).
2.7 Aumentar o número de
registros de especializações nos
diversos níveis e pós graduações
(Lato e stricto senso).

4

3

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

3. Implementar
melhorias no
atendimento
em todos os
espaços do
Coren-SC.

4. Adotar
estratégias para
aumentar a
adimplência.

Responsável

Onde

Defis e
Cobrança e
Plenário.
GT Dric.

de saúde.

Prazo

Meta/Objetivo

Indicadores

projeto.

implementado.

Garantir atendimento
telefônico ágil e
acolhedor.
Reduzir a taxa de
devolução em 5% no
correio e e-mails.
Aumentar em 5% o
número de registros em
relação ao ano anterior.

Pesquisa de satisfação/
Relatórios da central
telefônica..
Relatórios de retorno.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

30/11/24

Dric, Ascom e
Cobrança.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

31/12/24

Dric e Ascom.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

31/12/24

Dric, DTI e
Ascom.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

31/3/22

Realizar melhorias ou
troca de sistema com
integração dos cadastros.

3.2 Automatizar o atendimento ao
profissional (atendente eletrônico
- robô)

GT Dric.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

31/12/24

Implantar robô no
whatshap.

Sistema robô implantado.

3.3 Avaliar e aplicar melhorias no
Sistema de Gestão do
Atendimento.

DTI, Dric,
Diretoria e
Plenário.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

31/12/22

Realizar melhorias ou
troca de sistema.

Sistema de gestão do
atendimento melhorado.

4.1 Criar estratégias de cobrança
para melhorar e ampliar as ações
de cobrança.
4.2 Manter cobrança por cartão
de crédito ampliando para
pagamento online.

Setor Cobrança
e Dejur.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

31/12/24

Setor de
Cobrança.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

31/12/24

Aumentar em 2% da
adimplência em relação
ao ano anterior.
Realizar 10% dos
pagamentos por cartão de
crédito/débito.

4.3 Manter convênio com o
cartório de protestos.

Setor Cobrança.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

31/12/24

Nº adimplentes ano anterior
/nº de adimplentes do ano
em curso x 100.
Taxa de pagamentos com
cartão: ((Operações
realizadas com cartões/total
de operações
realizadas)*100).
Taxa de pagamentos em
cartório: ((protestos
baixados /total protestos
realizadas)*100).

3.1 Atualizar os módulos do
Sistema Administrativo em
funcionamento.
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Receber 20% dos débitos
protestados.

Taxa de registros em relação
ano anterior: (((Registros no
ano - total de registros ano
anterior)/Total Registro ano
anterior)*100).
Sistema Administrativo
melhorado.

Nº Nº
Iniciativa
OE IE
Estratégica
4
5 5. Aprimorar o
Tribunal Ético.

Ações

5.1 Realizar oficinas para
subsidiar Plenário e membros de
Comissão de Instrução nos
Processos Éticos.
5.2 Estruturar o Setor de Cartório
com vistas a agilizar a autuação e
fluxo das denúncias éticas e
processos éticos.
6. Realizar a
6.1 Realizar reuniões da Diretoria
Gestão de forma com assessores e chefias.
participativa,
transparente e 6.2 Realizar reuniões
descentralizada. institucionais conforme
calendário prévio.
6.3 Realizar e revisar o
planejamento Plurianual da
Gestão.
6.4 Criar Programa de
Compliance (Escritório de
Integridade).

Responsável

Onde

Dejur e
Diretoria.

Coren-SC ou
plataforma
digital.

3/1/22

21/12/24

Realizar 3 oficinas
durante a gestão.

Oficinas realizadas.

Cartório,
Conselheiro
Henrique e
Dejur.
Gabinete.

Coren-SC.

3/1/22

31/12/24

Criar instrumento de
acompanhamento.

Acompanhamento realizado
semestralmente.

Coren-SC ou
plataforma
digital.
Coren-SC ou
plataforma
digital.
Coren-SC ou
plataforma
digital.
Coren-SC e
Subseções

3/1/22

31/12/24

Realizar 12
reuniões/anual.

3/1/22

31/12/24

Realizar 12
reuniões/anual.

3/1/22

31/12/24

Revisar anualmente.

Taxa de reuniões: (Número
de reuniões
previstas/realizadas).
Taxa de reuniões: (Número
de reuniões
previstas/realizadas).
Planejamento revisado.

3/1/22

31/12/24

Criar Escritório de
Integridade.

Programa criado e aprovado
em ROP. Portaria de
designação dos membros.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

31/12/24

Projeto aprovado em ROP e
implementado.

Coren-SC.

3/1/22

31/3/22

Elaborar e implementar o
Projeto na Sede e
Subseções.
Atualizar o organograma
e regimento.

Coren-SC e
Subseções

3/1/22

31/12/24

Cofen.

3/1/22

31/12/24

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

31/12/24

4

5

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

6.5 Implementar o projeto
Conselheiro Presente.

4

6

6.6 Revisar o organograma e o
regimento interno do Coren-SC.

4

6

4

6

4

7

6.7 Manter o Programa de
Responsabilidade Socioambiental
do Coren-SC "Coren Sustentável".
6.8 Ampliar articulação junto ao
Presidente.
Conselho Federal de Enfermagem
(Cofen).
7.1 Realizar nova pesquisa de
Gestão Pessoas
clima organizacional do Coren-SC. e Diretoria.

7. Promover
estratégias de
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Prazo

Meta/Objetivo

Implementar ações
socioambientais
responsáveis.
Realizar parceria nas
implementações em prol
da categoria.
Realizar 01 pesquisa na
gestão.

Indicadores

Organograma e Regimento
reformulados e aprovados
em ROP.
Programa mantido e atuante.
Parceria firmada.
Resultado da pesquisa
apresentado em ROP.

Nº Nº
Iniciativa
OE IE
Estratégica
4
7 qualificação do
processo de
trabalho dos
empregados do
4
7
Coren-SC, com
vistas ao
atendimento de
excelência ao
4
7
Profissional de
Enfermagem.
4
7
4

7

4

7

4

7

4

7

4

7

4

7

4

8

4

8

8. Fomentar a
política de
comunicação
interna.

Ações

Responsável

Onde

Assessora Luiza
e Diretoria.

Coren-SC.

3/1/22

30/4/22

Criar a Secretaria Geral do Secretaria Geral criada.
Coren-SC.

7.3 Criar Grupo de Trabalho para
reformulação do Processo de
avaliação de Desempenho.

Grupo de
Trabalho.

Coren-SC

3/1/22

30/12/22

Grupo criado e instrumento
reformulado.

7.4 Revisar PCR (Plano de Cargos
e Remunerações).

Comissão
Portariada.

Coren-SC

3/1/22

31/7/22

Criar Grupo de trabalho e
reformular Instrumento
de Avaliação de
desempenho.
Revisar PCR.

7.5 Realizar concurso público de
acordo com estudo de demanda.
7.6 Promover
capacitação/encontro para os
empregados do Coren-SC
conforme necessidades de cada
departamento.
7.7 Realizar capacitações
envolvendo chefias e assessorias
do Coren-SC.
7.8 Realizar construção de mapas
de processos de trabalho no
Coren-SC.
7.9 Elaborar caderno de
atribuições (todos os cargos e
funções).
7.10 Criação de Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes
(CIPA).
7.11 Institucionalizar o Programa
acolhendo e cuidado do
empregado público do Coren-SC.
8.1 Manter atualizada a intranet e
a agenda de eventos e
compromissos do Coren-SC.
8.2 Manter reuniões Periódicas
do Comitê de Segurança da
Informação e Comunicação.

Comissão
Portariada.
Gestão de
Pessoas.

Coren-SC

1/1/23

31/12/23

Concurso Realizado.

Coren-SC e
Subseções

3/1/22

31/12/24

Criar Comissão e realizar
concurso.
Promover 4 capacitações
por ano.

Gestão de
Pessoas.

Coren-SC.

3/1/22

31/12/24

Promover 1 capacitação
por ano.

Capacitações realizadas.

Diretoria e
Gestão de
pessoas.
Gestão de
Pessoas.

Coren-SC

3/1/22

31/12/22

Construir mapa de
processos.

Mapa de processos realizado
em todos os departamentos.

Coren-SC

3/1/22

31/12/22

Construir por setor
cadernos de atribuições.

Cadernos construídos.

Gestão de
Pessoas

Coren-SC

3/1/22

31/12/22

Implantar CIPA.

CIPA Implantada.

Gestão de
Pessoas

Coren-SC

3/1/22

31/12/22

Institucionalizar
programa.

Programa em
funcionamento.

Ascom e Secex

Coren-SC e
Subseções.

03/01/22

31/12/24

Manter intranet e página
atualizadas.

Atualização realizada;
Número de acessos.

Comitê de TI.

Coren-SC.

03/01/22

31/12/24

Realizar reuniões
bimestrais.

Reuniões realizadas a cada
dois meses.

7.2 Criar a Secretaria Geral do
Coren-SC com previsão do setor
de protocolo e expediente.
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Prazo

Meta/Objetivo

Indicadores

Revisão realizada.

Capacitações realizadas.

Nº Nº
OE IE
4
8

4

8

4

9

4

9

4

9

4

9

4

9

4

9

4

9

4

9

Iniciativa
Estratégica

Ações
8.3 Viabilizar acesso ao histórico
funcional dos empregados pela
intranet.

Responsável

Onde

DTI.

Coren-SC e
Subseções.

01/02/22

31/12/22

Coren-SC e
Subseções.

01/02/22

31/12/24

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

Subseção de
Caçador.
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Meta/Objetivo

Indicadores

Estudar viabilidade e
orçamentária e
desenvolvimento e
implantação do sistema.
Criar e fomentar a
política.

Sistema desenvolvido e em
funcionamento.

28/6/22

Elaborar projeto,
apresentar ao Cofen.

Projeto elaborado e
aprovado e executado.

3/1/22

28/6/22

Elaborar projeto e
apresentar ao Cofen.

Projeto elaborado e
aprovado e executado.

Subseção de
Chapecó.

3/1/22

28/2/23

Adquirir ou locar novas
instalações.

Subseção funcionando em
novas instalações.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

31/12/24

Eventos transmitidos por
plataforma digital.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

28/2/24

Estruturar Coren-SC para
transmissão de eventos
on line.
Implementar novos
sistemas e/ou
ferramentas.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

28/2/24

Sistemas e equipamentos em
funcionamento.

Assessoria
Executiva e
Diretoria.

Sede do
Coren-SC.

3/1/22

15/12/22

Garantir bom
funcionamento do
sistemas e equipamentos
funcionando.
Espaços físicos bem
aproveitados.

Comissão de
Patrimônio.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

15/12/22

Reformular política.

