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Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLES INTERNOS 

 
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE PERMANENTE CONTROLES 

INTERNOS DO COREN/SC. 
 
Este regimento estabelece a composição, a forma de funcionamento e as competências do 
Comitê de Controles Internos do Coren/SC, para fins de cumprimento da Resolução Cofen nº 
373/2011, Decisão Coren/SC nº 01/2015 e Resolução do Cofen nº 0474/2015.  
 

NATUREZA, COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES. 
 
Art. 1º Comitê Permanente de Controles Internos é um órgão independente, de caráter 
consultivo, responsável pela revisão e supervisão:  

 
§ 1º dos processos de apresentação de relatórios contábeis e financeiros; 

 
§ 2º dos processos de controles internos e administração de riscos;  
 
§ 3º das atividades dos auditores internos e auditores externos independentes (quando 
for o caso).  

 
Art. 2º As atribuições do Comitê Permanente de Controles Internos do Coren/SC se estendem 
a sua Sede e Subseções.  
 
Art. 3º Comitê Permanente de Controles Internos reporta-se ao Plenário e também se 
constitui como elo entre o Plenário e a Controladoria Geral, sendo composto, por no mínimo 
05 integrantes, sendo destes, obrigatoriamente 01 Conselheiro, a quem caberá Coordenação 
do Comitê.  
 
Art. 4º Ao Comitê Permanente de Controles Internos caberão as seguintes atribuições:  
 

§ 1º assessorar a Controladoria-Geral em temas relativos à implementação e diretrizes 
do sistema de controle interno;  
 
§ 2º proceder à discussão de assuntos técnicos, objetivando a padronização das 
decisões adotadas para cada matéria;  
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§ 3º analisar e emitir parecer final sobre os normativos indicados pelas áreas e 
Controladoria-Geral antes de sua aprovação;  
 
§ 4º recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento do Sistema 
Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria;  
 
§ 5º receber e examinar denúncias e representações feitas contra qualquer servidor do 
quadro técnico da Controladoria-Geral por infringência às normas de comportamento 
ético;  
 
§ 6º atuar de forma independente e com apoio da Controladoria-Geral na fiscalização 
dos atos de gestão quanto à observância da legislação aplicável aos procedimentos de 
aquisição de bens e serviços, bem como alienação de qualquer bem móvel ou imóvel e 
pagamentos, inclusive convênios.  
 

I - O Comitê Permanente de Controle Interno deverá ainda emitir relatório 
anual sobre os trabalhos desenvolvidos no exercício no que se refere ao 
controle interno da Autarquia. II - É vedado integrar o Comitê Permanente de 
Controle Interno membro da atual Diretoria ou ex-membro da Diretoria cujas 
contas não tenham sido aprovadas pelo Plenário ou que tenham sido aprovadas 
parcialmente ou com restrições.  
 
Parágrafo único: A instituição do Comitê não exime os titulares das 
coordenações/chefias das áreas/departamentos hierarquizados do Coren/SC e 
da Diretoria do regional, da responsabilidade individual de controle no 
exercício de suas funções, nos limites das respectivas áreas de competência, 
observada a legislação em vigor, eas normas de gestão expedidas pela 
instituição.  

 
Art. 5º O Comitê deverá emitir relatórios semestrais ao Plenário do Regional visando a 
padronização e avaliação rotineira dos procedimentos executados.  
 

§ 1º Os relatórios do caput deste artigo deverão demonstrar a sua abordagem durante o 
exercício e serão enviados à Presidente do Coren/SC até o último dia útil do segundo 
mês subsequente ao semestre encerrado.  
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§ 2º O relatório anual deverá detalhar ainda a metodologia utilizada pelo Comitê para 
a avaliação de cada um dos itens de sua composição e, quando for o caso, para a 
escolha de amostra, abordando ainda:  

 
I. A capacidade de os controles internos administrativos da unidade 
identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de 
minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes da unidade;  
 
II. A regularidade de processos licitatórios;  
 
III. O gerenciamento da execução dos convênios, acordos e ajustes, 
especialmente quanto à oportunidade da formalização, regularidade formal e 
acompanhamento da execução dos objetos;  
 
IV. O cumprimento das próprias recomendações no âmbito do Conselho 
Regional;  
 
V. O cumprimento das recomendações expedidas pela Controladoria Geral do 
Cofen, quando for o caso;  
 
VI. O cumprimento das determinações e recomendações exaradas pelo 
Tribunal de Contas da União;  
 
VII. O cumprimento das decisões e recomendações por outros órgãos de 
controle, quando for o caso.  

 
§ 3º O não cumprimento das atividades incluídas no Plano Anual de Atividades ou 
casos de solicitação de trabalhos especiais efetuados não previstos será justificado em 
campo próprio quando da emissão dos relatórios anuais.  

