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VERSIONAMENTO 
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4.0 12/12/2014 Aprovado pela Decisão Coren-SC 
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Membros da 
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TÍTULO 1 – DA INSTITUIÇÃO 

 
CAPÍTULO I – DA NATUREZA JURÍDICA, SEDE, FORO E FINALIDADE 
 
Art. 1º - O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento do Conselho Regional de 
Enfermagem de Santa Catarina, doravante referido nesta norma por sua sigla, Coren-SC, 
observada a legislação em vigor. 
 

§ 1º. O uso da sigla Coren-SC é privativo do Conselho Regional de Enfermagem de 
Santa Catarina. 

 
§ 2º. O Conselho Federal de Enfermagem será mencionado adiante como Cofen. 
 

Art. 2° - O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren-SC) foi implantado 
pela Portaria Cofen nº 1 de 4 de agosto de 1975. Faz parte do Sistema Cofen/Conselhos 
Regionais, criado pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, constituindo-se em uma 
Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem que tem por 
finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem em 
observância com os princípios Éticos Profissionais. 
 

§ 1º. O Coren-SC é dotado de personalidade jurídica de direito público, com 
autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem 
qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.  

 
§ 2º. No atendimento de suas finalidades o Coren-SC exerce ações deliberativas; 
administrativas ou executivas; normativo-regulamentares; contenciosas e disciplinares. 
 
§ 3º. O Coren-SC constitui-se em Tribunal de Ética para o julgamento das infrações ao 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.  
 

Art. 3° - O Coren-SC com sede na cidade de Florianópolis tem jurisdição no Estado de Santa 
Catarina e está vinculado hierarquicamente ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). 
 
CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA 
 
Art. 4° - O Coren-SC, na forma da lei, é responsável perante o Cofen, pelo atendimento, em 
sua jurisdição, dos objetivos legais de interesse público que determinaram a sua criação. 
 
Art. 5° - Além da Lei de criação, o Coren-SC também é regido pelas Resoluções do Cofen, 
por este Regimento Interno, pelas normas complementares do Coren-SC e demais 
normatizações que lhe forem aplicáveis. 
 
Art. 6° - O Coren-SC tem por competências: 
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I. Proceder a inscrição de profissionais e o registro das pessoas jurídicas que exercem 
atividades de Enfermagem, bem como a transferência e o cancelamento de inscrição, 
mantendo os respectivos cadastros atualizados. 
 
II. Expedir documentos de habilitação ao exercício profissional, o qual terá fé pública em todo 
o território nacional, servindo como documento de identidade. 
 
III. Normatizar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Enfermagem, fazendo cumprir a 
legislação em vigor pertinente à Enfermagem. 
 
IV. Fazer cumprir os preceitos Éticos Profissionais, bem como, julgar as infrações e aplicar as 
penalidades, segundo o que consta do Art. 18 da Lei 5.905/73 e no Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem. 
 
V. Zelar pelo conceito e prestígio do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. 
 
VI. Defender a profissão de Enfermagem, o livre exercício e a sua autonomia técnica. 
 
VII. Contribuir para o aprimoramento das ações de Enfermagem. 
 
VIII. Cumprir e fazer cumprir as diretrizes do Cofen, bem como colaborar com os Órgãos 
Públicos e Entidades Privadas para o aperfeiçoamento das ações profissionais de 
Enfermagem, observando legislações aplicáveis. 
 
IX. Requisitar às autoridades competentes informações, exames, perícias ou documentos, 
sigilosos ou não, imprescindíveis ao esclarecimento de processos ou procedimentos de sua 
competência.  
 
X. Manter permanente divulgação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e das 
demais legislações pertinentes ao exercício profissional.  
 
XI. Organizar e administrar os seus próprios serviços e arrecadar as contribuições e demais 
emolumentos e valores que lhe sejam devidos. 
 
XII. Desempenhar as demais atividades que lhe forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que 
se fizerem necessárias para atingir as suas finalidades. 
 
XIII. Prestar assessoria técnico-consultiva aos órgãos e instituições públicas ou privadas, em 
matéria de Enfermagem, exercendo funções de órgão consultivo sobre legislação e ética 
profissional.  
  
XIV. Colaborar no desenvolvimento de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e 
culturais para aperfeiçoamento dos profissionais e melhoria do exercício profissional de 
Enfermagem inscritos no Coren-SC. 
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XV. Promover a articulação com órgãos ou entidades públicas ou privadas, bem como, as 
entidades profissionais que atuam no campo da saúde ou que concorram para ela. 
 
XVI. Prestar esclarecimentos à sociedade sobre as normas éticas e as responsabilidades 
inerentes ao exercício profissional da Enfermagem.  
 
XVII. Defender o livre exercício e a autonomia técnica da Enfermagem, atendidas as 
qualificações profissionais dos que a exercem.  
 
XVIII. Conceder honrarias para homenagear profissionais da Enfermagem e outras 
personalidades, que tenham prestado relevantes serviços ou contribuído de forma significativa 
para o reconhecimento, visibilidade e consolidação da Enfermagem como prática social;  
 
XIX. Celebrar convênios e termos de cooperação com o Cofen, Conselhos Regionais, com 
Entidades Sindicais ou Científico-Culturais, públicas ou privadas, especialmente da área de 
Enfermagem, assim como com estruturas do executivo, legislativo e judiciário com vistas à 
integração de esforços para a defesa da saúde o desenvolvimento da Enfermagem. 
 