Política reformulada e
aprovada em ROP.

8.4 Criar e fomentar política de
Ascom e Gestão
comunicação interna socializando
de Pessoas
ações estratégicas desenvolvidas
pelos Dptos do Coren-SC.
9. Dar
9.1 Buscar apoio junto ao Cofen
Diretoria e
continuidade às para renovação do Parque
Assessoria
melhorias das
Tecnológico e Comunicação.
Executiva.
instalações,
9.2 Reformar a Subseção de
AADCOF,
serviços e
Caçador.
Diretoria e
sistemas do
Conselheira
Coren-SC,
Cheila Siega.
visando bem
9.3 Ampliar espaço físico e
AADCOF,
acolher os
estruturar a Subseção de Chapecó.
Diretoria,
enfermeiros,
Maristela Vilas
técnicos e
Boas e
auxiliares de
Conselheira
Enfermagem.
Lisa Kleba.
9.4 Estruturar processo para
Diretoria,
transmissão online de eventos.
Assessorias e
DTI.
9.5 Criar novos sistemas e/ou
DTI e Diretoria.
ferramentas para qualificar o
processo de trabalho dos
departamentos do Coren-SC.
9.6 Realizar manutenção e
DTI.
melhorias dos sistemas e
equipamentos existentes.
9.7 Realizar estudo sobre o uso
racional do 5º andar, demais
espaços físicos da Sede e salas do
Ed. Aliança.
9.8 Atualizar e implementar a
política de Gestão Patrimonial.

Prazo

36

Política criada e fomentada
permanentemente..

Sistemas e ferramentas
implementados.

Adequações realizadas.

Nº Nº
OE IE
4
9
4

Iniciativa
Estratégica

4

10 Realizar a
gestão
documental do
Coren-SC.
10

4

10

4

10

4

10

4

11 Organizar e
realizar as
11 eleições para
gestão 20242026.

4

Ações

Responsável

Onde

9.9 Rever a instrução normativa e
Fluxograma dos processos
licitatórios.
10.1 Aplicar a tabela de
temporalidade do Arquivo
Nacional e/ou criar uma
específica para o Coren-SC.
10.2 Digitalizar todos os
processos do Coren-SC.
10.3 Elaborar Política de Gestão
de Documentos.
10.4 Atualizar Política de
Segurança da Informação (LGPD).

Dejur, AADCOF,
Controladoria.

Coren-SC.

3/1/22

15/2/22

Reformular o Fluxograma. Fluxograma revisado.

Luiza Kluger.

Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

31/12/24

Reduzir massa
documental.

Luiza Kluger e
DTI.
Luiza Kluger e
Diretoria.
Luiza Kluger,
Comitê de TI e
Ascom.
DTI e Diretoria.

Coren-SC e
Subseções.
Coren-SC e
Subseções.
Coren-SC e
Subseções.

3/1/22

31/12/24

Coren-SC e
Subseções.
Coren-SC.

3/1/22

31/12/22

1/3/23

31/12/23

Coren-SC.

1/10/23

31/12/23

10.5 Realizar estudo e contratar
back up externo (nuvem).
11.1 Realizar o processo
conforme código eleitoral.
11.2 Realizar processo de
transição da gestão.
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Prazo

3/1/22
3/1/22

Meta/Objetivo

Tornar os processos
digitais e eletrônicos.
31/06/2022 Estudo realizado e
implementado.
31/12/24 Estudo realizado e
implementado.
Estudo realizado e
implementado.
Realizar processo
eleitoral.
Realizar processo de
transição entre as gestões.

Indicadores

Volume de documentos
eliminados.
Processos digitalizados.
Política aprovada em ROP e
implementada.
Política aprovada em ROP e
implementada.
Modalidade d e-book up
externo contratado.
Processo eleitoral realizado.
Processo de transição
realizado.

3 CONFORMIDADE LEGAL E REGIMENTAL DO PLANO PLURIANUAL.
A legislação que rege o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem é a Lei
5.905 de 12 de julho de 1973, na qual em seu artigo 15 elenca as competências dos
Conselhos Regionais (PIRES, et al, 2013), são eles:
I - deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento;
II - disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes
gerais do Conselho Federal;
III - fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal;
IV - manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição;
V - conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional impondo as
penalidades cabíveis;
VI - elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento
interno e submetê-los à aprovação do Conselho Federal;
VII - expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a
qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de
identidade;
VIII - zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam;
IX - publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais
registrados;
X - propor ao Conselho Federal medidas visando à melhoria do exercício
profissional;
XI - fixar o valor da anuidade;
XII - apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de
fevereiro de cada ano;
XIII - eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal;
XIV - exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou
pelo Conselho Federal.
O Coren-SC possui seu Regimento Interno (R.I.) para normalizar suas atividades. O
atual R.I. foi aprovado pela Decisão Coren-SC nº 011/2014 e está disponível no
Portal Transparência do Regional http://transparencia.corensc.gov.br/wpcontent/uploads/2016/04/Regimento-Interno-Coren-SC1.pdf.
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3.1 Fundamentação dos Objetivos Estratégicos
Objetivo Estratégico 1: Representar a Enfermagem e fortalecer as articulações
com as entidades, bem como contribuir com as discussões sobre educação em
Enfermagem e com a formação profissional.
Projeto 1: Enfermagem, Valorizada e Fortalecida.
Perspectiva: Fortalecimento e qualificação da Profissão.
Iniciativas Estratégicas
Conformidade legal e Regimental
IE 01. Defender condições laborais dignas para a Enfermagem combatendo a precarização do
trabalho.
1.1 Lutar pela Aprovação de PL´s de
L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito
interesse da Enfermagem.
da profissão e dos que a exerçam.
1.2. Monitorar a implantação do descanso
digno.
1.3 Discutir com gestores e Ministério
Público. em todas as regiões ligadas as
subseções do Coren/SC, a proposta de ter
o serviço de Enfermagem organizado e
com RT nas ILPI.
1.4 Criar um fórum - integrado com as
demais entidades representativas da
Enfermagem - na luta contra a
precarização e em defesa de condições de
trabalho adequadas, atuando no âmbito do
executivo, legislativo e judiciário,
articulando com parlamentares em nível
municipal, estadual e federal.

R.I. Art. 6º - VI – Defender a profissão de
Enfermagem, o livre exercício e a sua autonomia
técnica.
R.I. Art. 6º - XIII – Promover a articulação com órgãos
ou entidades públicas ou privadas, bem como, as
entidades profissionais que atuam no campo da
saúde ou que concorram para ela.
R.I. Art. 5º - O Coren/SC poderá celebrar convênios e
termos de cooperação com o Cofen e outros
Conselhos Regionais, com Entidades Sindicais ou
Científico – Culturais, públicas ou privadas,
especialmente da área de Enfermagem, assim como
com estruturas do executivo, legislativo e judiciário
com vistas à integração de esforços para a defesa da
saúde o desenvolvimento da Enfermagem,
observadas as normas legais.

1.5 Criar Programa de combate às
L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito
violências (moral, física, psicológica,
da profissão e dos que a exerçam.
laboral e doméstica), disponibilizando
informações sobre serviços e medidas de
atendimento público específico e
especializado.
IE 02. Ampliar a visibilidade e o reconhecimento relativo à iniciativas exitosas da Enfermagem no
Estado.
2.1 Criar o observatório Catarinense de
R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
Enfermagem, como espaço de divulgação
das ações de Enfermagem;
de ações exitosas e inovadora no Estado.
2.2 Fortalecer iniciativas bem sucedidas
de melhorias nos ambientes de trabalho da
Enfermagem (por meio de ações como
dimensionamento, protocolos,
Sistematização da Assistência de
Enfermagem - SAE).
2.3 Apoiar os eventos que desenvolvam e
divulguem inovação e empreendedorismo
na Enfermagem Catarinense.
2.4 Realizar anualmente o prêmio
“Profissional Destaque de Enfermagem".

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito
da profissão e dos que a exerçam.

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
das ações de Enfermagem;
R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
das ações de Enfermagem; R.I. Art. 15 - XIV –
Divulgar as atividades do Conselho.
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Projeto 1: Enfermagem, Valorizada e Fortalecida.
Perspectiva: Fortalecimento e qualificação da Profissão.
Iniciativas Estratégicas
2.5 Realizar o Prêmio Destaque Estudantil
de Enfermagem conforme fluxo.

Conformidade legal e Regimental
R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
das ações de Enfermagem.

2.6 Criar o Prêmio de Inovação na
R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
Enfermagem como subcategoria dentro do das ações de Enfermagem.
Prêmio Destaque de Enfermagem.
IE 03. Defender o ensino de qualidade na Enfermagem.
3.1 Ampliar e fortalecer parcerias com
R.I. Art. 6º - XII – Colaborar no desenvolvimento de
instituições de ensino para a oferta de
estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e
cursos de atualização para Enfermeiros,
culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.
Enfermagem inscritos no Coren/SC.
3.2 Divulgar e valorizar as resoluções
construídas nos Seminários Nacionais de
Educação (Senaden) promovidos pela
ABEn e pelo Conselho Nacional de Saúde.

R.I. Art. 6º - III – Normatizar, disciplinar e fiscalizar o
exercício da Enfermagem, fazendo cumprir a
legislação em vigor pertinente à Enfermagem.

3.3 Participar da realização dos eventos da R.I. Art. 15º - XIV – Divulgar as atividades do
ABEn, entidades e organizações
Conselho.
profissionais e instituições de ensino,
quando convidados.
3.4 Ampliar a articulação com instituições
de ensino com vistas ao desenvolvimento
de pesquisas e produção de
conhecimentos relacionados ao exercício
profissional.

R.I. Art. 6º - XII – Colaborar no desenvolvimento de
estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e
culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de
Enfermagem inscritos no Coren/SC.

IE 04. Consolidar as Conferências de Enfermagem como estratégia de fortalecimento e mobilização
da categoria.
4.1 Dar continuidade as Conferências de
R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
Enfermagem, integralizando todas as
das ações de Enfermagem.
Regiões de Santa Catarina.
4.2 Implementar e acompanhar as
propostas das 1ª e 2ª Conferências de
Enfermagem no que é pertinente ao
Coren-SC.

R.I. Art. 6º - VI – Defender a profissão de
Enfermagem, o livre exercício e a sua autonomia
técnica.

