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DECISÃO COREN/SC Nº 007/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

“Define ad referendum diretrizes para utilização 

do Auxílio Saúde no âmbito do Coren/SC” 

 

 

 

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

com a Secretária da autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela 

Lei nº 5.905/73 e, nos termos do Regimento Interno do Regional aprovado pela Decisão 

Coren/SC nº 011/2014 e homologação pela Decisão Cofen nº 117/2015. 

 

Considerando a competência estabelecida à Diretoria do Coren/SC no art. 38 do Regimento 

Interno do Regional. 

Considerando a documentação constante do PAD Coren/SC nº 138/2020; 

 

Considerando a deliberação do Plenário do Coren/SC em sua 587ª Reunião Ordinária; 

  

 

DECIDE: 

 

Art. 1º O Coren/SC irá garantir aos seus empregados, a título de Auxílio Saúde, o reembolso 

de despesa com custeio de plano de saúde no valor estipulado no Acordo Coletivo de 

Trabalho. 

  

§ 1º Para que o empregado tenha direito ao valor a título do Auxílio Saúde deverá comprovar 

mensalmente o pagamento do plano de saúde junto a Área de Gestão de Pessoas. 

Art. 2º Para dar início ao processo de concessão definido no Art. 1º o empregado deverá 

entregar na Área de Gestão de Pessoas o formulário específico a ser retirado na Intranet 

(Anexo I), que informará os dados do seu plano de saúde, juntamente com cópia da 

carteirinha do plano de saúde e cópia do contrato realizado com a operadora do serviço em 

nome do empregado.  

Art. 3º Os valores a serem reembolsados são aqueles previstos em Acordo Coletivo de 

trabalho (Cláusula 09 – Assistência Médica, Hospitalar e Laboratorial). 

 

Art. 4º O pagamento do plano de saúde é de responsabilidade do empregado, que terá que 

pagar primeiro, para ter o direito ao reembolso. Com o boleto referente à mensalidade do 

plano e o comprovante do pagamento, encaminhará à Área de Gestão de Pessoas (AGP) até o 

dia o 10 do mês seguinte. 
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§ 1º O boleto e o comprovante de pagamento do plano de saúde poderão ser enviados 

fisicamente ou pelo email daiane.bittencourt@corensc.gov.br obedecendo o prazo acima. 

 

§ 2º O não encaminhamento do comprovante de pagamento mensal do plano de saúde dentro 

do prazo estabelecido, não dá o direito de acumular o auxílio saúde. 

 

Art. 5º Serão considerados para reembolso, os título de comprovação do pagamento, boleto 

com comprovante de pagamento, comprovante de débito em conta (não sendo aceitos os 

comprovantes de agendamento), ou outros documentos que comprovem especificadamente 

essa cobrança.  

 

Parágrafo único. Todos os documentos devem ser em nome do empregado do Coren/SC. 

 

Art. 6º Será feito reembolso do auxílio saúde dentro da folha de pagamento do empregado 

solicitante no mesmo mês da apresentação do comprovante de pagamento, isento dos 

descontos e encargos, nos moldes de subsídio de plano de saúde. 

Art. 7º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

 

Florianópolis, 30 de março de 2020. 

 

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

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  

 

 

mailto:daiane.bittencourt@corensc.gov.br
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ANEXO I:  

 

Formulário de Reembolso de Plano de Saúde 

 

Eu, __________________________________________________________portador do CPF 

nº____________________________________ declaro que possuo plano de saúde e que me 

responsabilizo em encaminhar mensalmente a Área de Gestão de Pessoas a comprovação do 

pagamento e autorizo o reembolso no valor estabelecido pelo Acordo Coletivo em vigor. 

 

 

Plano de Saúde:   

Empregado:   

Cpf:   

Plano de Saúde: Titular:  (         ) Beneficiário: (          ) 

Nº do cartão:   

Validade do cartão:   

  

Anexar cópia da carteirinha do Plano de Saúde e contrato do Plano em nome do 

empregado 

     Por ser verdade, assino a presente declaração.  

 

 

    

Florianópolis, _____________________________________ 

 

 

 

_________________________________________________ 

Empregado(a) 

 

 


