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PARECER OPINATIVO COREN/SC Nº 001/2022 

PRESTAÇÃO DE CONTAS COREN/SC - EXERCÍCIO 2021 

CONSELHEIRA RELATORA: MARINÊS FINCO 

 

 

Ementa: Parecer de relatora referente à 

Prestação de Contas do Exercício 2021 do 

Conselho Regional de Enfermagem em Santa 

Catarina. 

I. Fatos: 

Recebo nomeação do Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa 

Catarina - Coren/SC, através da Portaria Coren/SC nº 050/2022 de 14 de fevereiro de 2022 

para emissão de parecer opinativo da prestação de contas referente exercício 2021.  

 Recebo o Relatório de Prestação de Contas Ordinária Anual - Relatório de Gestão do 

exercício de 2021 contendo 127 páginas.  

Todos os documentos entregues foram constituídos com os elementos indicados por 

instâncias superiores ao Regional, avalizado e aprovado pelos setores técnicos pertinentes do 

Coren-SC. Estes documentos foram encaminhados para análise e emissão de julgamento 

sobre as contas conforme Artigo 16 da Lei Orgânica do TCU 8443/92 e com base nestes 

documentos que procedo com este parecer. 

 

II. Dos Documentos:  

 O relatório aponta que o número de profissionais de enfermagem inscritos junto ao 

conselho vem aumentando anualmente, em 2021 este aumento foi de 7% em relação ao ano 

anterior. Totalizando 69.660 inscritos, 17.868 Enfermeira/o (26%), 46.285 Técnica/o (66%), 

5.505 (8%) Auxiliar de Enfermagem e 02 obstetrizes.  

 As atividades da diretoria totalizaram 23 reuniões ordinárias e extraordinárias, 73 

decisões emitidas, 557 portarias emitidas, 1.240 ofícios gabinete emitidos e 11 ofícios 

circulares emitidos. O plenário realizou 12 reuniões ordinárias (ROP), 4 reuniões 

extraordinárias (REP), 64 decisões homologadas, 93 pareceres de admissibilidade ética, 02 

pareceres conclusivos (processo ético), 12 pareceres administrativos apreciados e 1 parecer 

opinativo.  
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 A gestão do atendimento aos profissionais é gerida pelo Sistema de Gestão de 

Atendimento através de contratação de empresa totalizando uma despesa de R$ 143.954,18 

(em 2021), porém o 2º Termo Aditivo assinado em 12/21 com readequações foi possível 

reduzir o valor do contrato em R$ 112.386,88 (cálculo para o ano de 2022). Os dados de 

atendimento presencial totalizaram 24.413, com tempo médio de 00:19:02 por atendimento.  

 Nos canais de comunicação foram registradas 3.722 interações no ano, sendo 1.635 

através do sistema de ouvidoria. As maiores demandas registrados no site foram as denúncias 

(41,71%) e as dúvidas (44,50%), totalizando 86,21%. Das manifestações registradas, a Sede 

(Florianópolis) com 41,54%, a Subseção de Blumenau com 14,64%, e a Subseção de Joinville 

com 15,10%, totalizam juntas 71,28% das ouvidorias.  

 Consta no Parecer da Controladoria Geral (pg 01) que todo o relatório segue as 

orientações do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), que por sua vez atende as 

orientações do Tribunal de Contas da União. O período de apuração dos dados deste parecer 

compreende as informações ocorridas do Coren/SC entre de 01/01/2021 a 31/12/2021. 

 O Balanço Patrimonial da Autarquia1 apresentou a seguinte composição: ativo 

circulante de R$ 10.640.585,01, ativo não circulante de R$ 10.169.203,68 e um passivo 

circulante de R$ 1.166.601,78. Totalizando um Patrimônio Líquido de R$ 19.643.186,91. O 

Patrimônio Líquido apresentou uma redução de 2,71%, em comparação com o 2020, isso 

decorre do resultado deficitário no valor de R$ 547.841,49, proveniente da devolução de 

recursos de 2 convênios ao Cofen (não realizado na integridade), por baixa de valores dos 

bens e direitos, por decorrência da depreciação e amortização do período. 