4.3 Socializar os resultados das
Conferências de Enfermagem de Santa
Catarina.

RI, Art. 15º - XIV - Divugar as atividades do Conselho

4.4 Colaborar na implementação de
R.I. Art. 6º - XIII – Promover a articulação com órgãos
decisões das Conferências que couberem a ou entidades públicas ou privadas, bem como, as
outros órgãos ou entidade.
entidades profissionais que atuam no campo da
saúde ou que concorram para ela.
IE 05. Propiciar estratégias para o desenvolvimento de lideranças em Enfermagem e aproximar
mais o Coren-SC com os inscritos.
5.1 Ampliar a oferta de cursos de
R.I. Art. 5º - O Coren/SC poderá celebrar convênios e
lideranças de Enfermagem de modo
termos de cooperação com o Cofen e outros
descentralizado, articulado com outras
Conselhos Regionais, com Entidades Sindicais ou
entidades.
Científico – Culturais, públicas ou privadas,
especialmente da área de Enfermagem, assim como
com estruturas do executivo, legislativo e judiciário
com vistas à integração de esforços para a defesa da
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Projeto 1: Enfermagem, Valorizada e Fortalecida.
Perspectiva: Fortalecimento e qualificação da Profissão.
Iniciativas Estratégicas

Conformidade legal e Regimental
saúde o desenvolvimento da Enfermagem,
observadas as normas legais.

5.2 Criar projeto específico para formação
de jovens lideranças de Enfermagem nas
escolas de técnicos e de graduação em
Enfermagem.

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
das ações de Enfermagem.

5.3 Criar o Programa Coren-SC nos
municípios de Santa Catarina com a
incorporação da figura do representante
com trabalho honorífico e de relevância
pública.

L. 5.905/73 – Art. 15 – XIV - exercer as demais
atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou
pelo Conselho Federal.

IE 06. Estimular e colaborar no processo de educação permanente dos trabalhadores de
Enfermagem.
6.1 Fortalecer o Programa de Educação
R.I. Art. 6º - XI – Prestar assessoria técnico –
Permanente do Coren-SC.
consultiva aos órgãos e instituições públicas ou
privadas, em matéria de Enfermagem.
6.2 Potencializar a participação de
profissionais nos eventos e reuniões de
trabalhos utilizando plataformas digitais.
6.3 Realizar a Semana de Enfermagem
contemplando temas específicos que
promovam maior participação também de
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, RT e
CEEn.

R.I. Art. 6º - XII – Colaborar no desenvolvimento de
estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e
culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de
Enfermagem inscritos no Coren/SC.
R.I. Art. 6º - XII – Colaborar no desenvolvimento de
estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e
culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de
Enfermagem inscritos no Coren/SC.

6.4 Ampliar e fortalecer a articulação com
outras entidades representativas da
profissão, escolas e instituições de saúde
para promover ações de capacitação
técnico-científica e política.

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito
da profissão e dos que a exerçam.

6.5 Colaborar em eventos sobre boas
práticas, ética, bioética e biossegurança,
valorizando as experiências geradas
durante o processo pandêmico.
6.6 Fazer parcerias com instituições de
saúde ou ensino para elaboração de
webaulas sobre temas referente ao
exercício profissional.

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
das ações de Enfermagem.

6.7 Criar vídeo aulas ou webinar sobre
temas referente ao exercício profissional.

R.I. Art. 6º - XI – Prestar assessoria técnico –
consultiva aos órgãos e instituições públicas ou
privadas, em matéria de Enfermagem.

R.I. Art. 5º - O Coren/SC poderá celebrar convênios e
termos de cooperação com o Cofen e outros
Conselhos Regionais, com Entidades Sindicais ou
Científico – Culturais, públicas ou privadas,
especialmente da área de Enfermagem, assim como
com estruturas do executivo, legislativo e judiciário
com vistas à integração de esforços para a defesa da
saúde o desenvolvimento da Enfermagem,
observadas as normas legais.

IE 07. Fortalecer a representatividade da Enfermagem ampliando a capilaridade de atuação do
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Projeto 1: Enfermagem, Valorizada e Fortalecida.
Perspectiva: Fortalecimento e qualificação da Profissão.
Iniciativas Estratégicas
Coren-SC.
7.1 Identificar e divulgar candidatos da
Enfermagem a cargos públicos eletivos.

Conformidade legal e Regimental
R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
das ações de Enfermagem.

7.2 Estabelecer diálogo com profissionais
de Enfermagem que exerçam mandato no
legislativo municipal, estadual e federal, a
fim de esclarecer e engajar nas lutas da
saúde e da Enfermagem.

R.I. Art. 6º - VI – Defender a profissão de
Enfermagem, o livre exercício e a sua autonomia
técnica.

7.3 Ampliar e fortalecer parcerias entre
Coren/Ministério Público (Federal e
Estadual)/Aben e outras
associações/Grupos de interesse clínico e
outras instituições.

R.I. Art. 5º - O Coren/SC poderá celebrar convênios e
termos de cooperação com o Cofen e outros
Conselhos Regionais, com Entidades Sindicais ou
Científico – Culturais, públicas ou privadas,
especialmente da área de Enfermagem, assim como
com estruturas do executivo, legislativo e judiciário
com vistas à integração de esforços para a defesa da
saúde o desenvolvimento da Enfermagem,
observadas as normas legais.

Objetivo Estratégico 2: Contribuir com as discussões, com vistas à garantia da
segurança de usuários e trabalhadores de Enfermagem.
Projeto 2: Fortalecimento das Práticas do Cuidado em Enfermagem.
Perspectiva: Profissionais de Enfermagem mais qualificados para prática segura.
Iniciativas Estratégicas
Conformidade legal e Regimental
IE 08. Ampliar e fortalecer estratégias de melhoria nos ambientes de trabalho.
1.1 Defender junto aos gestores a
L. 5.905/73 – Art. 15 – II - disciplinar e fiscalizar o
implementação da SAE para um cuidado
exercício profissional, observadas as diretrizes
seguro de qualidade.
gerais do Conselho Federal.
1.2 Defender junto aos gestores e controle
social a importância do adequado
planejamento e dimensionamento de
pessoal de Enfermagem para uma
assistência de qualidade.
1.3 Manter a agenda de negociação com
gestores de instituições públicas e
privadas, com vistas a fortalecer
estratégias de melhoria nos ambientes de
trabalho.

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
das ações de Enfermagem.

1.4 Realizar interlocução com instituições
de saúde e ensino articulando estratégias
para a implementação da Sistematização
da Assistência da Enfermagem (SAE) nos
serviços de saúde em SC.

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do
Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
das ações de Enfermagem.

1.5 Realizar oficinas de Dimensionamento
(repensar formato).

R.I. Art. 6º - VIII – Cumprir e fazer cumprir as
diretrizes do Cofen, bem como colaborar com os
Órgãos Públicos e Entidades Privadas para o
aperfeiçoamento das ações profissionais de
Enfermagem.
IE 09. Ampliar e fortalecer a atuação dos Responsáveis Técnicos (RTs).
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Projeto 2: Fortalecimento das Práticas do Cuidado em Enfermagem.
Perspectiva: Profissionais de Enfermagem mais qualificados para prática segura.
Iniciativas Estratégicas
Conformidade legal e Regimental
2.1 Incentivar a inscrição de RT por meio
R.I. Art. 6º - X- Desempenhar as demais atividades
de visitas técnicas, inspeções da
que lhe forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que
fiscalização e divulgação em eventos.
fizerem necessárias para atingir a suas finalidades
2.2 Fortalecer o papel do Enfermeiro fiscal R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do
na comunicação e orientação aos
Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
responsáveis técnicos da respectiva região.
2.3 Realizar Encontros com Responsáveis
Técnicos de Enfermagem.

R.I. Art. 15º - I - Estabelecer as diretrizes gerais de
atuação do Coren/SC, promovendo ações necessárias
no cumprimento de suas finalidades.

2.4. Disponibilizar no site materiais de
apoio técnicos e legais aos RT.

R.I. Art. 6º - XI – Prestar assessoria técnico –
consultiva aos órgãos e instituições públicas ou
privadas, em matéria de Enfermagem.

2.5. Realizar capacitação para os novos RT. R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
das ações de Enfermagem.
IE 10. Fortalecer a atuação da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC).
3.1 Reestruturar e/ou reconduzir a
L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito
Comissão de Ética do Coren/SC,
da profissão e dos que a exerçam.
implementando medidas para fortalecer
sua atuação.
3.2 Fortalecer as Comissões de Ética de
R.I. Art. 6º - X- Desempenhar as demais atividades
Enfermagem existentes em SC.
que lhe forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que
fizerem necessárias para atingir a suas finalidades
3.3 Aumentar o número de Comissões de
Ética de Enfermagem (CEEn) em
Instituições de Saúde com o apoio dos
responsáveis técnicos e dos fiscais do
Coren-SC.

R.I. Art. 6º - XII – Colaborar no desenvolvimento de
estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e
culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de
Enfermagem inscritos no Coren/SC.

3.4 Manter e aprimorar o Encontro
Estadual das Comissões de Ética de
Enfermagem.

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito
da profissão e dos que a exerçam.

3.5 Criar um canal de “Diálogos Éticos”
para debater temas éticos de interesse da
Enfermagem.

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito
da profissão e dos que a exerçam.

IE 11. Fortalecer a atuação das Câmaras Técnicas (CT), a fim de qualificar o trabalho da
Enfermagem.
4.1 Reestruturar as Câmaras Técnicas do
R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
Coren-SC.
das ações de Enfermagem.
4.2 Ampliar a participação de profissionais R.I. Art. 6º - XII – Colaborar no desenvolvimento de
junto às Câmaras Técnicas, garantindo
estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e
representação das Regiões do Estado.
culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de
Enfermagem inscritos no Coren/SC.
4.3 Garantir respostas as solicitações de
R.I. Art. 6º - XI – Prestar assessoria técnico –
pareceres técnicos.
consultiva aos órgãos e instituições públicas ou
privadas, em matéria de Enfermagem.

PPA - PLANO PLURIANUAL GESTÃO 2021-2023

43

Projeto 2: Fortalecimento das Práticas do Cuidado em Enfermagem.
Perspectiva: Profissionais de Enfermagem mais qualificados para prática segura.
Iniciativas Estratégicas
Conformidade legal e Regimental
4.4 Criar um banco de especialistas da
R.I. Art. 6º - XI – Prestar assessoria técnico –
Enfermagem que poderão atuar como
consultiva aos órgãos e instituições públicas ou
colaboradores em consultas técnicas para privadas, em matéria de Enfermagem.
emissão de pareceres e/ou realização de
palestras.
IE 12. Fortalecer a utilização dos Protocolos de Enfermagem Coren/SC.
5.1 Formalizar e Implementar Termo de
R.I. Art. 5º - O Coren/SC poderá celebrar convênios e
Cooperação com Secretaria Municipal de
termos de cooperação com o Cofen e outros
Saúde de Florianópolis para Programa de
Conselhos Regionais, com Entidades Sindicais ou
Protocolos de Enfermagem da Atenção
Científico – Culturais, públicas ou privadas,
Primária.
especialmente da área de Enfermagem, assim como
com estruturas do executivo, legislativo e judiciário
com vistas à integração de esforços para a defesa da
saúde o desenvolvimento da Enfermagem,
observadas as normas legais.
5.2 Realizar Termo de Cooperação com
Secretarias Municipais de Saúde que
aderirem ao Programa de Protocolos de
Enfermagem da Atenção Primária.