 
Art. 6º A Controladoria-Geral, quando necessário, solicitará ao Comitê a análise e relatórios 
específicos de determinados processos da Controladoria, a fim de subsidiar opiniões.  
 
Art. 7º Para cumprir as atribuições previstas pelos Artigos 3º ao 6º, compete ao Comitê 
Permanente de Controles Internos zelar:  
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§ 1º pela qualidade e integridade das demonstrações contábeis e financeiras do 
Coren/SC;  

 
§ 2º pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares;  
 
§ 3º pela atuação, independência e qualidade do trabalho do Regional;  
 
§ 4º pela atuação e qualidade do trabalho da auditoria interna; e  
 
§ 5º pela qualidade e eficiência dos sistemas de controles internos e de administração 
pública, cabendo-lhe as seguintes tarefas:  
 

I - estabelecer os procedimentos necessários à sua atuação de modo a atingir 
seus objetivos;  
 
II - recomendar à Diretoria a correição ou o aprimoramento de políticas, 
práticas e procedimentos identificados no âmbito das atribuições do Comitê de 
Controles Internos;  
 
III - discutir anualmente com a Diretoria o relatório sobre: (i) os procedimentos 
de controles internos de qualidade do Regional; (ii) sua independência; (iii) 
revisão da qualidade pelos pares;  
 
IV - revisar, anualmente, as principais políticas, práticas e princípios de 
contabilidade utilizados pelo Coren/SC na elaboração das demonstrações 
contábeis e financeiras, bem como quaisquer mudanças significativas na 
aplicação ou escolha de tais políticas, práticas e princípios;  
 
V - revisar, junto a Diretoria e Coordenadores de Área, o escopo, o 
planejamento dos trabalhos e o quadro de pessoal a ser alocado para a 
realização dos trabalhos;  
 
VI - exercer as funções e praticar os demais atos que forem necessários ao 
cumprimento de suas responsabilidades.  
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Art.8º O Comitê poderá solicitar à Direção a contratação de especialistas externos e 
acompanhar tal processo, zelando pela integridade e confidencialidade dos trabalhos.  
 
Art. 9º O Comitê deve comunicar formalmente à Diretoria e/ou ao Plenário, no prazo máximo 
de três dias úteis da identificação, a existência ou as evidências de:  
 

§ 1º inobservância de normas legais e regulamentares, que coloquem em risco a 
continuidade dos trabalhos do Coren/SC;  

 
§ 2º fraudes de qualquer valor perpetradas pela administração;  

 
§ 3º fraudes relevantes perpetradas por empregados, ou terceiros e;  
 
§ 4º erros que resultem em incorreções relevantes nas demonstrações contábeis e 
financeiras. 

 
Art. 10 Na supervisão dos sistemas de controles internos e administração de risco, o Comitê 
avaliará:  
 

§ 1º a eficiência no uso de recursos e no estabelecimento de controles que protejam o 
Coren/SC contra eventuais perdas em face dos riscos de suas respectivas atividades;  
 
§ 2º a emissão de relatórios sobre a adequação dos processos de informação e de 
decisão;  
 
§ 3º a conformidade das operações e dos negócios do Regional com a legislação, os 
regulamentos e suas respectivas políticas.  

 
Art. 11 O Comitê Permanente de Controles Internos, além do Relatório Anual Previsto no 
Art. 5, elaborará um “Relatório do Comitê Permanente de Controles Internos” semestral, 
endereçado à Presidência do Coren/SC, contendo as seguintes informações:  
 

§ 1º suas atividades no período, incluindo análise da eficácia de tais atividades;  
 
§ 2º avaliação da efetividade dos sistemas de controles internos e administração de 
riscos, apontando eventuais deficiências;  
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§ 3º descrição das recomendações apresentadas à Diretoria, assinalando as não 
acatadas e respectivas justificativas;  
 
§ 4º avaliação das demonstrações contábeis e financeiras, com ênfase na aplicação das 
práticas contábeis adotadas no Brasil e no cumprimento de normas editadas pelo 
Cofen, ressaltando eventuais deficiências.  

 
Art. 12 Em conjunto com as demonstrações contábeis e financeiras do Coren/SC, será 
publicado resumo do “Relatório do Comitê Permanente de Controles Internos” contendo suas 
principais informações.  
 

DO MANDATO, DO FUNCIONAMENTO E DOS PROCEDIMENTOS. 
 
Art. 13 A função de membro do Comitê Permanente de Controles Internos é indelegável.  
 

Parágrafo Único. Ocorrendo vacância de cargo no Comitê Permanente de Controle 
Interno, durante o mandato, o Plenário elegerá em sua primeira reunião subsequente, 
aquele que irá ocupá-lo pelo tempo que restar aos demais integrantes do Comitê.  

