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INSTRUÇÃO NORMATIVA COREN/SC Nº 02/2017 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

 

 

“Institui normas gerais para o pagamento de auxílio 

representação à coordenação e membros das Câmaras 

Técnicas, 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 na Decisão Coren/SC nº 07/2015 e Instrução Normativa nº 

03/2015, que tratam da concessão de auxílio representação no âmbito do Coren/SC;  

 
Considerando que o auxílio representação 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 ou respostas técnicas, 

baixam os seguintes critérios e orientações: 

 

Art. 1º Definir limites e regras para o pagamento de auxílio representação pela participação 

em eventos, elaboração de pareceres ou respostas técnicas aos membros das Câmaras 

Técnicas do Coren/SC. 

 

Art. 2º O pagamento de auxílio representação quando em atividades representativas seguirá 

as seguintes regras: 

 

§ 1º O pagamento ficará vinculado à apresentação à existência de ato normativo da 

presidente designando o beneficiário (Portaria ou Ofício), Relatório de Atividades 

(formulário Coren/SC) e cópia de lista de presença ou certificado de participação. 

 

§ 2º Quando o tempo da reunião/atividade for de até meio período será pago o valor de 

½ (meio) auxílio colaborador descrito na Decisão Coren/SC que regula o tema. 

 

§ 3º 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. 

 

Art. 3º O pagamento de auxílio representação quando em atividades de elaboração de 

pareceres, notas ou resposta técnica seguirá as seguintes regras: 
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§ 1º Parecer Técnico (PT): O pagamento pela elaboração ficará vinculado à 

designação da Coordenação e Parecer homologado em Plenário e será equivalente a 1 

(um) auxílio colaborador ou conselheiros, conforme o parecerista, descrito na Decisão 

Coren/SC que regula o tema. 

 

§ 2º Resposta Técnica (RT): Quem emite resposta técnica é a Coordenação Geral das 

Câmaras Técnicas ou profissional de enfermagem em virtude da especificidade do 

tema, mediante designação e o pagamento pela elaboração ficará vinculado à 

homologação pela Diretoria e publicação no site e será equivalente a 1/2 (meio) 

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

 

§ 3º Nota Técnica (NT): Quem emite nota técnica é a Direção do Coren/SC sob 

orientação da Coordenação Geral das Câmaras Técnicas e o pagamento pela 

elaboração ficará vinculado à homologação pela Diretoria e publicação no site e será 

equivalente a 1/2 (meio) auxílio representação, descrito na Decisão Coren/SC que 

regula o tema. 

 

Art. 4º Haverá a retenção dos encargos previstos em lei quando o pagamento de auxílio 

representação for relativo à elaboração de pareceres, respostas ou notas técnicas. 

 

Art. 5º Não poderá ultrapassar a quantidade de 10 (dez) auxílios/mês e nem 01 (um) 

auxílio/dia.  

 

Art. 6º O auxílio representação não será pago cumulativamente com a diária.  
 

Art. 7º As excepcionalidades serão dirimidas pela Presidente ou Tesoureira do Coren/SC. 

 

Art. 8° Esta instrução entra em vigor na data de assinatura, revogando-se todas as disposições 

em contrário. 

 

Florianópolis, 16 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

Enfa. Msc. Helga Regina Bresciani 

Coren/SC 29.525 

Presidente 

 

Enfa. Dra. Angela Maria Blatt Ortiga 

Coren/SC 33.635 

Secretária 

 

 