R.I. Art. 5º - O Coren/SC poderá celebrar convênios e
termos de cooperação com o Cofen e outros
Conselhos Regionais, com Entidades Sindicais ou
Científico – Culturais, públicas ou privadas,
especialmente da área de Enfermagem, assim como
com estruturas do executivo, legislativo e judiciário
com vistas à integração de esforços para a defesa da
saúde o desenvolvimento da Enfermagem,
observadas as normas legais.

5.3 Fortalecer e ampliar o Programa de
Adesão aos Protocolos de Enfermagem na
Atenção Primária em Santa Catarina.

R.I. Art. 6º - VI – Defender a profissão de
Enfermagem, o livre exercício e a sua autonomia
técnica.

5.4 Articular com grupos de pesquisa e
instituições de ensino, para a realização de
estudos relativos à formulação, avaliação e
ao acompanhamento da implantação dos
protocolos nas diversas atuações da
Enfermagem.

R.I. Art. 6º - XIII – Promover a articulação com órgãos
ou entidades públicas ou privadas, bem como, as
entidades profissionais que atuam no campo da
saúde ou que concorram para ela.

5.5 Capacitar/atualizar os profissionais de R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
Enfermagem dos municípios que aderiram das ações de Enfermagem.
aos protocolos de Enfermagem.
5.6 Criar um Grupo de Trabalho para
elaborar um Procedimento Operacional
Padrão(POP) sobre a implantação,
operacionalização e capacitação dos
Protocolos de Enfermagem na Atenção
Primária no âmbito do Coren-SC.

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito
da profissão e dos que a exerçam.

Objetivo Estratégico 3: Intensificar e fortalecer a comunicação entre Coren-SC,
profissionais de Enfermagem e a sociedade.
Projeto 3: Comunicação e articulação do Coren-SC com a categoria e sociedade.
Perspectiva: Categoria e sociedade permanentemente informada acerca do Projeto Político e das
ações do Conselho.
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Iniciativas Estratégicas
Conformidade legal e Regimental
IE 13. Atuar na defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com os demais
trabalhadores da saúde e organizações da sociedade.
1.1 Fortalecer fóruns e iniciativas de
L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito
Defesa do SUS.
da profissão e dos que a exerçam.
1.2 Ocupar espaços nos conselhos locais,
municipais e estadual de saúde, como
representante do segmento profissionais
de saúde, e/ou na condição de voluntário
em comissões específicas.

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito
da profissão e dos que a exerçam.
-

1.3 Colaborar com as Comissões
Intersetoriais de Saúde do Trabalhador e
da Trabalhadora (CISTT), vinculadas aos
conselhos municipais e estadual de saúde,
com vistas a incluir na pauta de debates as
condições de trabalho em serviços de
saúde.

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito
da profissão e dos que a exerçam.
-

1.4 Colaborar com a apresentação de
L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito
propostas para inclusão nos instrumentos da profissão e dos que a exerçam.
de gestão das políticas de saúde, por meio
da participação em conferências,
audiências públicas e outros espaços de
participação social.
IE 14. Ampliar a visibilidade da Enfermagem por meio de ações de marketing e comunicação,
2.1 Produzir vídeos e campanhas para as R.I. Art. 15º - XIV – Divulgar as atividades do
diversas mídias (digital, TV, rádio, jornal,
Conselho
outdoor e busdoor).
2.2 Desenvolver posts para as mídias
R.I. Art. 15º - XIV – Divulgar as atividades do
digitais do Coren-SC e parceiros.
Conselho.
2.3 Ampliar a divulgação de eventos de
interesse para a Enfermagem.

R.I. Art. 15º - XIV – Divulgar as atividades do
Conselho.

2.4 Promover campanhas contínuas de
valorização da imagem e identidade
profissional.

R.I. Art. 6º - XII – Colaborar no desenvolvimento de
estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e
culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de
Enfermagem inscritos no Coren/SC.

2.5 Ampliar relacionamento com a
imprensa e formar novos porta-vozes.

R.I. Art. 6º - VI – Defender a profissão de
Enfermagem, o livre exercício e a sua autonomia
técnica.

2.6 Instrumentalizar os profissionais de
R.I. Art. 6º - VI – Defender a profissão de
Enfermagem para compreender, participar Enfermagem, o livre exercício e a sua autonomia
e divulgar as lutas da Enfermagem
técnica.
Brasileira.
2.7 Manter as atividades da Campanha
R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
Nursing Now em SC.
das ações de Enfermagem.
IE 15. Requalificar a comunicação com os inscritos do Conselho e sociedade.
3.1 Manter o site atualizado.

R.I. Art. 6º - VIII – Cumprir e fazer cumprir
diretrizes do Cofen, bem como colaborar com
Órgãos Públicos e Entidades Privadas para
aperfeiçoamento das ações profissionais
Enfermagem.
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Projeto 3: Comunicação e articulação do Coren-SC com a categoria e sociedade.
Perspectiva: Categoria e sociedade permanentemente informada acerca do Projeto Político e das
ações do Conselho.
Iniciativas Estratégicas
Conformidade legal e Regimental
3.2 Divulgar quantitativamente as ações
por meio do "Coren em números".

R.I. Art. 15º - XIV – Divulgar as atividades do
Conselho.

3.3 Manter o Portal Transparência
atualizado.

L. 5.905/73 – Art. 15 – III – fazer executar as
instruções e provimentos do Conselho Federal.

3.4 Acompanhar a avaliação das atividades R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do
do Conselho por meio de pesquisas
Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
regulares junto aos profissionais do
Estado.
3.5 Manter e atualizar a biblioteca virtual
no site do Coren-SC.

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
das ações de Enfermagem

3.6 Potencializar a comunicação através
das redes sociais.

R.I. Art. 6º - VI – Defender a profissão de
Enfermagem, o livre exercício e a sua autonomia
técnica.

3.7 Estimular os profissionais de
Enfermagem ao uso dos recursos de
comunicação disponibilizados pelo CorenSC.
3.8 Produzir e enviar informativos
eletrônicos.

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
das ações de Enfermagem

3.9 Produzir e enviar informativos
impressos.

R.I. Art. 15º - XIV – Divulgar as atividades do
Conselho.

R.I. Art. 15º - XIV – Divulgar as atividades do
Conselho.

IE 16. Atualização e Publicação da Série Cadernos Enfermagem ou Coren Orienta e ensaios
fotográficos.
4.1 Realizar a revisão das Publicações e
R.I. Art. 6º - XI – Prestar assessoria técnico –
Atualização da Série Cadernos de
consultiva aos órgãos e instituições públicas ou
Enfermagem ou Coren Orienta.
privadas, em matéria de Enfermagem.
4.2 Adquirir um banco de imagens.

R.I. Art. 15º - XIV – Divulgar as atividades do
Conselho.

4.3 Atualizar banco de fotografias de
exposições da Enfermagem.

R.I. Art. 15º - XIV – Divulgar as atividades do
Conselho.

Objetivo Estratégico 4: Dar continuidade à concepção administrativa do
Coren-SC.
Projeto 4: Gestão Institucional transparente e participativa.
Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão Enfermagem Valorizada e
Participativa.
Iniciativas Estratégicas
Conformidade legal e Regimental
IE 17. Reorganizar e valorizar o Departamento de Fiscalização do Coren-SC.
1.1 Realizar estudo para
R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do
redimensionamento de área e instituições Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
para as ações fiscalizatórias.
1.2 Realizar estudos relativos aos fluxos/
processos vigentes, com vistas à instituir

L. 5.905/73 – Art. 15 – II - disciplinar e fiscalizar o
exercício profissional, observadas as diretrizes
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Projeto 4: Gestão Institucional transparente e participativa.
Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão Enfermagem Valorizada e
Participativa.
Iniciativas Estratégicas
Conformidade legal e Regimental
mudanças que resultem em melhorias no
gerais do Conselho Federal.
exercício da fiscalização.
1.3 Incorporar à equipe de fiscalização o
Técnico de Enfermagem, como auxiliar de
fiscalização.

R.I. Art. 6º - III – Normatizar, disciplinar e fiscalizar o
exercício da Enfermagem, fazendo cumprir a
legislação em vigor pertinente à Enfermagem.

1.4 Manter o processo de fiscalização com
metas, objetivando ampliar a cobertura ao
máximo, envolvendo quando necessário o
departamento jurídico.

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do
Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

1.5 Manter a realização dos Termos de
R.I. Art. 6º - III – Normatizar, disciplinar e fiscalizar o
Autocomposição como medida
exercício da Enfermagem, fazendo cumprir a
extrajudicial.
legislação em vigor pertinente à Enfermagem.
IE 18. Reorganizar e valorizar o Serviço de Registro, Inscrição e Cadastro do Coren/SC.
2.1 Revisar e fomentar o Projeto Primeira L. 5.905/73 – Art. 15 – VII - expedir a carteira
Inscrição (PPI) nas escolas de Enfermagem profissional indispensável ao exercício da profissão,
em Santa Catarina.
a qual terá fé pública em todo o território nacional e
servira de documento de identidade.
2.2 Ampliar a oferta de serviços online.

R.I. Art. 15º - XIX – Zelar pelo patrimônio do
Conselho e estabelecer as diretrizes para a
administração de suas rendas e receitas.

2.3 Melhorar o processo de agendamento
online para atendimento ao profissional.

R.I. Art. 15º - XIX – Zelar pelo patrimônio do
Conselho e estabelecer as diretrizes para a
administração de suas rendas e receitas.

2.4 Elaborar e executar o Projeto Coren-SC R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
mais perto de você.
das ações de Enfermagem.
2.5 Reformular o processo de atendimento R.I. Art. 15º - XIX – Zelar pelo patrimônio do
telefônico.
Conselho e estabelecer as diretrizes para a
administração de suas rendas e receitas.
2.6 Realizar ações de incentivo à
L. 5.905/73 – Art. 15 – IV - manter o registro dos
atualização cadastral (Parceira com Receita profissionais com exercício na respectiva jurisdição.
Federal).
2.7 Aumentar o número de registros de
especializações nos diversos níveis e pós
graduações (Lato e stricto senso).

