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PORTARIA COREN/SC Nº 077/2016 DE 15 DE JUNHO DE 2016 
 

 

 

“Desincompatibilização de empregado para 

concorrer a pleito eleitoral no município de 

Joinville”. 

 

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, 

juntamente com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais e; 

 

Considerando a deliberação do Plenário do Coren/SC em sua 539ª Reunião 

Ordinária de Plenário acerca da solicitação do Enfermeiro Fiscal Charles Carvalho de Souza 

para desincompatibilização de emprego para concorrer a pleito eleitoral no município de 

Joinville/SC no ano de 2016; 

 

Considerando o aceite pelo empregado, das condições de desincompatibilização 

aprovadas pelo Plenário do Coren/SC, baixam as seguintes determinações: 

 

Art. 1º Conceder a licença remunerada ao Enfermeiro Fiscal Charles Carvalho de 

Souza, lotado na Subseção do Coren/SC no município de Joinville/SC, para concorrer ao 

cargo de vereador daquela cidade. 

 

§ 1º O período deverá atender a limitação temporal de 3 (três) meses, iniciando-se 

no dia 02 de julho de 2016 conforme solicitação do empregado;  

 

§ 2º A licença remunerada do caput garante apenas a percepção dos vencimentos 

de seu emprego efetivo, ou seja, do salário base; 

 

§ 3º O período de licença será contado apenas para efeito de aposentadoria e 

disponibilidade; 

 

§ 4º O direito de férias fica suprimido, iniciando-se a contagem de um novo 

período aquisitivo quando do seu retorno ao serviço (art. 133 da CLT); 

 

§ 5º A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na Carteira de 

Trabalho e Previdência Social do empregado; 

 

§ 6º Caberá ao empregado no prazo máximo de 10 (dez) dias após a informação 

de registro comprovar sua efetivação; 
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§ 7º Caso o registro da candidatura seja definitivamente indeferido, cessa o direito 

à licença, devendo o empregado reassumir imediatamente as suas atividades e 

devolver as quantias recebidas desde o início do afastamento. 

 

§ 8º A presente licença remunerada não se confunde com o afastamento do 

servidor para o eventual exercício de cargo eletivo (Art. 38 da Constituição 

Federal), cujas condições somente poderão ser analisadas posteriormente e 

mediante pedido específico, caso o empregado seja eleito.  

 

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.  

 

Art. 3º Publique-se. 

 

Florianópolis, 15 de junho de 2016. 

 

 

 

Enfa. Msc. Helga Regina Bresciani 

Coren/SC 29.525 

Presidente 

 

Enfa. Dra. Angela Maria Blatt Ortiga  

Coren/SC 33.635 

Secretária 

 

 

 
 