 
Art. 14 O prazo de gestão dos membros do Comitê sempre coincidirá com o término da 
Gestão. 

 
Parágrafo único: O Plenário, a qualquer tempo, destituirá o membro do Comitê de 
Controles Internos que tiver sua independência afetada por alguma circunstância de 
conflito ou potencialmente conflituosa.  

 
Art. 15 A designação dos membros do Comitê será realizada na primeira Reunião Ordinária 
de Plenário da cada Gestão.  
 

Parágrafo único: Não poderão ser eleitos como membros do Comitê de Controles 
Internos, membros da Diretoria; Chefias de Departamento; o contador em exercício; 
responsável pelo departamento financeiro.  
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Art. 16 O Comitê reúne-se preferencialmente, na sede do Coren/SC, ordinariamente, a cada 
dois meses e sempre que necessário, obedecida a convocação por seu Coordenador, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias.  
 

§ 1º Os documentos relativos aos itens da pauta, são encaminhados aos membros com 
antecedência de, no mínimo, 7 (sete) dias.  
 
§ 2º As reuniões podem ser instaladas desde que presente a maioria dos seus membros.  
 
§ 3º Questões de urgência podem ser pautadas, em caráter de exceção, mediante as 
devidas justificativas, podendo as reuniões ser convocadas no prazo mínimo de 72 
(setenta e duas) horas. Tal exceção, contudo, não dispensa a apresentação do material 
pertinente aos membros, antecipadamente à reunião, com o detalhamento necessário à 
análise do assunto.  
 
§ 4º Quaisquer esclarecimentos complementares sobre as matérias a serem deliberadas 
nas reuniões deverão ser solicitados por escrito ao Coordenador do Comitê, que 
enviará o pedido à Direção do Coren/SC e responderá a todos os membros que 
participarão da reunião, devendo os mesmos solicitar esses esclarecimentos 
antecipadamente, a fim de agilizar os trabalhos durante as reuniões.  
 
§ 5º As deliberações do Comitê serão tomadas pela maioria de seus membros.  
 
§ 6º Além das reuniões ordinárias bimestrais, o Comitê aprovará calendário de 
atividades e reuniões com as Coordenações de Áreas e/ou Diretoria do Regional para 
verificar o cumprimento de suas recomendações ou o esclarecimento de suas 
indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos trabalhos de auditoria e à 
adequação dos recursos necessários para realizá-los, bem como para discutir todos os 
assuntos considerados relevantes.  
 
§ 7º O Comitê quando entender necessário se reunirá com qualquer membro do 
Conselho. 

 
Art. 17 Com o objetivo de prestar esclarecimentos, o Comitê, por deliberação da maioria de 
seus membros, poderá convocar qualquer empregado ou chefia, mediante prévia comunicação 
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com antecedência de, no mínimo, dois dias, ao Coordenador da Área e na ausência deste ao 
Presidente do Coren/SC. 
 
Art. 18 As reuniões serão lavradas em atas e assinadas pelos membros presentes à reunião, 
sendo que dessas atas serão extraídas, por decisão do Plenário, as deliberações do Comitê de 
Controles Internos, que são encaminhadas aos responsáveis pela operacionalização da 
Decisão.  
 

§ 1º Após aprovação e assinatura da ata, as deliberações serão divulgadas pela 
Diretoria, através de meio eletrônico específico, e devem conter o seguinte: a) a 
identificação do órgão que a expede; b) o tipo e a data da reunião na qual houve a 
deliberação; c) numeração sequencial, de acordo com os números da ata e do item da 
pauta, seguida da data de expedição; d) prazo para atendimento, se for o caso; e e) 
descrição que explicite de modo conciso o objeto da decisão.  
 
§ 2º Eventual alteração de deliberação é feita: a) mediante reprodução integral do novo 
texto, quando se tratar de alteração considerável e; b) por meio de substituição, no 
próprio texto, do dispositivo alterado, identificado com as letras NR maiúsculas (Nova 
Redação), ou acréscimo de dispositivo novo.  

 
Art. 19 As atas serão numeradas em ordem sucessiva e cronológica, devendo constar a data 
da realização da reunião, sendo lavrados os assuntos tratados e conforme necessidade 
anexados documentos. Cópias das atas serão distribuídas aos participantes e aos membros do 
Comitê, enviadas ao Presidente do Conselho para homologação em Plenário.  
 
Art. 20 A redação das atas e os atos regimentais necessários à disseminação das deliberações 
do Comitê de Controles Internos serão redigidos por membro designado pelo Comitê, 
mantendo sob sua guarda esses documentos.   
 
Art. 21 Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do Coren/SC.  

 
Florianópolis, 18 de junho de 2015. 

 