R.I. Art. 6º - XI – Prestar assessoria técnico –
consultiva aos órgãos e instituições públicas ou
privadas, em matéria de Enfermagem.

IE 19. Implementar melhorias no atendimento em todos os espaços do Coren/SC.
3.1 Atualizar os módulos do Sistema
R.I. Art. 15º - XIX – Zelar pelo patrimônio do
Administrativo em funcionamento.
Conselho e estabelecer as diretrizes para a
administração de suas rendas e receitas.
3.2 Automatizar o atendimento ao
profissional (atendente eletrônico - robô)

R.I. Art. 15º - I - Estabelecer as diretrizes gerais de
atuação do Coren/SC, promovendo ações
necessárias no cumprimento de suas finalidades.
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Projeto 4: Gestão Institucional transparente e participativa.
Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão Enfermagem Valorizada e
Participativa.
Iniciativas Estratégicas
Conformidade legal e Regimental
3.3 Avaliar e aplicar melhorias no Sistema R.I. Art. 15º - XIX – Zelar pelo patrimônio do
de Gestão do Atendimento.
Conselho e estabelecer as diretrizes para a
administração de suas rendas e receitas.
IE 20. Adotar estratégias para aumentar a adimplência.
4.1 Criar estratégias de cobrança para
L. 5.905/73 – Art. 15 – III – fazer executar as
melhorar e ampliar as ações de cobrança.
instruções e provimentos do Conselho Federal.
4.2 Manter cobrança por cartão de crédito
ampliando para pagamento online.

R.I. Art. 6º - IX- Organizar e administrar os seus
próprios serviços e arrecadar as contribuições e
demais emolumentos e valores que lhes sejam
devidos.

4.3 Manter convênio com o cartório de
protestos.

R.I. Art. 6º - IX- Organizar e administrar os seus
próprios serviços e arrecadar as contribuições e
demais emolumentos e valores que lhes sejam
devidos.

IE 21. Aprimorar o Tribunal Ético.
5.1 Realizar oficinas para subsidiar
Plenário e membros de Comissão de
Instrução nos Processos Éticos.

R.I. Art. 6º - XII – Colaborar no desenvolvimento de
estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e
culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de
Enfermagem inscritos no Coren/SC.

5.2 Estruturar o Setor de Cartório com
L. 5.905/73 – Art. 15 – V - conhecer e decidir os
vistas a agilizar a autuação e fluxo das
assuntos atinentes à ética profissional impondo as
denúncias éticas e processos éticos.
penalidades cabíveis.
IE 22. Realizar a Gestão de forma participativa, transparente e descentralizada.
6.1 Realizar reuniões da Diretoria com
assessores e chefias.

R.I. Art. 6º - VIII – Cumprir e fazer cumprir as
diretrizes do Cofen, bem como colaborar com os
Órgãos Públicos e Entidades Privadas para o
aperfeiçoamento das ações profissionais de
Enfermagem.

6.2 Realizar reuniões institucionais
conforme calendário prévio.

R.I. Art. 6º - VIII – Cumprir e fazer cumprir as
diretrizes do Cofen, bem como colaborar com os
Órgãos Públicos e Entidades Privadas para o
aperfeiçoamento das ações profissionais de
Enfermagem.

6.3 Realizar e revisar o planejamento
Plurianual da Gestão.

L. 5.905/73 – Art. 15 – III – fazer executar as
instruções e provimentos do Conselho Federal.

6.4 Criar Programa de Compliance
(Escritório de Integridade).

L. 5.905/73 – Art. 15 – III – fazer executar as
instruções e provimentos do Conselho Federal.

6.5 Implementar o projeto Conselheiro
Presente.

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito
da profissão e dos que a exerçam.

6.6 Revisar o organograma e o regimento
interno do Coren-SC.

L. 5.905/73 – Art. 15 – XIV - exercer as demais
atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei
ou pelo Conselho Federal.
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Projeto 4: Gestão Institucional transparente e participativa.
Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão Enfermagem Valorizada e
Participativa.
Iniciativas Estratégicas
Conformidade legal e Regimental
6.7 Manter o Programa de
R.I. Art. 6º - VIII – Cumprir e fazer cumprir as
Responsabilidade Socioambiental do
diretrizes do Cofen, bem como colaborar com os
Coren-SC "Coren Sustentável".
Órgãos Públicos e Entidades Privadas para o
aperfeiçoamento das ações profissionais de
Enfermagem.
6.8 Ampliar articulação junto ao Conselho
Federal de Enfermagem (Cofen).

R.I. Art. 15º - I - Estabelecer as diretrizes gerais de
atuação do Coren/SC, promovendo ações
necessárias no cumprimento de suas finalidades.
IE 23. Promover estratégias de qualificação do processo de trabalho dos empregados do Coren-SC,
com vistas ao atendimento de excelência ao Profissional de Enfermagem.
7.1 Realizar nova pesquisa de clima
organizacional do Coren-SC.

R.I. Art. 6º - X- Desempenhar as demais atividades
que lhe forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que
fizerem necessárias para atingir a suas finalidades.

7.2 Criar a Secretaria Geral do Coren-SC
com previsão do setor de protocolo e
expediente.

R.I. Art. 15 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de
atuação do Coren/SC, promovendo ações
necessárias no cumprimento de suas finalidades.

7.3 Criar Grupo de Trabalho para
reformulação do Processo de avaliação de
Desempenho.

R.I. Art. 15 - XXII - Homologar a Política de Gestão de
Pessoas, a criação de Cargos, funções e assessorias e
fixação de salários e gratificações praticadas pelo
Coren/SC.

7.4 Revisar PCR (Plano de Cargos e
Remunerações).

R.I. Art. 15º - XIX – Zelar pelo patrimônio do
Conselho e estabelecer as diretrizes para a
administração de suas rendas e receitas
R.I. Art. 108º - Os empregados do Coren/SC serão
contratados mediante aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do emprego, sob o
Regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

7.5 Realizar concurso público de acordo
com estudo de demanda.

7.6 Promover capacitação/encontro para
os empregados do Coren-SC conforme
necessidades de cada departamento.

R.I. Art. 6º - VIII – Cumprir e fazer cumprir as
diretrizes do Cofen, bem como colaborar com os
Órgãos Públicos e Entidades Privadas para o
aperfeiçoamento das ações profissionais de
Enfermagem.

7.7 Realizar capacitações envolvendo
chefias e assessorias do Coren-SC.

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do
Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

7.8 Realizar construção de mapas de
processos de trabalho no Coren-SC.

L. 5.905/73 – Art. 15 – XIV - exercer as demais
atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei
ou pelo Conselho Federal.

7.9 Elaborar caderno de atribuições (todos R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento
os cargos e funções).
das ações de Enfermagem.
7.10 Criação de Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA).

R.I. Art. 6º - X- Desempenhar as demais atividades
que lhe forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que
fizerem necessárias para atingir a suas finalidades.
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Projeto 4: Gestão Institucional transparente e participativa.
Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão Enfermagem Valorizada e
Participativa.
Iniciativas Estratégicas
Conformidade legal e Regimental
7.11 Institucionalizar o Programa
R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do
acolhendo e cuidado do empregado público Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
do Coren-SC.
IE 24. Fomentar a política de comunicação interna.
8.1 Manter atualizada a intranet e a
agenda de eventos e compromissos do
Coren-SC.

R.I. Art. 15º - I - Estabelecer as diretrizes gerais de
atuação do Coren/SC, promovendo ações
necessárias no cumprimento de suas finalidades.

8.2 Manter reuniões Periódicas do Comitê
de Segurança da Informação e
Comunicação.

R.I. Art. 15º - I - Estabelecer as diretrizes gerais de
atuação do Coren/SC, promovendo ações
necessárias no cumprimento de suas finalidades.

8.3 Viabilizar acesso ao histórico funcional
dos empregados pela intranet.

R.I. Art. 6º - X- Desempenhar as demais atividades
que lhe forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que
fizerem necessárias para atingir a suas finalidades.

8.4 Criar e fomentar política de
R.I. Art. 15º - XIX – Zelar pelo patrimônio do
comunicação interna socializando ações
Conselho e estabelecer as diretrizes para a
estratégicas desenvolvidas pelos Dptos do administração de suas rendas e receitas.
Coren-SC.
IE 25. Dar continuidade às melhorias das instalações, serviços e sistemas do Coren-SC, visando bem
acolher os enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem.
9.1 Buscar apoio junto ao Cofen para
R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do
renovação do Parque Tecnológico e
Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
Comunicação.
9.2 Reformar a Subseção de Caçador.
R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do
Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
9.3 Ampliar espaço físico e estruturar a
Subseção de Chapecó.

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do
Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

9.4 Estruturar processo para transmissão
online de eventos.

R.I. Art. 6º - XII – Colaborar no desenvolvimento de
estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e
culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de
Enfermagem inscritos no Coren/SC.

9.5 Criar novos sistemas e/ou ferramentas R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do
para qualificar o processo de trabalho dos Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
departamentos do Coren-SC.
9.6 Realizar manutenção e melhorias dos
sistemas e equipamentos existentes.

L. 5.905/73 – Art. 15 – XIV - exercer as demais
atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei
ou pelo Conselho Federal.

9.7 Realizar estudo sobre o uso racional do R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do
5º andar, demais espaços físicos da Sede e Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
salas do Ed. Aliança.
9.8 Atualizar e implementar a política de
Gestão Patrimonial.

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do
Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
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Projeto 4: Gestão Institucional transparente e participativa.
Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão Enfermagem Valorizada e
Participativa.
Iniciativas Estratégicas
Conformidade legal e Regimental
9.9 Rever a instrução normativa e
R.I. Art. 6º - X- Desempenhar as demais atividades
Fluxograma dos processos licitatórios.
que lhe forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que
fizerem necessárias para atingir a suas finalidades.
IE 26. Realizar a gestão documental do Coren-SC
10.1 Aplicar a tabela de temporalidade do R.I. Art. 6º - VIII – Cumprir e fazer cumprir as
Arquivo Nacional e/ou criar uma específica diretrizes do Cofen, bem como colaborar com os
para o Coren-SC.
Órgãos Públicos e Entidades Privadas para o
aperfeiçoamento das ações profissionais de
Enfermagem.
10.2 Digitalizar todos os processos do
Coren-SC.

R.I. Art. 15 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de
atuação do Coren/SC, promovendo ações
necessárias no cumprimento de suas finalidades.

10.3 Elaborar Política de Gestão de
Documentos.

R.I. Art. 6º - IX- Organizar e administrar os seus
próprios serviços e arrecadar as contribuições e
demais emolumentos e valores que lhes sejam
devidos.