XX. Exercer as demais competências que lhe foram conferidas em lei e pelo Cofen.  
 
XXI. Decidir sobre a criação, transformação ou extinção de cargos e a fixação de vencimentos 
dos empregados públicos do quadro de pessoal;  
 
XXII. Aprovar abertura de concurso público para o provimento dos cargos efetivos e 
homologar o respectivo resultado final;  
 
XXIII. Dar publicidade de seus atos e deliberações no Diário Oficial da União, ou em outros 
meios viabilizados pela tecnologia da informação, garantindo aos profissionais de 
Enfermagem e à sociedade a transparência e o acesso as informações, independentemente de 
solicitação, como previsto em norma federal;  
 
XXIV. Representar em juízo ou fora dele os interesses tutelados pelo Coren-SC, defender os 
interesses coletivos dos profissionais de Enfermagem e da sociedade, podendo ajuizar ação 
civil pública, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção e demais 
ações administrativas ou judiciais cuja legitimação lhe seja pertinente.  
 

TÍTULO 2 - DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 
 
CAPÍTULO I – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
Art. 7° - A estrutura organizacional do Coren-SC constará de instrumentos normativos 
específicos instituído por Decisão, homologada pelo Plenário do Regional. 
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CAPÍTULO II – DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
Art. 8º - A Assembleia Geral, nos termos do artigo 12 da Lei nº 5.905/1973, e do Código 
Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem é constituída pelos profissionais inscritos e 
adimplentes no Coren-SC, convocada pela Presidência, para as eleições dos Conselheiros, 
através do voto pessoal, secreto e obrigatório, em época determinada pelo Cofen, segundo as 
normas estabelecidas em ato resolucional próprio.  
 

Parágrafo Único. A Diretoria do Coren-SC, através da Presidência, tomará todas as 
providências necessárias à convocação da Assembleia Geral, estabelecendo todos os 
critérios e formalidade à execução e cumprimento dos atos destinados à realização das 
Eleições, de modo que esta venha a acontecer de forma democrática, respeitando-se a 
legalidade. 

 
CAPÍTULO III – DO DELEGADO REGIONAL 
 
Art. 9º - O Delegado Regional e respectivo suplente, com mandato de 03 (três) anos, são 
eleitos pelo Plenário entre os Conselheiros efetivos do Coren-SC. 

 
Parágrafo único - O processamento da eleição e da investidura de Delegado Regional 
e de seu respectivo Suplente obedecerá às normas do Cofen, em vigor na data de cada 
pleito. 

 
Art. 10 - São atribuições do Delegado Regional: 
 
I. Representar o Coren-SC junto ao Cofen, exercendo as correspondentes prerrogativas e 
direitos, cumprindo as obrigações dispostas na legislação e/ou nas normas do Cofen. 
 
II. Eleger, trienalmente, em Assembleia Geral, os Conselheiros Efetivos e suplentes do Cofen. 
 

Parágrafo único. O Delegado Suplente substituirá o Delegado Regional nas suas 
faltas e impedimentos e o sucederá em caso de vacância. 

 
 
CAPÍTULO IV – DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO    
 
SEÇÃO I - DO PLENÁRIO 

 
Art. 11 - O Plenário é o órgão de deliberação do Coren-SC, composto por 26 (vinte e seis) 
Conselheiros, sendo 13 (treze) efetivos e 13 (treze) suplentes, denominados Conselheiros 
Regionais, todos profissionais de Enfermagem, de nacionalidade brasileira, na proporção 
regulada em lei.  
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§ 1º. O número de membros efetivos será sempre ímpar, e sua fixação ou modificação 
observará proporção ao número de profissionais inscritos, em conformidade com a Lei 
nº 5.905, de 12 de julho de 1973. 
 
§ 2°. O número de membros do Plenário do Coren-SC poderá ser alterado por 
iniciativa do próprio Regional, desde que devidamente justificado, devendo o ato ser 
encaminhado ao Cofen para homologação, juntamente com o extrato da ata do 
Plenário aprovando a medida. 
 
§ 3°. O Conselheiro suplente participará das reuniões ordinárias e extraordinárias, sem 
direito a voto, salvo quando estiver designado para substituir Conselheiro efetivo.  
 
§4º. O quantitativo estipulado no caput será implementado por Decisão do Conselho 
Federal de Enfermagem. 

 
SUBSEÇÃO I - DAS REUNIÕES DE PLENÁRIO  
 
Art. 12 - O Plenário se reunirá em sessões ordinárias ou extraordinárias, sendo o quorum para 
deliberação, correspondente à maioria simples (50% + 1) dos Conselheiros efetivos. 
 

§ 1º. Em caso de falta ou ausência de conselheiro efetivo a Presidência deverá efetivar 
conselheiros suplentes em número suficiente para a instalação e continuidade dos 
trabalhos.  
 
§ 2º. Na falta ou impedimento da Presidência, a reunião será dirigida por membro da 
Diretoria na ordem legal de substituição, e, na ausência ou falta destes, se houver 
quórum, pelo Conselheiro com maior tempo de inscrição, podendo este renunciar a 
essa prerrogativa em favor do próximo Conselheiro com maior tempo de inscrição.  
 

