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Transparência

Prestação de Contas

Danielle Ginsicke é enfermeira e 1ª Tesoureira 
do COREN-SP,Vagner Urias é enfermeiro 
e presidente da Comissão de Tomada de 
Contas do COREN-SP e Fernanda Mazarin é 
advogada da Controladoria do COREN-SP. 

Ao assumirmos a Gestão do 

Conselho Regional do Es-

tado de São Paulo no dia 20 

de janeiro de 2012 nos deparamos com 

uma situação financeira extremamente 

precária. Ao analisar as contas do CO-

REN-SP constatamos a realização de 

um empréstimo bancário de mais de 

R$ 2 milhões.  Detectamos ainda que  

o valor das anuidades de 2012 que fo-

ram antecipadamente pagas pelos pro-

fissionais de Enfermagem já haviam 

sido gastos. Ainda tivemos a extinção, 

pelo Conselho Federal de Enferma-

gem, das inscrições provisórias, o que 

causou um grande impacto na receita, 

diminuindo consideravelmente a arre-

cadação deste ano.

Chegamos, portanto, à conclusão de 

que as despesas do COREN-SP eram 

extremamente altas em vista de sua 

arrecadação, razão pela qual optamos, 

neste primeiro ano de nosso mandato, 

gerir os recursos de forma cautelosa, 

sem contudo deixar de proporcionar 

melhorias tanto no atendimento quan-

to no investimento direto ao profissio-

nal de Enfermagem.

Iniciamos diminuindo gastos desne-

cessários e implantamos o sistema de 

pregão eletrônico para  aquisição de 

produtos/serviços, com o objetivo de 

aumentar a competição entre as em-

presas interessadas e diminuir o valor 

final da compra. Também buscamos a  

utilização dos recursos materiais com 

maior parcimônia e de forma mais ra-

cionalizada.

Para melhorar o atendimento e fun-

cionamento do Conselho foram con-

tratados novos colaboradores, com 

destaque para a fiscalização, ativida-

de-fim do COREN-SP, a qual vem 

sendo amplamente priorizada, com 

a implantação sistemática de novos 

procedimentos operacionais, os quais 

visam a obtenção de melhores condi-

ções para o exercício da Enfermagem 

paulista.

No COREN-SP Educação (antigo 

CAPE) aumentamos significativa-

mente os profissionais atendidos nas 

atividades desenvolvidas com pa-

lestras, aulas, oficinas e visitas mo-
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nitoradas. Atualmente o COREN-SP Educação conta com a 

participação de cerca de 1.000 profissionais por mês em suas 

atividades de aprimoramento.

A publicação oficial do COREN-SP, “Enfermagem Revis-

ta”, cuja a entrega é realizada trimestralmente ao profissional 

de Enfermagem, passou a ser totalmente elaborada no próprio 

Conselho, com conteúdo que beneficia a categoria com o co-

nhecimento técnico e científico. 

O orçamento do ano de 2013 foi formulado baseando-se no  

Plano Plurianual, no qual se  buscam planejar as atividades da 

autarquia para o período de três anos (2013-2015). Este plane-

jamento está de acordo com os princípios e normas da admi-

nistração pública, os quais vêm sendo exigidos pelo órgão de 

controle interno (controladoria). 

Para o próximo ano, entre nossos desafios, está atuar com 

um orçamento que nos permita realizar as transformações ne-

cessárias para um melhor desempenho do Conselho Paulista, 

implantado projetos com novas concepções, sem contudo dei-

xar de ter a responsabilidade de que é necessário manter toda a 

estrutura desta autarquia pública.