10.4 Atualizar Política de Segurança da
Informação (LGPD).

R.I. Art. 15 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de
atuação do Coren/SC, promovendo ações
necessárias no cumprimento de suas finalidades.

10.5 Realizar estudo e contratar back up
externo (nuvem).

R.I. Art. 15 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de
atuação do Coren/SC, promovendo ações
necessárias no cumprimento de suas finalidades.
IE 27. Organizar e realizar as eleições para gestão 2024-2026.
11.1 Realizar o processo conforme código
eleitoral.

L. 5.905/73 – Art. 15 XIII - eleger sua diretoria e
seus delegados eleitores ao Conselho Federal.

11.2 Realizar processo de transição da
gestão.

L. 5.905/73 – Art. 15 XIII - eleger sua diretoria e
seus delegados eleitores ao Conselho Federal.
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4. PERSPECTIVAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS
O PPA organiza a ação da instituição na busca de um melhor desempenho e está
estruturado em Programas Temáticos, Objetivos Estratégicos e Iniciativas
Estratégicas, tornando-se a Ação uma categoria exclusiva dos orçamentos. Com isso,
define-se uma relação de complementaridade entre os instrumentos, sem prejuízo à
integração. O Plano tem como foco a organização da ação institucional nos níveis
estratégico e tático, e o Orçamento respondem pela organização no nível
operacional.
Desta forma o PPA deve levar em consideração as despesas fixas que o Coren possui
e o valor total projetado de arrecadação. O valor utilizado no PPA é o resultado da
diferença entre o valor total projetado de arrecadação e o valor total das despesas
fixas. Esse valor será utilizado para investimentos em iniciativas estratégicas de
interesses institucionais do Conselhos Regionais de Enfermagem de Santa Catarina.
4.1 Perspectiva: Fortalecimento e qualificação da Profissão.
OE1: Representar a Enfermagem e fortalecer as articulações com as entidades,
bem como contribuir com as discussões sobre educação em Enfermagem e com a
formação profissional.
 IE 1 – Defender condições laborais dignas para a Enfermagem combatendo a
precarização do trabalho.
 IE 2 - Ampliar a visibilidade e o reconhecimento relativo às iniciativas
exitosas da Enfermagem no Estado.
 IE 3 - Defender o ensino de qualidade na Enfermagem.
 IE 4 - Consolidar as Conferências de Enfermagem como estratégia de
fortalecimento e mobilização da categoria.
 IE 5 - Propiciar estratégias para o desenvolvimento de lideranças em
Enfermagem e aproximar mais o Coren-SC com os inscritos.
 IE 6 - Estimular e colaborar no processo de educação permanente dos
trabalhadores de Enfermagem.
 IE 7 - Fortalecer a representatividade da Enfermagem ampliando a
capilaridade de atuação do Coren-SC.
4.2 Perspectiva: Profissionais de Enfermagem mais qualificados para prática
segura.
OE2: Contribuir com as discussões, com vistas à garantia da segurança de
usuários e trabalhadores de Enfermagem.
 IE 8 - Ampliar e fortalecer estratégias de melhoria nos ambientes de trabalho.
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 IE 9 - Ampliar e fortalecer a atuação dos Responsáveis Técnicos (RTs).
 IE 10 - Fortalecer a atuação da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC).
 IE 11 - Fortalecer a atuação das Câmaras Técnicas (CT), a fim de qualificar o
trabalho da Enfermagem.
 IE 12 - Fortalecer a utilização dos Protocolos de Enfermagem Coren-SC
4.3 Perspectiva: Categoria e sociedade permanentemente informada acerca do
projeto político e das ações do Conselho.
OE3: Intensificar e fortalecer a comunicação entre Coren-SC, profissionais de
Enfermagem e a sociedade.
 IE 13 – Atuar na defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com
os demais trabalhadores da saúde e organizações da sociedade.
 IE 14 – Ampliar a visibilidade da Enfermagem por meio de ações de
marketing e comunicação
 IE 15 - Requalificar a comunicação com os inscritos do Conselho e sociedade.
 IE 16 - Atualização e Publicação da Série Cadernos Enfermagem ou Coren
Orienta e ensaios fotográficos.
4.4 Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão
Enfermagem Valorizada e Participativa.
OE4: Dar continuidade à concepção administrativa do Coren-SC.
 IE 17 - Reorganizar e valorizar o Departamento de Fiscalização do Coren-SC.
 IE 18 - Reorganizar e valorizar o Serviço de Registro, Inscrição e Cadastro do
Coren-SC.
 IE 19 - Implementar melhorias no atendimento em todos os espaços do
Coren-SC.
 IE 20 - Adotar estratégias para aumentar a adimplência.
 IE 21 - Aprimorar o Tribunal Ético.
 IE 22 - Realizar a Gestão de forma participativa, transparente e
descentralizada.
 IE 23 - Promover estratégias de qualificação do processo de trabalho dos
empregados do Coren-SC, com vistas ao atendimento de excelência ao
Profissional de Enfermagem.
 IE 24 - Fomentar a política de comunicação interna.
 IE 25 - Dar continuidade às melhorias das instalações, serviços e sistemas do
Coren-SC, visando bem acolher os enfermeiros, técnicos e auxiliares de
Enfermagem.
 IE 26 - Realizar a gestão documental do Coren-SC.
 IE 27 - Organizar e realizar as eleições para gestão 2024-2026
O Dados a seguir do PPA- 2022/2024 do Conselho de Enfermagem de Santa Catarina
apresentam a previsão orçamentária das ações tendo como base os quadros 5, 6, 7 e
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8, do presente documento e foram analisados tendo como parâmetro os Objetivos
Estratégicos (OE) e as Iniciativas Estratégicas (IE).
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Quadro 10 - Quadro orçamentário do PPA-2022-2024.
Nº
OE

Nº
IE

Ações

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1
1
1

2
2
2

1

3

1

3

1.1 Lutar pela Aprovação de PL´s de interesse da Enfermagem.
1.2. Monitorar a implantação do descanso digno.
1.3 Discutir com gestores e Ministério Público. em todas as regiões ligadas as
subseções do Coren/SC, a proposta de ter o serviço de Enfermagem
organizado e com RT nas ILPI.
1.4 Criar um fórum - integrado com as demais entidades representativas da
Enfermagem - na luta contra a precarização e em defesa de condições de
trabalho adequadas, atuando no âmbito do executivo, legislativo e judiciário,
articulando com parlamentares em nível municipal, estadual e federal.
1.5 Criar Programa de combate às violências (moral, física, psicológica, laboral
e doméstica), disponibilizando informações sobre serviços e medidas de
atendimento público específico e especializado.
2.1 Criar o observatório Catarinense de Enfermagem, como espaço de
divulgação de ações exitosas e inovadora no Estado.
2.2 Fortalecer iniciativas bem sucedidas de melhorias nos ambientes de
trabalho da Enfermagem (por meio de ações como dimensionamento,
protocolos, Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE).
2.3 Apoiar os eventos que desenvolvam e divulguem inovação e
empreendedorismo na Enfermagem Catarinense.
2.4 Realizar anualmente o prêmio “Profissional Destaque de Enfermagem".
2.5 Realizar o Prêmio Destaque Estudantil de Enfermagem conforme fluxo.
2.6 Criar o Prêmio de Inovação na Enfermagem como subcategoria dentro do
Prêmio Destaque de Enfermagem.
3.1 Ampliar e fortalecer parcerias com instituições de ensino para a oferta de
cursos de atualização para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.
3.2 Divulgar e valorizar as resoluções construídas nos Seminários Nacionais
de Educação (Senaden) promovidos pela ABEn e pelo Conselho Nacional de
Saúde.

Orçamento - Meta Financeira (R$)
2022
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2023

2024

Total

11.470,00
-

11.470,00
-

11.470,00
-

34.410,00
-

6.266,00

6.266,00

6.266,00

18.798,00

3.552,00

3.552,00

3.552,00

10.656,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.018,00
-

61.968,00
1.000,00
-

67.413,00
1.000,00
-

186.399,00
2.000,00
-

3.552,00

3.552,00

3.552,00

10.656,00

3.552,00

3.552,00

3.552,00

10.656,00

Nº
OE

Nº
IE

Ações

Orçamento - Meta Financeira (R$)

1

3

1

3

1

4

1

4

1

4

1

4

1

5

1

5

1

5

1
1

6
6

1

6

1

6

3.3 Participar da realização dos eventos da ABEn, entidades e organizações
profissionais e instituições de ensino, quando convidados.
3.4 Ampliar a articulação com instituições de ensino com vistas ao
desenvolvimento de pesquisas e produção de conhecimentos relacionados ao
exercício profissional.
4.1 Dar continuidade as Conferências de Enfermagem, integralizando todas as
Regiões de Santa Catarina.
4.2 Implementar e acompanhar as propostas das 1ª e 2ª Conferências de
Enfermagem no que é pertinente ao Coren-SC.
4.3 Socializar os resultados das Conferências de Enfermagem de Santa
Catarina.
4.4 Colaborar na implementação de decisões das Conferências que couberem
a outros órgãos ou entidade.
5.1 Ampliar a oferta de cursos de lideranças de Enfermagem de modo
descentralizado, articulado com outras entidades.
5.2 Criar projeto específico para formação de jovens lideranças de
Enfermagem nas escolas de técnicos e de graduação em Enfermagem.
5.3 Criar o Programa Coren-SC nos municípios de Santa Catarina com a
incorporação da figura do representante com trabalho honorífico e de
relevância pública.
6.1 Fortalecer o Programa de Educação Permanente do Coren-SC.
6.2 Potencializar a participação de profissionais nos eventos e reuniões de
trabalhos utilizando plataformas digitais.
6.3 Realizar a Semana de Enfermagem contemplando temas específicos que
promovam maior participação também de Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem, RT e CEEn.
6.4 Ampliar e fortalecer a articulação com outras entidades representativas
da profissão, escolas e instituições de saúde para promover ações de
capacitação técnico-científica e política.