Art. 13 - A Reunião Ordinária de Plenário (ROP) será realizada no mínimo uma vez no mês, e 
deverá ter pauta previamente definida.  
 

Parágrafo Único. A reunião inicia-se com a verificação de quorum, leitura da ata da 
reunião anterior, informes gerais da presidência e dos membros.  

 
Art. 14 - A Reunião Extraordinária de Plenário (REP) é convocada pela Presidência ou a 
requerimento justificado de 2/3 (dois terços) dos membros do Plenário, quando da ocorrência 
de evento que por sua importância e urgência justifique a medida, vedada à inclusão na pauta 
respectiva de assunto estranho ao que tenha justificado a convocação.  
 
Art. 15 - A convocação para as Reuniões Ordinárias do Plenário deverá ser encaminhada 
formalmente, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, indicando, além da 
pauta, o local, a data e a hora da reunião. 
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Art. 16 - A convocação para as Reuniões Extraordinárias do Plenário deverá ser encaminhada 
formalmente, com antecedência mínima de 12 (doze) horas, indicando, além da pauta, o local, 
a data e a hora da reunião. 
 

I. A reunião ordinária ou extraordinária de Plenário será realizada, preferencialmente, 
na sede da Autarquia ou, excepcionalmente, em outro local, mediante deliberação do 
Plenário.  

 
II. As Reuniões Ordinárias e Extraordinárias poderão se realizar pelo Sistema de 
Deliberação Remota (SDR) em consonância com normativo específico sobre o tema, 
conforme conveniência do Plenário.  

 
Art. 17 - A verificação do quórum precede à abertura dos trabalhos. A inexistência de quórum 
implica na transferência da reunião para outra data e horário. 
 
Art. 18 - As reuniões de Plenário são públicas, salvo nas hipóteses previstas em Lei, inclusive 
no que se refere ao sigilo constitucional e naquelas em que a preservação do direito à 
intimidade assim o recomendar.  
 

§ 1º. As reuniões de Plenário de julgamento de processos ético-disciplinares poderão 
ser realizadas sob caráter reservado, com a presença apenas dos Conselheiros 
convocados, das partes interessadas, dos advogados e dos empregados públicos da 
Autarquia que auxiliem nos trabalhos das mesmas.  

 
§ 2º. A permanência no local onde ocorrem os trabalhos do Plenário está condicionada 
a manutenção da ordem, a solenidade do recinto e as regras baixadas para a sessão, 
sendo assegurados os meios necessários para consecução desse requisito, podendo a 
Presidência determinar a retirada de pessoas do local, visando garantir a ordem.  
 
§ 3º. Participam das Reuniões do Plenário, os conselheiros e outras pessoas, a critério 
da Presidência. 
 
§ 4º. A Presidência poderá designar colaborador/empregado da Autarquia para auxiliar 
no desempenho das funções dos seus membros e de suas atividades.  

 
SUBSEÇÃO II – DAS COMPETÊNCIAS DO PLENÁRIO 
 
Art. 19 - Ao Plenário compete: 
 
I. Estabelecer as diretrizes gerais de atuação do Coren-SC, promovendo ações necessárias ao 
cumprimento de suas finalidades. 
 
II. Cumprir e fazer cumprir as Leis, Regulamentações, Resoluções e Atos estabelecidos pelo 
Cofen e as emanadas do próprio Coren-SC, inclusive o presente Regimento. 
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III. Submeter à aprovação do Cofen o seu Regimento Interno e respectivas alterações. 
 
IV. Eleger e empossar os Membros da Diretoria, o Delegado Regional e seu respectivo 
suplente 
 
V. Estabelecer a programação anual de suas reuniões ordinárias e aprovar as suas atas. 
 
VI. Elaborar o planejamento estratégico institucional, em consonância com as políticas 
estabelecidas, procedendo a avaliação e o monitoramento de modo a implementar adequações 
pertinentes. 
 
VII. Propor ações e/ou programas não contemplados em planejamento em vigor, fazendo as 
readequações orçamentárias e programáticas pertinentes.  
 
VIII. Deliberar e aprovar anualmente a proposta orçamentária e as suas reformulações, 
abertura de créditos orçamentários adicionais, suplementares e/ou especiais do Coren-SC, 
observando as disposições legais.  
 
IX. Aprovar o Relatório de Gestão e a Prestações de Contas respeitando as demais obrigações 
legais.  
 
X. Dirimir dúvidas suscitadas pelos profissionais de Enfermagem quanto às finalidades do 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais e seus atos.  
 
XI. Conhecer e julgar os processos ético-disciplinares de sua competência, impondo as 
penalidades cabíveis. 
 
XII. Apreciar e deliberar sobre vacância, renúncia, licença, extinção ou perda de mandato de 
seus membros, bem como sobre as justificativas. 
 
XIII. Conceder distinções ou honrarias em nome do Conselho. 
 
XIV. Autorizar a instalação e encerramento das atividades das Subseções. 
 
XV. Colaborar com o Cofen no aprimoramento das normas disciplinadoras do exercício ético-
profissional da Enfermagem.  
 
XVI. Autorizar a celebração de acordos, filiação, convênios, termos de cooperação e contratos 
de assistência técnica e financeira entre o Coren-SC e órgãos ou entidades públicas e privadas, 
nacionais ou internacionais. 
 
