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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

 

“Regulamenta os procedimentos para a implementação do 

Programa de Conciliação dos Processos de Cobrança de 

Débitos, no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de 

Santa Catarina.” 
 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC), 

juntamente com a Secretária da Autarquia no uso das competências que lhe conferem o artigo 

15 da Lei nº 5.905/73; 

Considerando a Resolução Cofen 614/2019 que institui o Programa de Conciliação dos 

Processos de Cobrança de Débitos, no âmbito do Sistema Cofen /Conselhos Regionais; 

Considerando o artigo 6º da Decisão Coren/SC 02/2018 que regulamenta os procedimentos 

recebimentos na modalidade de cartão de crédito/débito. 

 

Considerando a Decisão Coren/SC 04/2016 que dispõe sobre o lançamento em protesto das 

Certidões de Dividas Ativas (CDA’s) de anuidades devidas no âmbito do Conselho Regional 

de Enfermagem de Santa Catarina, e dá outras providências. 

Estabelece: 

Art. 1º O Programa de Conciliação dos Processos de Cobrança de Débitos engloba todos os 

débitos, excluída a anuidade do ano em curso. 

Art. 2º Somente poderá beneficiar-se da conciliação o profissional que se encontrar em 

situação regular com o pagamento da anuidade do ano em curso. 

Art. 3º A adesão à conciliação será feita pessoalmente, pelo profissional de Enfermagem ou 

por procurador com poderes específicos para realizar a negociação. Em casos de 

impossibilidade de comparecimento pessoal ou por procurador do profissional, a adesão 

também poderá ser feita por meio de correio eletrônico.  

§ 1º Caso o profissional, com execução fiscal ajuizada compareça à Sede ou Subseções, 

poderá aderir ao programa, porém deverá quitar em 48h o valor relativo às custas judiciais e 

aos honorários advocatícios. 

§ 2º A adesão à conciliação por correio eletrônico deverá ser precedida de solicitação do 

profissional por e-mail, onde deverá ser encaminhada a proposta e após aceitação desta, será 

emitido termo de confissão de dívida e encaminhado para o profissional, que deverá assinar e 

devolver. Após a devolução do termo devidamente assinado, serão gerados os boletos e 

encaminhados por e-mail ao profissional. 
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Art. 4º Os profissionais em gozo de auxílio doença que aderirem à conciliação ficarão isentos 

de pagamento de multa e juros em relação aos débitos constituídos no período correspondente 

ao auxílio doença. 

Parágrafo único. Como documentos comprobatórios serão aceitos: carta de concessão de 

benefício de auxílio doença ou documento oficial equivalente, de acordo com o órgão 

expedidor. O comprovante deverá ser anexado ao Termo de Confissão de Dívida. 

Art. 5º. Os portadores de doença prevista na legislação de isenção do Imposto de Renda 

deverão requerer previamente a remissão de créditos e somente após deferimento ou não é 

que poderão negociar os débitos remanescentes. 

Art. 6º A efetivação da negociação se dará mediante a assinatura do Termo de Confissão de 

Dívida. 

§ 1º O preenchimento do Termo de confissão é de responsabilidade do empregado que 

atende o profissional, devendo esse observar que constem os dados corretos daquele que 

negocia e as condições pactuadas, evitando que erros possam inutilizar o Termo como prova. 

§ 2º O empregado do Coren deve apor sua assinatura, devidamente identificada com carimbo 

ou por extenso, no final do Termo, a fim de identificar quem o confeccionou. Nos casos de 

termo enviado por e-mail, fica dispensada a assinatura, devendo constar o nome e matrícula 

do empregado que fez a negociação. 

§ 3º Verificado qualquer prejuízo ao Conselho decorrente de preenchimento errado, 

esse, será cobrado do empregado após Sindicância que averiguará os fatos. 

§ 4º Nos casos de Conciliação Virtual ou em audiência não será preenchido Termo de 

Confissão, ficando o histórico da negociação arquivado no Prontuário do profissional de 

Enfermagem. 

Art. 7º O profissional para aderir à conciliação poderá ter o boleto da anuidade do ano 

corrente atualizado para pagamento em banco ou lotérica ou ainda poderá pagar por meio de 

cartão de débito ou crédito em uma parcela.  

Parágrafo único. Nos casos de pagamento por boleto, o comprovante de pagamento do 

boleto deverá ser anexado ao termo (não pode ser comprovante de agendamento), verificando 

a baixa após 24hs no sistema COREN e após, encaminhar termos para arquivo. 

Art. 8º A data de vencimento da primeira parcela poderá ser até o último dia útil do mês da 

negociação. 

Art. 9º Antes de iniciar a negociação é obrigatório a atualização dos dados cadastrais do 

profissional, principalmente, endereço, telefone e e-mail. 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

Coren/SC 

Fls. nº____ 

Parágrafo único. A recusa do profissional em atualizar seus dados não inviabiliza a 

negociação, porém deverá ser registrado nas ocorrências. 

Art. 10 Nos casos de inadimplência de um parcelamento anterior, a primeira parcela deverá 

ser no valor de 40% (quarenta por cento) do débito cobrado. 

Parágrafo único. Nos casos de inadimplência de mais de um parcelamento anterior, o 

pagamento deverá ser em uma única parcela. 

Art. 11 Os pagamentos dar-se-ão preferencialmente por meio de cartão.  

Art. 12 Nos casos em que a consolidação incluir débitos protestados o parcelamento somente 

ocorrerá por meio de cartão de crédito. 

Art. 13 Nos casos de existência de execução fiscal, com BACEN ou RENAJUD, deverá ser 

informado ao profissional que as liberações ocorrerão somente após o pagamento integral do 

débito executado. 

Parágrafo único. Nos casos em que houver pedido de transferência dos valores do BACEN, 

os débitos não poderão ser negociados até que a transferência seja concluída. 

Art. 14 A certidão positiva com efeito de negativa, será concedida após a compensação 

bancária da primeira parcela da negociação com prazo de validade de 30 (trinta) dias. 

Art. 15 Para acompanhamento do quadro de inadimplência serão elaborados relatórios 

mensais sobre a adesão e manutenção dos pagamentos ao programa de conciliação. 

Art. 16 A presente Instrução Normativa entra em vigor no dia 16 de setembro de 2019, com a 

implementação do sistema de conciliação do Coren/SC. 

Parágrafo Único: Os casos omissos serão analisados pela Direção. 

Art. 17 Revogam-se as disposições em contrário.   

 

Florianópolis, 12 de setembro de 2019. 

 

                                                                                         
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  
 

 

 


