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PORTARIA COREN/SC Nº 083/2020 DE 15 DE OUTURBO DE 2020 

 

 

 

 

“Dispõe sobre o trabalho remoto para os 

empregados/assessores do quadro de risco para o 

Covid-19, conforme Atestado de Saúde Ocupacional 

emitido pela Medicina do Trabalho”. 

 

 

 

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

Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e;  

  

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

bem-estar do seu quadro funcional contribuindo para a redução de doenças decorrentes das 

complicações causadas pelo Covid-19 e, consequentemente, para minimizar a ampliação do 

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

qualidade de vida no desempenho das atividades laborais diárias. 

 

Considerando a necessidade de estabelecer medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, voltada ao quadro funcional do Coren/SC; 

 

Considerando a realização pela empresa de medicina do trabalho, que atende o Coren/SC, de 

um inquérito de saúde com os empregados e assessores do grupo de risco para Covid-19 no 

âmbito do Regional. 

 

Considerando o teor do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) de cada empregado(a) e 

assessor(a) avaliado, baixam as seguintes determinações: 

 

Art. 1º Os enfermeiros fiscais do quadro de risco, Daniel Matias Ghizoni, Daiane Leandro de 

Freitas e Ignês Balatka realizarão trabalho remoto, sendo que três vezes por semana realizarão 

trabalho presencial na respectiva subseção em que atuam, com uso de máscara cirúrgica e sem 

realizar fiscalizações para preservar suas condições de saúde. 

 

Art. 2º Os assessores do quadro de risco que tiveram em seus respectivos laudos a observação 

“apto com restrições” realizarão trabalho remoto enquanto durar a pandemia.  

 

Parágrafo Único. Havendo interesse dos envolvidos em realizar trabalho presencial, estes 

deverão procurar a Área de Gestão de Pessoas para assinatura de declaração de que assumem 

os riscos e que tomarão todos os cuidados preventivos. 
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Art. 3º As determinações constantes desta Portaria irão vigorar até  31 de dezembro de  2020. 

 

Art. 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura com seus efeitos 

retroativos a data de expedição dos respectivos Atestados Médicos Ocupacionais. 

 

 

Florianópolis, 15 de outubro de 2020.  

 

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

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  

 

 

 