XVII. Aprovar decisões, pareceres, planejamentos e relatórios no âmbito do Coren-SC. 
 
XVIII. Aprovar os regulamentos necessários à realização dos seus trabalhos. 
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XIX. Homologar pedidos de inscrição, transferência, cancelamento de inscrição profissional, 
anotações de responsabilidade técnica, registro de empresas de Enfermagem. 
 
XX. Aprovar os valores dos serviços prestados aos profissionais de Enfermagem e a 
sociedade que vigorarão no exercício seguinte, a serem homologadas pelo Cofen. 
 
XXI. Zelar pelo patrimônio do Conselho e estabelecer as diretrizes para a administração de 
suas rendas e receitas. 
 
XXII. Deliberar sobre a celebração de operações imobiliárias.  
 
XXIII. Homologar a Política de Gestão de Pessoas, a criação de cargos, funções e assessorias 
e fixação dos salários e gratificações praticadas pelo Coren-SC. 
 
XXIV. Dirimir dúvidas, suprir lacunas e omissões deste Regimento. 
 
SUBSEÇÃO III – DAS DELIBERAÇÕES DO PLENÁRIO 
 
Art. 20 - A pauta da reunião do Plenário, bem como a direção de seu trabalho, é de 
responsabilidade da Presidência.  

 
Parágrafo Único. Os Conselheiros poderão solicitar inclusão de pauta durante a 
sessão de Plenário, cabendo à Presidência a análise da solicitação.  
 

Art. 21 - Colocado em discussão os assuntos em pauta, o Presidente inscreverá, por ordem de 
solicitação, os Conselheiros que desejarem fazer uso da palavra para discutir o tema.  
 

Parágrafo Único. Durante a discussão, qualquer conselheiro poderá pedir vistas ao 
processo, cabendo à Presidência a decisão sobre o seu deferimento.  

 
Art. 22 - Após o pronunciamento dos Conselheiros inscritos, o Presidente encerrará a 
discussão e colocará a matéria em votação.  

 
§ 1º. O Conselheiro deverá abster-se de votar, nos casos de impedimento ou suspeição, 
devidamente declarado em ata. 

 
§ 2º. Inexistindo propostas divergentes a Presidência poderá proclamar o resultado por 
aclamação. 
 
§ 3º. Nos processos éticos e nas deliberações que envolvam recursos financeiros, a 
votação deverá ser nominal. 

 
Art. 23 - As atas das reuniões darão notícia sucinta dos trabalhos, reproduzindo, quando for o 
caso, o teor integral de qualquer matéria, permitindo-se, em todo o caso, declaração escrita de 
voto; nela constarão também as justificativas apresentadas pelos Conselheiros ausentes.  
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Art. 24 - As deliberações do Plenário deverão ser divulgadas pelos seguintes Atos 
Normativos: 
 
I. Decisões – Deliberações do Plenário do Coren-SC sobre matéria de ordem administrativa, 
técnica ou interpretativa, assinadas pelo Presidente e Secretário. 
 
II. Portarias – São atos de natureza executiva ou administrativa, assinadas pelo Presidente e 
Secretário. 
 
III. Instruções Normativas – Atos de natureza normativa de gestão interna do Coren-SC, 
assinadas pelo Presidente. 
 
SUBSEÇÃO IV – DA LICENÇA, RENÚNCIA, EXTINÇÃO E DA PERDA DO 
MANDATO 
 
Art. 25 - O Conselheiro efetivo será substituído em sua falta, impedimento ou licença, por um 
suplente do mesmo quadro, mediante convocação da Presidência. 
 
Art. 26 - Em caso de vacância de cargo de Conselheiro efetivo, a substituição será feita por 
designação do Plenário, dentre os suplentes do mesmo quadro, devendo ser comunicada ao 
Cofen. 
 
Art. 27 - O pedido de licença de Conselheiro Regional deverá ser comunicado por escrito ao 
Plenário do Coren-SC. 
 

§1º. Em caso de licença por motivos de saúde, basta a apresentação do atestado 
original para a formalização da licença. Caso o membro em questão não comunique a 
sua licença, a Presidência do Coren-SC o fará, de ofício. 

 
§ 2°. Em se tratando de licença de Secretário e Tesoureiro, deverá a solicitação ser 
apresentada ao Plenário, e abrangerá tanto o cargo quanto a função de conselheiro. 

 
Art. 28 - O pedido de renúncia deverá ser comunicado por escrito ao Plenário do Coren-SC. 
 

§ 1º. Em se tratando de renúncia de membro da Diretoria, o pedido deverá especificar 
se a renúncia será somente do cargo de Diretoria ou da posição de conselheiro. 

 
§ 2º. Ocorrendo a renúncia coletiva dos membros do Coren-SC e não havendo 
suplentes em número suficiente, a Presidência ainda que resignatária oficiará de 
imediato ao Cofen para que este designe Conselheiros para completar o número 
indispensável ao funcionamento do Regional. 

 
Art. 29 - A extinção do mandato dos Conselheiros ocorrerá em caso de falecimento, ou 
transferência de sua inscrição principal para outra jurisdição. 
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Art. 30 - Perde-se o mandato de conselheiro, antes de seu término, quando:  
 
I. Ocorrer condenação ética à pena de suspensão ou de cassação do direito do exercício 
profissional da Enfermagem.  
 
II. Ocorrer cancelamento ou suspensão da inscrição profissional, na respectiva categoria em 
que foi eleito. 
 
III. Sofrer condenação judicial ou administrativo-disciplinar irrecorrível, em que conste na 
decisão a determinação de perda do cargo. 
 