 O Balanço Orçamentário de 2021 havia Previsão de Receitas Totais de R$ 

15.000.000,00, após suplementações o contingenciamento previsto para 2021 foi de R$ 

16.432.984,57. A Receita Corrente apresentou uma elevação de 10,45% totalizando R$ 

16.883.616,74, com superávit de R$ 2.480.650,76. Em conformidade a Lei 5.905/73, Art. 10, 

a qual determina o repasse da cota-parte de 25% ao COFEN, cujo valor anual foi de R$ 

3.783.631,65.  

No que se refere ao percentual apurado com despesa de pessoal, no exercício de 2021 

o balanço mostrou valor de R$ 6.091.315,36, que corresponde a 39,42% da Receita Corrente 

 
1 Fonte: Quadro Balanço patrimonial Relatório PC 02/2022. 
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Liquida, de acordo com a metodologia estabelecida conforme §2º do art. 18 da LRF (pg 06, 

PC 002/2022). 

O mesmo parecer informa que ocorreu a Transferências do Conselho Federal de 

Enfermagem a esta autarquia no ano de 2021, para revitalização do parque tecnológico do 

Coren-SC, no montante de R$ 1.236.107,10, com execução prevista para 2022. 

 No relatório de gestão constam todas as ações desenvolvidas no ano de 2021, mas cito 

aqui três que ao meu ver impactam consideravelmente na atuação/formação dos profissionais 

de enfermagem e resultando na melhora da assistência prestada a população: A inclusão de 

técnicos e auxiliares de Enfermagem na Comissão de Ética da Coren-SC; As capacitações 

virtuais dos Protocolos de Enfermagem do Coren-SC (volumes 1 ao 6), totalizando cerca de 

830 enfermeiros capacitados de 91 municípios do estado; E a Semana da Enfermagem 2021, 

foram realizadas 32 conferências e mesas redondas com participação de 72 palestrantes. 

O Relatório de fiscalização emitido pelo DEFISE informa contar com 17 fiscais 

atendendo o Estado (1 em home office) e possuem disponibilidade de infraestrutura como 

carros, computadores, dentre outros. O total de Instituições fiscalizáveis pelo Coren-SC é de 

4.425 em 295 municípios. Aponta que planejaram fiscalizar 1.995 instituições, foram 

apuradas 425 denúncias de fiscalização recebidas, totalizando 1.889 fiscalizações, ou seja, 

95% da meta estabelecida foi alcançada. 

 A equipe de fiscalização realizou nos meses de janeiro e fevereiro uma Operação 

Fiscal COVID, abrangendo todo o território catarinense e verificando in loco no período 

noturno as condições para o exercício profissional em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 

unidades de internação Covid dos hospitais públicos, privados filantrópicos. Foram 97 

instituições fiscalizadas, sendo que 36 receberam notificações por irregularidades.  

Analisando este relatório, constata-se que o Coren-SC apresenta gestão eficiente e 

tem executado suas atribuições utilizando recursos e receitas oriundas da arrecadação, não 

contraindo empréstimos ou dívidas nos últimos anos. Com os documentos analisados, é 

possível identificar que o Coren/SC atende as determinações legais e exigências gerais à 

autarquia. Em relação às responsabilidades do Regional, é importante registrar que Coren/SC 

apresenta o Planejamento Estratégico e este é periodicamente acompanhado e analisado em 
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plenária, ao que não somente as contas, mas também ao atendimento das metas estabelecidas 

no PPA pela gestão, são homologadas, fiscalizadas e controladas. 

 

III. Do Parecer:  

Avalizando os dados, de acordo com a Controladoria Geral, o contador e do Comitê 

de Controle Interno do Coren-SC e da analise dessa relatora, as demonstrações contábeis 

apresentam adequação nos aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do 

Coren/SC, que indica regularidade e respeito as exigências legais.  

É fundamental destacar que estes resultados somente foram alcançados diante do 

empenho, dedicação, envolvimento e comprometimento dos empregados públicos, assessores, 

estagiários, dos jovens aprendizes, da diretoria e do plenário do Coren-SC. 

Diante do exposto e com base nos documentos informados no presente relatório 

opino pela Regularidade da Prestação de Contas do Coren/SC - Exercício 2021 

 

É o parecer, 

 

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2022. 

  

 

 

 

 

________________________________ 

Enfª Msc Marinês Finco 

Conselheira Relatora 

Coren/SC 160745 
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