Receitas arrecadadas x despesas realizadas: 
2010 a setembro de 2012  (e previsão 2013

Receita arrecadada x despesa e previsão para 2013
2010 - Receita (arrecadação)

2012 - Receita (arrecadação) - Até setembro

2013 - Receita prevista

2011 - Receita (arrecadação)

2010 - Despesa realizada (gasta)

2011 - Despesa realizada (gasta)

2012 - Despesa realizada
             (gasta até setembro)

78.149.636,07

105.311.048,96

92.263.327,68

90.045.163,00

66.075.460,96

49.280.502,96

94.603.847,00

2013 - Despesa prevista 94.548.519,00
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Período 2011* Período 2012**
1 RECEITAS CORRENTES  72.763.291,48 66.075.460,96

2 RECEITAS DE CAPITAL  2.639.570,00  

TOTAL RECEITAS  75.402.861,48  66.075.460,96 

3 DESPESAS CORRENTES  59.966.482,07  49.152.438,87 
3.1 DESPESAS DE CUSTEIO  43.242.906,70 33.995.547,60
3.1.10.00 PESSOAL CIVIL  21.726.321,77 23.482.956,68

3.1.10.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS  14.294.778,77 15.245.452,76

3.1.10.02 DESPESAS VARIAVEIS  2.854.867,23 3.484.367,18

3.1.10.02.07   Assistência Social  2.528.534,81  3.042.588,20 

3.1.10.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  4.576.675,77 4.753.136,72

3.1.20.00 MATERIAL DE CONSUMO  1.024.054,20 409.806,83

3.1.30.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 1.766.576,47 1.761.892,91

      3.1.30.01     SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS 338.606,75 213.156,90

      3.1.30.02     SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS 1.427.969,72 1.548.736,01

3.1.32.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 18.725.954,26 8.106.230,94

      3.1.32.01 ASSINATURAS E PERIÓDICOS 9.554,71 1.584,00

      3.1.32.02 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 70.001,24  54.200,00 

      3.1.32.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.006.193,32 631.766,71

      3.1.32.04 SEGUROS EM GERAL 2.496,26 474,11

      3.1.32.05 SERVIÇOS DE HIGIENTE E DEDETIZAÇÃO 1.844,00 3.339,00

      3.1.32.06 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.165.510,92 1.159.940,85

         3.1.32.06.01 Postagens 1.060.206,50 601.737,71

         3.1.32.06.02 Telecomunicações 1.105.304,42 558.203,14

      3.1.32.07 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GAS 515.571,89 543.759,25

      3.1.32.08 PASSAGENS E TRANSPORTES 381.016,87 172.929,10

      3.1.32.09 REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS 548,804,50 85.946,12

      3.1.32.10 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA 6.545.796,11 1.095.955,72

      3.1.32.11 SERVs SELEÇÃO, TREINAM. ORIENT 78.274,14 17.122,47

      3.1.32.32 DESPESAS C/REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES 4.046.119,59 2.175.700,00

      3.1.32.33 CONGRESSOS, SEMINARIOS EVENTOS E 209.809,41 97.162,00

      3.1.32.35 DESPESAS BANCÁRIAS 2.014.886,80 939.444,65

3.1.33.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 882.115,36 1.115.201,95

3.2.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.723.575,37 15.156.891,27
3.2.10.00 TRANSFERENCIAScNTRAGOVERNAMENTAIS 16,580,982,83 14.998.828,76

3.2.80.00 CONTRIBUICAO PASEP 142.592.,54 158.062,51

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.403.508,30 128.064,09

4.1.00.00 INVESTIMENTOS 3.999.008,30 128.064,09

4.2.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS  404.500,00  - 

TOTAL DESPESAS 64.369.990,37 49.280.502,96

DESPESAS EXECUTADAS EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS 85,37% 74,58%

3.1 - Despesas com custeio - Conjunto de despesas relacionadas com itens básicos de manutenção de uma constituição. São as dotações para a ma-
nutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens móveis. 

3 - Despesas correntes: São as despesas no sentido econômico. O gasto não corresponde a um crescimento patrimonial, ou não produz um retorno patri-
monial equivalente.

3.2.00.00 - Transferências Correntes são dotações orçamentárias ou de créditos adicionais “transferidas” a outras entidades com o objetivo de auxiliá-las 
nas despesas de sua manutenção.

4.0.00.00 -  Despesas de Capital são os gastos de investimento, que produzem um aumento patrimonial equivalente, investimentos são os recursos aplica-
dos com o planejamento e execução de obras públicas, aquisições de imóveis, equipamentos, material permanente, além de ser aplicado na constituição ou 
aumento de capital de instituições que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 

 * 2011 - Janeiro até Outubro de 2011
** 2012 - Janeiro até Outubro de 2012

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO COREN-SP