IV. Faltar, no período de um ano civil (1º de janeiro a 31 de dezembro), a 05 (cinco) reuniões 
ordinárias consecutivas ou intercaladas, sem justificativa aceita pelo Plenário ou licença 
prévia deste. 
 
V. Licenciar-se por mais de 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos ou não, quando não 
tratar-se de licença decorrente de motivos de saúde.  
 
VI. Houver renúncia ao mandato. 
 

Parágrafo único. A perda do mandato e a consequente vacância do cargo serão 
declaradas pelo Plenário, reunido extraordinariamente para esse fim, sendo garantido à 
pessoa em questão o direito da ampla defesa e ao contraditório, por escrito, no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da data de sua notificação. 

 
Art. 31 - A substituição de membros efetivos da Diretoria, do Delegado Regional e demais 
conselheiros do Coren-SC se fará segundo o disposto em regulamento próprio, devendo este 
assumir o lugar vacante dentro de 03 (três) dias úteis após a sua convocação, passando o 
convocado, uma vez empossado no cargo, a exercê-lo em caráter efetivo, até o final do 
mandato ou até que cesse a licença concedida, se for o caso. 
 
SEÇÃO II – DA DIRETORIA 
 
Art. 32 – A Diretoria é órgão executivo responsável pela gestão e acompanhamento das 
atividades administrativas, conservação e guarda do patrimônio e de apoio, necessárias ao 
funcionamento do Conselho.  
 
Art. 33 - A Diretoria do Coren-SC é composta por 06 (seis) Conselheiros Efetivos, eleitos em 
escrutínio secreto pelo Plenário, por maioria dos votos.  
 

Parágrafo único. A Diretoria do Coren-SC é constituída pelo Presidente, Vice-
Presidente, Primeiro e Segundo Secretários e Primeiro e Segundo Tesoureiros. 
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Art. 34 - O processamento de eleição e a investidura dos membros efetivos da Diretoria 
obedecerá ao disposto em regulamento próprio. 
 
Art. 35 - Na ocorrência da falta ou impedimento ocasional por até 30 dias de membro da 
Diretoria, a substituição será automática e processada da seguinte forma:  
 

§ 1°. Ao Vice-Presidente compete substituir Presidente em caso de vacância, ausência 
ou afastamento oficial. 

 
§ 2°. Ao Primeiro-Secretário compete substituir o Presidente em caso de vacância, 
ausência ou afastamento oficial concomitante deste e do Vice-Presidente. 
 
§ 3°. Ao Segundo-Secretário compete substituir o Primeiro-Secretário em caso de 
vacância, ausência ou afastamento oficial e substituir o Presidente quando a ausência 
for concomitante do Vice-Presidente e do Primeiro-Secretário. 
 
§ 4°. Ao Primeiro-Tesoureiro compete substituir o Presidente, pelo período 
estabelecido na legislação vigente, em caso de vacância, ausência ou afastamento 
oficial quando a ausência for concomitante do Vice-Presidente e dos Primeiro e 
Segundo-Secretários. 
 
§ 5°. Ao Segundo-Tesoureiro compete substituir o Primeiro-Tesoureiro em caso de 
vacância, ausência ou afastamento oficial e substituir o Presidente, pelo período 
estabelecido na legislação vigente, quando a ausência for concomitante do Vice-
Presidente, dos Primeiro e Segundo-Secretários e do Primeiro-Tesoureiro. 
 

Art. 36 - Na ocorrência de vacância em cargo da Diretoria, o Plenário promoverá, em sua 
primeira reunião, a eleição para o preenchimento do respectivo cargo pelo tempo restante do 
mandato a ser cumprido. 
 
Art. 37 - Ocorrendo a renúncia coletiva dos membros da Diretoria, deverão estes, ainda que 
resignatários, proceder à distribuição de todos os cargos entre os demais membros efetivos. 
 
SUBSEÇÃO I – COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA 
 
Art. 38 - À Diretoria compete: 
 
I. Cumprir e fazer cumprir as leis e demais disposições legais e regulamentares, as Resoluções 
e demais normas do Cofen, os atos do Plenário e o presente Regimento. 
 
II. Coordenar a elaboração do Planejamento Estratégico Institucional com definição de metas 
plurianuais e anuais, submetendo-o a aprovação do Plenário.  
 
III. Coordenar a organização das eleições do Coren-SC em conformidade com regulamento 
próprio.  
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IV. Colaborar com o Plenário no aprimoramento das normas de disciplinamento e fiscalização 
do exercício ético-profissional da Enfermagem. 
 
V. Estabelecer a programação anual de suas reuniões e aprovar as atas. 
 
VI. Deliberar a devida instrução aos processos a serem apreciados pelo Plenário. 
 
VII. Elaborar e publicar o relatório de suas atividades anuais. 
 
VIII. Elaborar e reformar os regulamentos necessários à execução das atividades e 
incumbências, resolvendo, também, os casos conflitantes e omissos. 
 