2022
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2023

2024

Total

3.552,00

3.552,00

3.552,00

10.656,00

3.552,00

3.552,00

3.552,00

10.656,00

576.964,00

-

623.121,12

1.776,00

1.776,00

1.776,00

1.200.085,12
5.328,00

1.776,00

1.776,00

1.776,00

5.328,00

-

-

-

-

-

74.552,50

-

74.552,50

33.532,00

-

-

33.532,00

87.025,00

87.025,00

87.025,00

261.075,00

34.541,43
45.352,00

37.244,76
49.532,00

40.135,46
54.130,00

111.921,64
149.014,00

3.552,00

3.552,00

10.656,00

1.776,00

1.776,00

5.328,00

3.552,00
1.776,00

Nº
OE

Nº
IE

Ações

Orçamento - Meta Financeira (R$)

1

6

1

6

1

6

1

7

1

7

1

7

2

8

2

8

2

8

2

8

2
2

8
9

2

9

6.5 Colaborar em eventos sobre boas práticas, ética, bioética e biossegurança,
valorizando as experiências geradas durante o processo pandêmico.
6.6 Fazer parcerias com instituições de saúde ou ensino para elaboração de
webaulas sobre temas referente ao exercício profissional.
6.7 Criar vídeo aulas ou webinar sobre temas referente ao exercício
profissional.
7.1 Identificar e divulgar candidatos da Enfermagem a cargos públicos
eletivos.
7.2 Estabelecer diálogo com profissionais de Enfermagem que exerçam
mandato no legislativo municipal, estadual e federal, a fim de esclarecer e
engajar nas lutas da saúde e da Enfermagem.
7.3 Ampliar e fortalecer parcerias entre Coren/Ministério Público (Federal e
Estadual)/Aben e outras associações/Grupos de interesse clínico e outras
instituições.
1.1 Defender junto aos gestores a implementação da SAE para um cuidado
seguro de qualidade.
1.2 Defender junto aos gestores e controle social a importância do adequado
planejamento e dimensionamento de pessoal de Enfermagem para uma
assistência de qualidade.
1.3 Manter a agenda de negociação com gestores de instituições públicas e
privadas, com vistas a fortalecer estratégias de melhoria nos ambientes de
trabalho.
1.4 Realizar interlocução com instituições de saúde e ensino articulando
estratégias para a implementação da Sistematização da Assistência da
Enfermagem (SAE) nos serviços de saúde em SC.
1.5 Realizar oficinas de Dimensionamento (repensar formato).
2.1 Incentivar a inscrição de RT por meio de visitas técnicas, inspeções da
fiscalização e divulgação em eventos.
2.2 Fortalecer o papel do Enfermeiro fiscal na comunicação e orientação aos
responsáveis técnicos da respectiva região.

2022
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2023

2024

Total

1.776,00

1.776,00

1.776,00

5.328,00

-

-

-

-

1.776,00

1.776,00

1.776,00

5.328,00

1.776,00

1.776,00

1.776,00

5.328,00

-

-

-

-

1.776,00

1.776,00

1.776,00

5.328,00

1.776,00

1.776,00

1.776,00

5.328,00

1.776,00

1.776,00

1.776,00

5.328,00

1.776,00

1.776,00

1.776,00

5.328,00

1.776,00

1.776,00

1.776,00

5.328,00

1.776,00
-

1.776,00
-

1.776,00
-

5.328,00
-

-

-

-

-

Nº
OE

Nº
IE

Ações

Orçamento - Meta Financeira (R$)

2
2
2
2

9
9
9
10

2
2

10
10

2

10

2

10

2
2

11
11

2
2

11
11

2

12

2

12

2

12

2

12

2.3 Realizar Encontros com Responsáveis Técnicos de Enfermagem.
2.4. Disponibilizar no site materiais de apoio técnicos e legais aos RT.
2.5. Realizar capacitação para os novos RT.
3.1 Reestruturar e/ou reconduzir a Comissão de Ética do Coren/SC,
implementando medidas para fortalecer sua atuação.
3.2 Fortalecer as Comissões de Ética de Enfermagem existentes em SC.
3.3 Aumentar o número de Comissões de Ética de Enfermagem (CEEn) em
Instituições de Saúde com o apoio dos responsáveis técnicos e dos fiscais do
Coren-SC.
3.4 Manter e aprimorar o Encontro Estadual das Comissões de Ética de
Enfermagem.
3.5 Criar um canal de “Diálogos Éticos” para debater temas éticos de interesse
da Enfermagem.
4.1 Reestruturar as Câmaras Técnicas do Coren-SC.
4.2 Ampliar a participação de profissionais junto às Câmaras Técnicas,
garantindo representação das Regiões do Estado.
4.3 Garantir respostas as solicitações de pareceres técnicos.
4.4 Criar um banco de especialistas da Enfermagem que poderão atuar como
colaboradores em consultas técnicas para emissão de pareceres e/ou
realização de palestras.
5.1 Formalizar e Implementar Termo de Cooperação com Secretaria
Municipal de Saúde de Florianópolis para Programa de Protocolos de
Enfermagem da Atenção Primária.
5.2 Realizar Termo de Cooperação com Secretarias Municipais de Saúde que
aderirem ao Programa de Protocolos de Enfermagem da Atenção Primária.
5.3 Fortalecer e ampliar o Programa de Adesão aos Protocolos de
Enfermagem na Atenção Primária em Santa Catarina.
5.4 Articular com grupos de pesquisa e instituições de ensino, para a
realização de estudos relativos à formulação, avaliação e ao acompanhamento
da implantação dos protocolos nas diversas atuações da Enfermagem.

2022
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2023

2024

Total

38.118,00
888,00
-

40.278,00
888,00
-

42.610,80
888,00
-

121.006,80
2.664,00
-

20.936,00
4.860,00

20.936,00
4.903,20

20.936,00
4.949,86

62.808,00
14.713,06

73.005,00

-

-

73.005,00

-

-

-

-

62.804,64
1.776,00

67.686,93
1.776,00

72.959,81
1.776,00

203.451,38
5.328,00

11.840,00
-

11.840,00
-

11.840,00
-

35.520,00
-

-

-

-

-

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº
OE

Nº
IE

Ações

Orçamento - Meta Financeira (R$)

2

12

2

12

5.5 Capacitar/atualizar os profissionais de Enfermagem dos municípios que
aderiram aos protocolos de Enfermagem.
5.6 Criar um Grupo de Trabalho para elaborar um Procedimento Operacional
Padrão(POP) sobre a implantação, operacionalização e capacitação dos
Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária no âmbito do Coren-SC.

3

13

3

13

3

13

3

13

3

14

3
3
3

14
14
14

3
3

14
14

3
3
3
3
3

14
15
15
15
15

2022

2023

2024

Total

2.368,00

2.368,00

3.552,00

8.288,00

-

-

-

-

1.1 Fortalecer fóruns e iniciativas de Defesa do SUS.

1.776,00

1.776,00

1.776,00

5.328,00

1.2 Ocupar espaços nos conselhos locais, municipais e estadual de saúde, como
representante do segmento profissionais de saúde, e/ou na condição de voluntário em
comissões específicas.
1.3 Colaborar com as Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora (CISTT), vinculadas aos conselhos municipais e estadual de saúde, com
vistas a incluir na pauta de debates as condições de trabalho em serviços de saúde.
1.4 Colaborar com a apresentação de propostas para inclusão nos instrumentos de
gestão das políticas de saúde, por meio da participação em conferências, audiências
públicas e outros espaços de participação social.
2.1 Produzir vídeos e campanhas para as diversas mídias (digital, TV, rádio, jornal,
outdoor e busdoor).
2.2 Desenvolver posts para as mídias digitais do Coren-SC e parceiros.
2.3 Ampliar a divulgação de eventos de interesse para a Enfermagem.
2.4 Promover campanhas contínuas de valorização da imagem e identidade
profissional.
2.5 Ampliar relacionamento com a imprensa e formar novos porta-vozes.
2.6 Instrumentalizar os profissionais de Enfermagem para compreender, participar e
divulgar as lutas da Enfermagem Brasileira.
2.7 Manter as atividades da Campanha Nursing Now em SC.
3.1 Manter o site atualizado.
3.2 Divulgar quantitativamente as ações por meio do "Coren em números".
3.3 Manter o Portal Transparência atualizado.
3.4 Acompanhar a avaliação das atividades do Conselho por meio de pesquisas
regulares junto aos profissionais do Estado.

1.776,00

1.776,00

1.776,00

5.328,00

1.776,00

1.776,00

1.776,00

5.328,00

1.776,00

1.776,00

1.776,00

5.328,00

36.740,15

39.679,37

75.909,05

152.328,58

190.790,12
11.262,24
243.402,62

206.053,31
12.163,22
262.874,81

222.537,52
26.271,99
283.904,74

619.380,95
49.697,45
790.182,17

28.340,15
17.077,91

30.607,37
18.444,15

46.191,64
19.919,65

105.139,17
55.441,71

21.586,95
27.402,62
11.262,24
51.623,83
11.262,24

23.313,87
29.594,81
12.163,22
55.753,66
12.163,22

38.314,68
31.962,34
26.271,99
60.213,97
26.271,99

83.215,51
88.959,77
49.697,45
167.591,46
49.697,45
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Nº
OE

Nº
IE

Ações

3
3
3

15
15
15

3
3
3

15
15
16

3
3
4

16
16
17

4

17

4

17

4

17

3.5 Manter e atualizar a biblioteca virtual no site do Coren-SC.
3.6 Potencializar a comunicação através das redes sociais.
3.7 Estimular os profissionais de Enfermagem ao uso dos recursos de comunicação
disponibilizados pelo Coren-SC.
3.8 Produzir e enviar informativos eletrônicos.
3.9 Produzir e enviar informativos impressos.
4.1 Realizar a revisão das Publicações e Atualização da Série Cadernos de
Enfermagem ou Coren Orienta.
4.2 Adquirir um banco de imagens.
4.3 Atualizar banco de fotografias de exposições da Enfermagem.
1.1 Realizar estudo para redimensionamento de área e instituições para as ações
fiscalizatórias.
1.2 Realizar estudos relativos aos fluxos/ processos vigentes, com vistas à instituir
mudanças que resultem em melhorias no exercício da fiscalização.
1.3 Incorporar à equipe de fiscalização o Técnico de Enfermagem, como auxiliar de
fiscalização.
1.4 Manter o processo de fiscalização com metas, objetivando ampliar a cobertura ao
máximo, envolvendo quando necessário o departamento jurídico.
1.5 Manter a realização dos Termos de Autocomposição como medida extrajudicial.
2.1 Revisar e fomentar o Projeto Primeira Inscrição (PPI) nas escolas de Enfermagem
em Santa Catarina.
2.2 Ampliar a oferta de serviços online.
2.3 Melhorar o processo de agendamento online para atendimento ao profissional.
2.4 Elaborar e executar o Projeto Coren-SC mais perto de você.
2.5 Reformular o processo de atendimento telefônico.
2.6 Realizar ações de incentivo à atualização cadastral (Parceira com Receita Federal).
2.7 Aumentar o número de registros de especializações nos diversos níveis e pós
graduações (Lato e stricto senso).

