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DECISÃO COREN/SC Nº 019 DE 18 DE MARÇO DE 2021 
 

 

 

 

“Prorrogar por 60 (sessenta) dias todos os prazos processuais 

previstos no Código de Processo-Ético Disciplinar da 

Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 370, de 03 de 

novembro de 2010 e dá outras providências, como medida ante 

a gravidade da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-

19)  no Estado de Santa Catarina.  
 

 

 

O 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, XXXI, do 

Regimento Interno do Regional, de resolver, “ad referendum” do Plenário os casos que, 

embora de competência daquele, não possam, pela sua urgência, aguardar o decurso de prazo 

regimental de sua convocação extraordinária. 

 

Considerando que a gravidade da situação em todo o território nacional provocada pelo novo 

coronavírus (Sars-CoV-2), com o recrudescimento em potencial do adoecimento das 

populações, motivo que impede a realização de atividades que demandam deslocamento e 

presença física de conselheiros, partes, testemunhas e colaboradores, membros das comissões 

de instrução, seja para audiências de conciliação, oitivas, interrogatórios ou sessões de 

julgamentos de processos éticos no âmbito do Coren/SC.   

 

Considerando que a demora da suspensão dos prazos processuais poderá causar prejuízos de 

difícil reparação às partes que integram os polos do processo ético, regrado pelo Código de 

Processo Ético-Disciplinar da Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 370, de 3 de 

novembro de 2010; 

 

Considerando a Decisão Cofen nº 0040/2021, de 18 de março de 2021; 

 

Considerando a necessidade em adotar medidas que devem ser submetidas à homologação 

do Plenário do Cofen; 

 

Considerando o disposto no Decreto n.º 1.200, de 10 de março de 2021, do Estado de Santa 

Catarina; e, 
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Considerando, ainda, o deliberado na 597ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-SC, 

ocorrida em 18 de março de 2021. 

 

Decide: 

Art. 1º Ante a gravidade epidêmica no Estado de Santa Catarina, prorrogar por 60 (sessenta) 

dias, no âmbito do Coren/SC, todos os prazos processuais previstos no Código de Processo 

Ético-Disciplinar da Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen n.º 370, de 3 de novembro 

de 2010.    

 

Parágrafo único: A suspensão de que trata a presente decisão poderá ser prorrogada 

na medida de avaliação da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) 

Art. 2º Revoga-se a Decisão Coren/SC 018/2021. 

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura e posterior publicação, devendo 

ser enviada para ciência do Conselho Federal de Enfermagem. 

Florianópolis, 19 de março de 2021. 

 

 

Gelson Luiz de Albuquerque Maristela A. de Azevedo 

Coren/SC 25.336 Coren/SC 33.234 

Presidente Secretária  
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