IX. Fixar o horário de expediente da autarquia. 
 
X. Administrar o Coren-SC, seu patrimônio e suas rendas. 
 
XI. Autorizar as operações relativas às mutações do patrimônio, homologadas em ROP. 
 
XII. Padronizar a identidade visual e os modelos de impressos de uso do Coren-SC. 
 
XIII. Promover licitações para compra de material e/ou realização de obras e outros serviços 
de acordo com os dispositivos legais em vigor. 
 
XIV. Autorizar a contratação de serviços de consultoria e assessoria externas.  
 
XV. Avaliar o planejamento e o relatório anual das assessorias, chefias e coordenações. 
 
XVI. Fazer a gestão administrativa, orçamentária, financeira e de pessoal do Coren-SC, e 
submetendo, no que for pertinente à homologação dos Plenários do Regional e do Federal. 
 
XVII. Acompanhar a arrecadação das contribuições e demais emolumentos, valores 
específicos devidos ao Coren-SC, bem como, a transferência para o Cofen da quota parte que 
lhe é destinada. 
 
XVIII. Analisar as demonstrações contábeis, o relatório de suas atividades e a prestação de 
contas, submetendo-os, quando necessário, aos órgãos de controle interno para emissão de 
parecer e posterior homologação dos Plenários do Coren-SC e Cofen.  
 
XIX. Celebrar acordos, convênios ou contratos de assistência técnica e/ou financeira, 
submetendo-os à apreciação do Plenário.  
 
XX. Zelar pela organização e atualização dos cadastros dos profissionais de Enfermagem. 
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XXI. Estruturar, organizar e supervisionar as atividades de inscrição, de fiscalização e de 
administração do Coren-SC de forma a simplificar e agilizar suas atividades. 
 
XXII. Dar publicidade aos atos do Coren-SC na imprensa oficial e/ou comum.  
 
XXIII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam outorgadas por disposições legais, pelo 
Cofen ou pelo Plenário. 
 
XXIV. 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. 
 
XXV. Sugerir nomes para as chefias dos órgãos de apoio, assessorias, membros de comissões 
especializadas e de câmaras técnicas e contratar o pessoal com ou sem vínculo empregatício, 
submetendo tais atos à homologação do Plenário. 
 
XXVI. Designar consultor ad hoc para desempenho de atividade específica. 
 
XXVII. Propor a criação e alteração de Plano de Cargos e Remunerações dos empregados, 
submetendo à homologação do Plenário.  
 
XXVIII. Acompanhar o desenvolvimento de medidas administrativas de lançamento e 
cobrança das anuidades, multas, taxas e emolumentos referentes a serviços, inclusive protesto 
extrajudicial de débitos lançados em dívida ativa do Regional, observando as normas vigentes 
em matéria de execuções fiscais;  
 
XXIX. Criar Comissões Transitórias para assessorá-la em assuntos específicos e de 
relevância, homologando no Plenário o que couber.  
 
XXX. Estruturar e organizar o quadro de pessoal segundo o Plano de Cargos e Remunerações 
do Coren-SC. 
 
XXXI. Deferir, ad referendum, do Plenário, os pedidos de: a) inscrição dos profissionais de 
Enfermagem nos quadros respectivos, autorizando a emissão de carteiras e cédulas de 
identidade profissional; b) registro de empresas com atuação na área de Enfermagem; c) 
transferência de inscrição; d) cancelamento de registro profissional; e) registro de remissão 
profissional.  
 
SUBSEÇÃO II – ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA DIRETORIA 
 
Art. 39 - São atribuições da Presidência: 
 
I. Administrar o Coren-SC e representá-lo judicial ou extrajudicialmente, perante os poderes 
públicos, em solenidades e em todas as relações com terceiros.  
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II. Designar representantes ou procuradores. 
 
III. Cumprir e fazer cumprir as Resoluções, Decisões e demais atos do Cofen, do Plenário e da 
Diretoria do Coren-SC, bem como este Regimento Interno. 
 
IV. Apresentar ao Plenário o relatório anual das atividades do Coren-SC.  
 
V. Convocar, determinar a pauta e presidir as Reuniões da Assembleia Geral. 
 
VI. Convocar, determinar a pauta e presidir as Reuniões do Plenário e da Diretoria do Coren-
SC e em caso de empate proferir o voto de qualidade. 
 
VII. Estabelecer a ordem e efetivar suplente para a substituição de membros efetivos para 
efeito de quorum, na hipótese de ausência de Conselheiro na reunião do Plenário.  
 
VIII. Designar relatores de processos e pareceres sobre matérias de interesse do Coren-SC e 
da classe de Enfermagem, a serem apreciados ou julgados pelo Plenário ou pela Diretoria, 
inclusive os relativos a prestação de contas anual. 
 
IX. Dar posse aos profissionais eleitos para o exercício do cargo de Conselheiro Efetivo ou 
Suplente, cargos da Diretoria e ao cargo de Delegado Regional, quando a escolha não recair 
sobre sua pessoa. 
 
X. Designar membro(s) ad hoc para o desempenho de funções específicas. 
 
XI. Conceder ou negar pedido de vistas a processos. 
 
XII. Efetivar as deliberações do Plenário e da Diretoria, através de atos próprios. 
 
XIII. Assinar, com o Primeiro-Secretário, as Decisões do Plenário e as da Diretoria, bem 
como as Portarias e Instruções Normativas. 
 
