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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 003, DE 16 DE JULHO DE 2015. 

 

 

Institui normas gerais para o pagamento de passagens, 

diárias, auxílio de representação e jetons no âmbito do 

Coren/SC. 

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, juntamente com a 

Secretária da Autarquia no uso da competência legais e regimentais e; 

 

Considerando o disposto nas Decisões Coren/SC nº 02/2012 e nº 07/2015, que tratam 

respectivamente da concessão de diárias e passagens e auxílio representação e jetom, baixam 

os seguintes critérios e orientações: 

 
Art. 1° A emissão de passagem aérea ou terrestre (ônibus), deverá obedecer os seguintes 

critérios operacionais: 

 

§ 1º A emissão deverá ser autorizada pela Presidente ou Tesoureira do Coren/SC 

 

§ 2º Considerando que existem taxas a serem pagas quando alguma passagem aérea é alterada 

ou cancelada, as solicitações de alterações, remarcações ou cancelamentos devem ser 

encaminhadas a Secretaria com no mínimo 24 horas de antecedência e mediante autorização 

da Presidente por escrito no documento (defiro ou indefiro).  

§ 3º Quando o passageiro utilizar meio próprio de locomoção, não haverá ressarcimento de 

despesas, salvo situação adversa a ser analisada pela Diretoria. 

 

§ 4º As despesas/taxas com remarcação e cancelamentos de passagens quando por motivo 

pessoal, serão custeadas pelo passageiro, quando de ordem profissional serão custeadas pelo 

Conselho. 

 

Art. 2º Limites e regras para concessão de diárias, jetom e auxílio representação: 

 

§1º Diária: é a indenização para cobertura de despesas com pernoite, locomoção e refeição, 

quando houver deslocamento da cidade de origem. 

 

§ 2º Jetom: é a indenização pelo comparecimento de conselheiros efetivos e suplentes em 

sessões plenárias e reuniões de diretoria cuja comprovação para fins de pagamento se dará 

mediante apresentação de lista de presença e atesto do fiscal e estará limitado ao pagamento 

de 6 (seis) jetons/mês para cada membro da Diretoria e 02 (dois) jetons para demais 

conselheiros. 
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§ 3º Auxílio representação para Conselheiros: é a indenização para cobertura de despesas com 

locomoção e refeição na cidade de origem quando da participação em eventos ou reuniões de 

interesse da Enfermagem, atividades judicantes (audiências de conciliação), elaboração de 

pareceres, atividades relacionadas a apuração em fiscalização, sindicâncias e processos. O 

pagamento obedecerá as seguintes regras:  

 

- No caso de participação em atividades ficará vinculado, principalmente, à 

convocação e relatório de participação. 

 

- No caso de elaboração de pareceres ficará vinculado à designação da Presidência e 

Parecer homologado em Plenário. 

 

- Não poderá ultrapassar 15 (quinze) auxílios/mês e nem 01 (um) auxílio/dia.  

 

- Não será acumulável com a diária.  
 

- Quando o tempo da reunião/atividade for de até meio período será pago o valor de ½ 

(meio) auxílio descrito na Decisão Coren/SC que regula o tema. 

 

- Quando o tempo da reunião/atividade for o dia inteiro será pago o valor de 1 (um) 

auxílio descrito na Decisão Coren/SC que regula o tema. 

 

- Para elaboração de parecer (admissibilidade, conclusivo ou administrativo) será pago 

o valor de ½ (meio) auxílio descrito na Decisão Coren/SC que regula o tema e sobre o 

pagamento deste incidirá os encargos previstos em lei, tendo em vista tratar-se de 

prestação de serviços. 

 

- Proferir palestra fora do Coren/SC em Florianópolis será pago o valor de ½ (meio) 

auxílio descrito na Decisão Coren/SC que regula o tema. 

 

§ 4º Auxílio representação para Colaboradores: é a indenização para cobertura de despesas 

com locomoção e refeição na cidade de origem quando da participação de profissionais de 

Enfermagem em eventos, reuniões de interesse da Enfermagem, reuniões de comissões 

permanentes ou transitórias do Coren/SC, elaboração de pareceres e participação em 

sindicâncias e processos. O pagamento obedecerá as seguintes regras:  

 

- Deverá haver ato normativo da Presidente designando o beneficiário (Portaria ou 

Ofício). 

 

- Caberá à Coordenação das Câmaras Técnicas, Comissões Permanentes (Ética e 

Patrimônio) e Comitês de Controles Internos planejar com seus pares o calendário de 

suas reuniões e atividades. 
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- Caberá também as Coordenações acima elencadas, encaminhar à Secretaria 

Executiva do Coren/SC as solicitações quanto as questões de logística (transporte, 

diária, local, etc.). 

 

- A solicitação de pagamento por participação em reuniões, aos membros das 

comissões, câmaras técnicas e comitês, deverá ser feita pela respectiva Coordenação e 

o pagamento estará condicionado a apresentação do ato designatório da Presidência, 

apresentação de lista de presença e ata da reunião.  

 
- No caso de participação em atividades representativas do Coren/SC, ficará 

vinculado, principalmente, à convocação e relatório de participação. 

 

- No caso de elaboração de pareceres ficará vinculado à designação da Coordenação e 

Parecer homologado em Plenário. 

 

- Não poderá ultrapassar 10 (dez) auxílios/mês e nem 01 (um) auxílio/dia.  

 

- Não será acumulável com a diária, salvo o caso previsto na IN Coren/SC nº 01/2015 

relativo às Comissões de Instrução.  
 

- Quando o tempo da reunião/atividade for de até meio período será pago o valor de ½ 

(meio) auxílio descrito na Decisão Coren/SC que regula o tema. 

 

- Quando o tempo da reunião/atividade for o dia inteiro será pago o valor de 1 (um) 

auxílio descrito na Decisão Coren/SC que regula o tema. 

 

- Para elaboração de parecer será pago o valor de ½ (meio) auxílio descrito na Decisão 

Coren/SC que regula o tema. 

 

- Proferir palestra fora do Coren/SC em Florianópolis será pago o valor de ½ (meio) 

auxílio descrito na Decisão Coren/SC que regula o tema. 
 
Art. 3º As excepcionalidades serão dirimidas pela Presidente ou Tesoureira do Coren/SC. 

 

Art. 4° Esta instrução entra em vigor na data de assinatura, revogando-se todas as disposições 

em contrário. 

 

Florianópolis, 16 de julho de 2015. 

 

 

Enfa. Msc. Helga Regina Bresciani 

Coren/SC 29.525 

Presidente 

 

Enfa. Dra. Angela Maria Blatt Ortiga 

Coren/SC 33.635 

Secretária 

 


