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DECISÃO COREN/SC Nº 010/2020 DE 26 DE MAIO DE 2020. 

 

 

 

   “Define diretrizes realizar o teste da Covid-19 aos 

empregados do Coren/SC quando necessário” 

 

 

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

conjunto 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 011/14 e homologação pela Decisão Cofen nº 117/15. 

 

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

Regimento Interno do Regional. 

Considerando que é responsabilidade do Coren/SC promover preventivamente a saúde e 

bem-estar dos seus empregados contribuindo para a redução de doenças decorrentes das 

complicações causadas pela gripe e, consequentemente, para minimizar a ampliação do 

quantitativo de afastamentos por motivos de saúde, além de promover maior bem estar e 

tranquilidade aos empregados que desempenharem suas atividades laborais em diversas 

cidades do Estado de Santa Catarina. 

 

Considerando o acompanhamento diário e atualização das medidas de combate a crise 

relacionada à Pandemia da COVID-19; 

 

Considerando a necessidade de implementar medidas administrativas relacionadas ao 

funcionamento do Coren/SC e suas atividades no período em que se verifica a Pandemia; 

 

Considerando a necessidade de estabelecer medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, voltada aos empregados(as) do Coren/SC; 

 

Considerando que no mercado não há disponível para aquisição dos testes para a Covid-

19, apenas a aplicação diretamente pelos laboratórios; 

 

Considerando a pesquisa de mercado nos laboratórios que atendem a Grande 

Florianópolis para a aplicação dos testes para a Covid-19; 

 

Considerando, por fim, a deliberação da Diretoria Executiva do Coren/SC; 

  

DECIDE: 

 

Art. 1º Havendo situação em que o empregado do Coren/SC apresente sintomas 

relacionados a Covid-19, tendo este a prescrição médica para realizar o teste e não tendo 

encontrado o referido teste de forma gratuita na rede pública, o Coren/SC irá garantir a 
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realização do teste na rede privada mediante o reembolso ao empregado até o limite de R$ 

300,00 (trezentos reais). 

 

Parágrafo único: Caso o valor encontrado pelo empregado seja superior ao valor 

estipulado no caput deste artigo, a aprovação do valor a maior deverá ser objeto de análise 

prévia pela Diretoria do Coren/SC.  

 

Art. 2º Para ter direito ao reembolso o empregado deverá entregar na Área de Gestão de 

Pessoas a nota fiscal do serviço devidamente atestada, juntamente com cópia da requisição 

médica. 

 

§ 1º Para haver o ressarcimento, a despesa deverá ser encaminhada pela área de Gestão de 

Pessoas para a autorização da Presidência. 

 

§ 2º O comprovante deverá estar em nome do empregado. 

 

Art. 3º O pagamento do serviço é de responsabilidade do empregado, que terá que pagar 

primeiro, para ter o direito ao reembolso.  

 

Art. 4º O reembolso deverá ocorrer até o encerramento do mês subseqüente da ocorrência 

da despesa, não sendo possível o ressarcimento em período posterior. 

 

Art. 5º Será feito reembolso da despesa supra mencionada, dentro da próxima folha de 

pagamento do empregado solicitante, isento dos descontos e encargos, no moldes de 

reembolso do plano de saúde. 

Art. 6º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

 

Florianópolis, 26 de maio de 2020. 
 

 

 

 

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

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  
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