XIV. Assinar, com o Primeiro-Tesoureiro, convênios ou similares e contratos celebrados pelo 
Coren-SC, bem como as demonstrações contábeis e as prestações de contas. 
 
XV. Avocar, a qualquer tempo, o exame e a solução de matéria ou de processos pendentes de 
solução pelo Plenário e/ou da Diretoria. 
 
XVI. Informar ao Plenário sobre licenciamento, justificativa de ausência em reuniões 
ordinárias de Plenário e renúncia dos conselheiros.  
 
XVII. Manter o Plenário informado sobre ações e atividades do Sistema Cofen/Conselhos 
Regionais. 
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XVIII. Autorizar a realização de obras e outros serviços de acordo com os dispositivos legais 
em vigor. 
 
XIX. Nomear, em conjunto com o Primeiro-Secretário, empregados e colaboradores para 
chefias dos órgãos de apoio, assessorias, membros de comissões especializadas, de Câmaras 
Técnicas, e contratar o pessoal com ou sem vínculo empregatício, inclusive para os empregos 
em comissão de livre nomeação e exoneração, de acordo com a norma própria, submetendo 
tais atos à homologação do Plenário. 
 
XX. Arbitrar acerca da remuneração das Assessorias, dentro dos parâmetros fixados pela 
Diretoria. 
 
XXI. Executar e supervisionar o orçamento de acordo com as normas e limites estabelecidos, 
autorizando o pagamento das despesas orçamentárias e extraordinárias, como também propor 
a reformulação e/ou abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares. 
 
XXII. Movimentar, juntamente com o Primeiro-Tesoureiro, as contas bancárias do Coren-SC.  
 
XXIII. Coordenar, em conjunto com os membros da Diretoria, a elaboração da proposta 
orçamentária do Coren-SC para o exercício subsequente, de acordo com o que dispuser 
regulamentação específica, submetendo-a à aprovação do Plenário e posterior homologação 
do Cofen. 
 
XXIV. Submeter ao Plenário os demonstrativos contábeis.  
 
XXV. Encaminhar ao Cofen as demonstrações contábeis e processos de prestação de contas 
do exercício anterior. 
 
XXVI. Adquirir e alienar bens móveis e imóveis, após autorização do Plenário do Coren-SC, 
respeitando a legislação vigente. 
 
XXVII. Acompanhar o processo de compras, contratos e licitações do Coren-SC.  
 
XXVIII. Decidir, ad referendum do Plenário ou da Diretoria, os casos que, por sua urgência, 
exijam a adoção de providências, obrigatoriamente submetendo a matéria à homologação do 
Plenário ou da Diretoria, preferencialmente, na primeira reunião subsequente. 
 
XXIX. Assinar certificados conferidos pelo Coren-SC. 
 
XXX. Observada a legislação pertinente, delegar poderes dentro dos limites de sua 
competência. 
 
XXXI. Dirigir, coordenar, supervisionar e controlar as atividades do Coren-SC. 
  
Art. 40 - São atribuições da Vice-Presidência: 
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I. Assumir a Presidência em caso de vacância ou afastamento oficial do Presidente, quando  
for superior a 10 dias; 
 
II. Substituir o Presidente em sua ausência ou impedimentos eventuais; 
 
III. Cooperar com o Presidente no exercício de suas funções; 
 
IV. Acompanhar a execução do planejamento estratégico e do plano anual de trabalho do 
Coren-SC; 
 
V. Autorizar férias, conceder licenças, exceto as relativas a tratamento de saúde, e aplicar 
penalidades; 
 
VI. Despachar e executar as atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário, Diretoria ou 
Presidência; 
 
VII. Acompanhar e supervisionar as comissões e grupos de trabalho; 
 
VIII. Auxiliar a Presidência na elaboração do relatório anual de atividades e de gestão. 
 
IX. Elaborar em conjunto com os membros da Diretoria a proposta orçamentária do Coren-
SC. 
 
X. Manter o Plenário informado sobre ações e atividades do Sistema Cofen/Conselhos 
Regionais; 
 
XI. Observada a legislação pertinente, delegar ou subdelegar poderes dentro dos limites de 
sua competência. 
 
Art. 41 - São atribuições do Primeiro-Secretário: 
 
I. Substituir o Presidente, nos casos de impedimento concomitante deste e do Vice-Presidente; 
 
II. Assinar, com o Presidente, os atos oficiais e normativos do Coren-SC, decorrentes das 
Decisões do Plenário e da Diretoria; 
 
III. Dar posse ao Presidente reeleito; 
 
IV. Dar posse, de Delegado Regional quando o Presidente for eleito para o cargo; 
 
V. Elaborar, juntamente com o Presidente e membros do Plenário, o planejamento anual e 
plurianual e relatório anual do Coren-SC; 
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VI. Executar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário, Diretoria ou 
Presidência; 
 
VII. Assinar certificados conferidos pelo Coren-SC; 
 
VIII. Observada a legislação pertinente, subdelegar poderes dentro dos limites de sua 
competência; 
 
IX. Assessorar a Presidência nos assuntos pertinentes à secretaria; 
 
X. Organizar a pauta das reuniões de Diretoria e Plenário; 
 
XI. Secretariar as reuniões de Plenário e Diretoria, assumindo a responsabilidade de: 
 

a) Proceder às verificações de quorum e registrar a presença dos conselheiros nas 
Reuniões do Plenário e da Diretoria; 

b) Controlar o horário de início e término; 
c) Acompanhar as questões não concluídas ou sem clareza ao longo da reunião, 

sumarizando-as antes do encerramento e propondo que se delibere a respeito delas; 
d) Redigir a ata ou supervisionar a sua redação. 

