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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003 DE 16 DE AGOSTO DE 2021 

 

“Estabelece orientações sobre a cobrança de 

anuidades para dupla ou tripla inscrição no 

âmbito do Coren/SC e dá outras providências”. 

 

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) em 

conjunto com a Secretária da autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais e; 

 

Considerando o disposto na Resolução Cofen nº 560/2017, alterada pelas Resoluções nº 

580/2018 e nº 646/2020 que aprova o Manual de Procedimentos Administrativos para registro 

e inscrição de profissionais de Enfermagem. 

 

Considerando o disposto na Resolução Cofen nº 650/2020, alterada pela Resolução nº 

663/2021, que Autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a fixarem os valores das 

anuidades, taxas e serviços para o exercício de 2021, devidos pelas pessoas físicas e jurídicas 

inscritas, e dá outras providências. 

 

Considerando a necessidade de detalhar o regramento de alguns procedimentos estabelecidos 

nas Resoluções nº 560/2017 e nº 650/2021, baixa as seguintes orientações: 

 

Art. 1º Ao consultar o cadastro do profissional, a busca deve ser obrigatoriamente pelo CPF, 

a fim de verificar as duplicidades de inscrições e complementações cadastrais em todas as 

categorias. 

 

Art. 2º O profissional já inscrito no Coren-SC, com situação ATIVA, que venha fazer nova 

inscrição, a anuidade será cobrada conforme abaixo: 

 

Categoria 

atual 

Nova categoria 

até 31 de março Orientação: 

Auxiliar 

(AE) 

Enfermeiro, 

Obstetriz ou 

Técnico (TE) 

1) Se já pagou a anuidade de AE, cobrar a diferença da nova 

categoria (com base no valor da anuidade integral) e anotar no 

sistema o procedimento realizado. 

  2) Se não pagou a anuidade de AE, cobrar a anuidade integral da 

nova categoria e isentar a anuidade de AE. 

Técnico 

(TE) 

Auxiliar (AE) 1) Gerar a anuidade de AE, marcar como isento, e cobrar a categoria 

integral de TE. 

  Enfermeiro ou 

Obstetriz 

1) Se já pagou a anuidade de TE, cobrar a diferença da nova 

categoria (com base no valor da anuidade integral) e anotar no 

sistema o procedimento realizado. 
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Categoria 

atual 

Nova categoria 

até 31 de março Orientação: 

    2) Se não pagou a anuidade de TE, cobrar a anuidade integral da 

nova categoria e isentar a anuidade de TE. 

Enfermeiro 

(ENF) 

Auxiliar (AE) ou 

Técnico (TE) 

3) Gerar a anuidade de AE e/ou TE, marcar como isento, e cobrar a 

categoria integral de ENF. 

   
Categoria 

atual 

Nova categoria 

após 31/mar Orientação: 

Auxiliar 

(AE) 

Enfermeiro, 

Obstetriz ou 

Técnico (TE) 

1) Se já pagou a anuidade de AE, pagará a diferença para a nova 

categoria (proporcional aos meses do ano que faltam). 

  

2) Se não pagou a anuidade de AE, cobrar proporcional aos meses 

que já passaram. Para a nova categoria cobrar proporcional aos 

meses do ano que faltam. 

Técnico 

(TE) 

Auxiliar (AE) 1) Gerar a anuidade da categoria de AE e marcar como isento, 

independente se pagou ou não a anuidade de TE que deverá já estar 

gerada e ser cobrada integralmente. 

  

Enfermeiro ou 

Obstetriz 

1) Se já pagou a anuidade de TE, pagará a diferença para a categoria 

de Enfermeiro/Obstetriz (proporcional aos meses do ano que faltam). 

  

  2) Se não pagou a anuidade de TE, cobrar proporcional ao meses que 

já passaram. Para a nova categoria cobrar proporcional aos meses do 

ano que faltam. 
         
Enfermeiro 

(ENF) 

Auxiliar (AE) ou 

Técnico (TE) 

3) Gerar a anuidade de AE e/ou TE, marcar como isento, 

independente se pagou ou não a anuidade de ENF que deverá já estar 

gerada e ser cobrada integralmente. 

 

Art. 3º Possuindo o profissional a formação de Enfermeiro, Obstetriz, Técnico ou Auxiliar de 

Enfermagem e, exercendo as atribuições específicas, fica mantida a obrigatoriedade de 

inscrição em todas as categorias. 

 

Art. 4º Quando o profissional solicitar o cancelamento da inscrição, a consulta deverá ser 

pelo CPF a fim de verificar a existência mais de uma inscrição ativa. Havendo mais de uma 

inscrição atentar para as situações abaixo: 

 

I. Cancelamento da categoria de maior nível de formação: lançar a anuidade da(s) categoria(s) 

de menor nível de formação, se ainda não estiver lançada ou se estiver lançada e marcada 

como isenta, ativar a cobrança do débito. 

 

II. Cancelamento da categoria de menor nível de formação: verificar se a anuidade de maior 

nível de formação foi gerada, lembrando o profissional do prazo de vencimento. Neste caso 

orientar o profissional que se o motivo do cancelamento for o pagamento da anuidade ele é 

isento em virtude da categoria de maior formação. 
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Art. 5º A isenção de anuidade por calamidade pública, é concedida para o endereço 

cadastrado no Coren/SC na época da intempérie. 

 

Parágrafo único: Caberá ao Setor de Cobrança a verificação técnica da documentação 

apresentada e confrontação com o cadastro.    

 

Art. 6º Para as inscrições secundárias e de estrangeiros deverão ser cobradas as taxas 

previstas na Resolução Cofen nº 560/2017. 

 

Art. 7º A emissão de segunda via de carteira por motivo de inutilização do documento não 

isenta o inscrito do pagamento da taxa, que será a mesma da emissão de carteira conforme 

previsto na Resolução Cofen nº 560/2017. 

Art. 8º A presente instrução normativa entre em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

Florianópolis, 16 de agosto de 2021. 

  

 

 

Gelson Luiz de Albuquerque Maristela A. de Azevedo 

Coren-SC 025.336-ENF Coren-SC 033.234-ENF 

Presidente Secretária 
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