4
4

17
18

4
4
4
4
4
4

18
18
18
18
18
18

Orçamento - Meta Financeira (R$)
2022
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2023

2024

Total

11.262,24
47.064,86
11.262,24

12.163,22
50.830,03
12.163,22

2.189,33
68.032,09
26.271,99

25.614,79
165.926,99
49.697,45

37.511,42
156.402,62
54.805,25

40.512,31
313.062,41
29.594,81

42.071,14
194.341,03
-

120.094,88
663.806,06
84.400,06

1.080,00
11.262,24
1.776,00

1.166,40
16.899,22
-

1.259,71
13.136,00
-

3.506,11
41.297,46
1.776,00

2.220,00

-

-

2.220,00

-

-

562.800,00

562.800,00

17.264,00
6.504,00

4.164.575,59
17.424,00
6.664,00

4.495.783,18
17.596,80
6.836,80

12.518.260,63
52.284,80
20.004,80

1.764.731,50
13.712,00
57.067,20
22.500,00
-

1.904.278,02
13.872,00
61.632,58
15.000,00
-

2.054.988,26
14.044,80
66.563,18
7.500,00
-

5.723.997,78
41.628,80
185.262,96
45.000,00
-

3.857.901,86

Nº
OE

Nº
IE

Ações

Orçamento - Meta Financeira (R$)

4

19

3.1 Atualizar os módulos do Sistema Administrativo em funcionamento.

4

19

3.2 Automatizar o atendimento ao profissional (atendente eletrônico - robô)

4

19

4

2022

2023

2024

272.160,00

293.932,80

317.447,42

883.540,22

12.000,00

12.960,00

13.996,80

38.956,80

3.3 Avaliar e aplicar melhorias no Sistema de Gestão do Atendimento.

149.040,00

160.963,20

173.840,26

483.843,46

20

4.1 Criar estratégias de cobrança para melhorar e ampliar as ações de cobrança.

801.541,45

864.999,36

934.699,66

4

20

4.2 Manter cobrança por cartão de crédito ampliando para pagamento online.

44.280,00

47.822,40

51.648,19

2.601.240,48
143.750,59

4

20

4.3 Manter convênio com o cartório de protestos.

-

-

-

-

4

21

22.320,00

22.480,00

22.652,80

67.452,80

4

21

222.356,36

233.687,27

245.924,65

701.968,29

4

22

5.1 Realizar oficinas para subsidiar Plenário e membros de Comissão de Instrução nos
Processos Éticos.
5.2 Estruturar o Setor de Cartório com vistas a agilizar a autuação e fluxo das
denúncias éticas e processos éticos.
6.1 Realizar reuniões da Diretoria com assessores e chefias.

52.598,40

52.598,40

52.598,40

157.795,20

4

22

6.2 Realizar reuniões institucionais conforme calendário prévio.

536.204,05

560.234,59

586.145,61

4

22

6.3 Realizar e revisar o planejamento Plurianual da Gestão.

-

-

-

1.682.584,25
-

4

22

6.4 Criar Programa de Compliance (Escritório de Integridade).

294.870,40

317.990,28

354.960,40

967.821,08

4

22

6.5 Implementar o projeto Conselheiro Presente.

26.640,00

26.640,00

26.640,00

79.920,00

4

22

6.6 Revisar o organograma e o regimento interno do Coren-SC.

2.368,00

-

-

2.368,00

4

22

6.7 Manter o Programa de Responsabilidade Socioambiental do Coren-SC "Coren
Sustentável".

9.180,48

9.914,91

10.708,11

29.803,49
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Total

Nº
OE

Nº
IE

Ações

Orçamento - Meta Financeira (R$)

4

22

6.8 Ampliar articulação junto ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

24.600,00

24.600,00

24.600,00

73.800,00

4

23

7.1 Realizar nova pesquisa de clima organizacional do Coren-SC.

24.180,48

9.914,91

25.708,11

59.803,49

4

23

577.825,33

625.830,32

667.322,72

4

23

2.368,00

-

-

1.870.978,38
2.368,00

4

23

7.2 Criar a Secretaria Geral do Coren-SC com previsão do setor de protocolo e
expediente.
7.3 Criar Grupo de Trabalho para reformulação do Processo de avaliação de
Desempenho.
7.4 Revisar PCR (Plano de Cargos e Remunerações).

18.360,95

19.829,83

21.416,21

59.606,99

4

23

7.5 Realizar concurso público de acordo com estudo de demanda.

-

50.000,00

-

50.000,00

4

23

20.000,00

25.000,00

30.000,00

75.000,00

4

23

7.6 Promover capacitação/encontro para os empregados do Coren-SC conforme
necessidades de cada departamento.
7.7 Realizar capacitações envolvendo chefias e assessorias do Coren-SC.

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

4

23

7.8 Realizar construção de mapas de processos de trabalho no Coren-SC.

15.000,00

-

-

15.000,00

4

23

7.9 Elaborar caderno de atribuições (todos os cargos e funções).

18.360,95

19.829,83

21.416,21

59.606,99

4

23

7.10 Criação de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

-

-

-

-

4

23

18.360,95

19.829,83

21.416,21

59.606,99

4

24

7.11 Institucionalizar o Programa acolhendo e cuidado do empregado público do
Coren-SC.
8.1 Manter atualizada a intranet e a agenda de eventos e compromissos do Coren-SC.

-

-

-

-

4

24

8.2 Manter reuniões Periódicas do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação.

2.308,80

2.308,80

2.308,80

6.926,40

4

24

8.3 Viabilizar acesso ao histórico funcional dos empregados pela intranet.

-

-

-

-
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2023

2024

Total

Nº
OE

Nº
IE

Ações

4

24

4

25

4
4
4
4

25
25
25
25

4
4

25
25

4
4
4

25
25
26

4
4
4
4
4
4

26
26
26
26
27

8.4 Criar e fomentar política de comunicação interna socializando ações estratégicas
desenvolvidas pelos Dptos do Coren-SC.
9.1 Buscar apoio junto ao Cofen para renovação do Parque Tecnológico e
Comunicação.
9.2 Reformar a Subseção de Caçador.
9.3 Ampliar espaço físico e estruturar a Subseção de Chapecó.
9.4 Estruturar processo para transmissão online de eventos.
9.5 Criar novos sistemas e/ou ferramentas para qualificar o processo de trabalho dos
departamentos do Coren-SC.
9.6 Realizar manutenção e melhorias dos sistemas e equipamentos existentes.
9.7 Realizar estudo sobre o uso racional do 5º andar, demais espaços físicos da Sede e
salas do Ed. Aliança.
9.8 Atualizar e implementar a política de Gestão Patrimonial.
9.9 Rever a instrução normativa e Fluxograma dos processos licitatórios.
10.1 Aplicar a tabela de temporalidade do Arquivo Nacional e/ou criar uma específica
para o Coren-SC.
10.2 Digitalizar todos os processos do Coren-SC.
10.3 Elaborar Política de Gestão de Documentos.
10.4 Atualizar Política de Segurança da Informação (LGPD).
10.5 Realizar estudo e contratar back up externo (nuvem).
11.1 Realizar o processo conforme código eleitoral.
11.2 Realizar processo de transição da gestão.
Total

27

Orçamento - Meta Financeira (R$)
2022
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2023

2024

Total

-

-

-

-

46.958,62

39.564,61

42.729,78

129.253,01

36.633,90
336.633,90
20.000,00
84.413,15

39.564,61
39.564,61
21.600,00
91.166,21

42.729,78
42.729,78
23.328,00
98.459,45

118.928,30
418.928,30
64.928,00
274.038,81

1.673.839,27
100.000,00

1.807.746,41
100.000,00

5.031.359,25
300.000,00

33.270,00
211.817,01
56.311,20

35.732,40
228.741,34
60.816,10

38.391,79
218.623,02
65.681,38

107.394,19
659.181,37
182.808,68

127.155,60
28.155,60
-

137.328,05
30.408,05
120.000,00
41.270,00
-

148.314,29
32.840,69
-

13.645.617,73

13.957.073,19

15.802.009,93

412.797,94
91.404,34
120.000,00
41.270,00
43.404.700,85

1.549.773,57 ‘
100.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

5. FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E
DOS RESULTADOS DOS PLANOS
Como parte das atividades de planejamento são definidas ferramentas que serão
utilizadas para mensurar os resultados obtidos, assim como avaliar o andamento das
iniciativas estratégicas e respectivas ações previstas, por meio do acompanhamento de
metas e indicadores, de forma sistemática e permanente.
O Plano de Ação deve ser monitorado por meio de relatórios gerenciais, com
periodicidade trimestral, semestral e anual, contemplando o que foi realizado em
relação ao previsto, informando, ainda, o que não foi realizado e o que foi realizado
para além do previsto, informações que deverão vir acompanhadas de justificativa,
além de ser indicada previsão para sua consecução. O monitoramento tem em vista
acompanhar a execução das metas de produção e financeiras e, também, a realização
dos investimentos, em face dos resultados planificados para o período. Já a avaliação se
refere à análise do alcance dos objetivos e metas, procedendo-se comparação entre
planejado e realizado, podendo envolver processos, produtos e resultados, de acordo
com o requerido para a elaboração do relatório de gestão anual.
Os resultados do monitoramento e da avaliação são apresentados ao Plenário, que,
após avaliação, analisa e orienta mudanças necessárias em relação as iniciativas
estratégicas e respectivas ações,levando em conta os objetivos definidos, condições
internas e externas ao Conselho Regional, e delibera sobre sua aprovação para dar
continuidade a implementação do PPA.

PPA - PLANO PLURIANUAL GESTÃO 2021-2023

64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

6 CONCLUSÃO
O presente documento apresentou o PPA do Coren-SC. Trata-se de ferramenta auxiliar
da gestão e se configura como um documento orientador das ações oriundas dos
Objetivos Estratégicos definidos no Planejamento do Regional. Abriga o debate técnico
e político acerca das metas da gestão. Também visa mobilizar e agregar as
contribuições dos atores envolvidos no processo de tomada de decisão e operacional
de forma que haja total transparência na execução dos compromissos assumidos no
plano de trabalho.
Para que as metas sejam cumpridas é imprescindível o envolvimento de todos, direção
e empregados do Coren-SC, buscando o pleno sucesso na execução do PPA.
No seu desenvolvimento, o PPA deve valorizar o debate político estratégico, mas
também fazer a contraposição com o debate técnico orçamentário.
Dentro das limitações que a pandemia foi possível a construção de um PPA que reflita e
incorpore a perspectiva territorial (Sede e Subseções) do Coren-SC e a definição das
metas da gestão.
Ressalte-se que este PPA visa orientar a construção dos orçamentos anuais. Suas ações,
metas e programas devem estar em consonância com as diretrizes da gestão e ser visto
e revisto quantas vezes forem necessárias.
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