 
XII. Dar tramitação e acompanhar a execução das deliberações do Presidente, Diretoria e 
Plenário, encaminhando ao setor responsável as matérias que necessitam de divulgação no 
site, bem como às Câmaras Técnicas e outros órgãos, quando houver matéria de seu interesse; 
 
XIII. Decidir sobre vista de processo e pedidos de certidões, quando solicitados na secretaria; 
 
XIV. Expedir e assinar certidões solicitados na secretaria; 
 
XV. Supervisionar os serviços de secretaria na organização dos pareceres e processos; 
 
XVI. Executar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário, Diretoria ou 
Presidência; 
 
XVII. Manter o Plenário informado sobre ações e atividades do Sistema Cofen/Conselhos 
Regionais. 
 
Art. 42 - Ao Segundo-Secretário compete: 
 
I. Substituir o Primeiro-Secretário nos casos de impedimento; 
 
II. Substituir o Presidente na ausência concomitante do Vice-Presidente e do Primeiro-
Secretário; 
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III. Apoiar o Primeiro-Secretário na elaboração ou supervisão da redação da ata das reuniões 
de Diretoria e Plenário; 
 
IV. Cooperar com o Primeiro-Secretário no desempenho das suas atribuições; 
 
V. Executar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário, Diretoria ou 
Presidência. 
 
Art. 43 - São atribuições do Primeiro-Tesoureiro: 
 
I. Substituir o Presidente na ausência concomitante do Vice-Presidente, Primeiro e Segundo-
Secretário pelo período estabelecido na legislação vigente; 
 
II. Coordenar e supervisionar, com o Presidente, a elaboração da proposta orçamentária do 
Coren-SC; 
 
III. Movimentar, juntamente com o Presidente ou Primeiro-Secretário, as contas bancárias do 
Coren-SC; 
 
IV. Apresentar, trimestralmente, os demonstrativos contábeis à Diretoria; 
 
V. Dirigir e supervisionar os serviços financeiros e de tesouraria; 
 
VI. Acompanhar a execução do orçamento do Coren-SC; 
 
VII. Assinar, com o Presidente, os demonstrativos contábeis, proposta orçamentária e demais 
documentos necessários à gestão financeira; 
 
VIII. Assinar, com o Presidente, convênios ou similares e contratos celebrados pelo Coren-
SC; 
 
IX. Manter o Plenário informado sobre ações e atividades do Sistema Cofen/Conselhos 
Regionais; 
 
X. Executar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário, Diretoria ou 
Presidência. 
 
Art. 44 - Compete ao Segundo-Tesoureiro do Coren-SC: 
 
I. Substituir o Primeiro-Tesoureiro nos casos de impedimento; 
 
II. Substituir o Presidente na ausência concomitante do Vice-Presidente, Primeiro e Segundo-
Secretário e do Primeiro-Tesoureiro pelo período estabelecido na legislação vigente; 
 
III. Cooperar com o Primeiro-Tesoureiro no desempenho das suas atribuições; 
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IV. Coordenar e supervisionar, junto ao setor competente, a elaboração anual da relação de 
bens patrimoniais do Coren-SC, providenciando seu tombamento; 
 
V. Coordenar e supervisionar, junto ao setor competente, o processo de baixa de bens 
inservíveis, para devida alienação ou doação. 
 
SUBSEÇÃO III – DAS REUNIÕES DA DIRETORIA 
 
Art. 45 - A Diretoria terá quorum quando estiver presente a maioria dos seus membros 
efetivos. 
 

Parágrafo Único. As decisões das reuniões de Diretoria serão registradas em ata 
própria, coordenada pelo Segundo-Secretário e assinada com os demais membros 
presentes. 

 
Art. 46 - A Diretoria se reunirá ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por mês e 
extraordinariamente, por convocação da Presidência, com a antecedência mínima de 12 (doze) 
horas. 
 
Art. 47 - As deliberações da Diretoria, salvo nos casos previstos em lei ou em normas 
específicas do Cofen ou do Coren-SC, serão tomadas, pelo voto da maioria dos membros 
presentes, tendo cada um direito a 01 (um) voto. 
 

Parágrafo único. Em caso de empate, cabe à Presidência proferir o voto de qualidade. 
 
CAPÍTULO V – DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E 
SUPLENTES 
 
Art. 48 - Os Conselheiros efetivos e suplentes têm os seguintes direitos regimentais:  
 
I. Tomar lugar nas reuniões do Plenário ou das comissões para as quais hajam sido 
designados, usando da palavra e proferindo voto. 
 
II. Ter registrado em ata o sentido de seus votos ou opiniões manifestadas durante as reuniões 
de Plenário ou reuniões de comissões para as quais foram designados.  
 
III. Obter informações sobre as atividades do Conselho tendo acesso às atas e aos 
documentos.  
 
IV. Requisitar de forma expressa a quaisquer órgãos da Autarquia auxílio e informações e 
meios que considerem úteis para o exercício de suas funções. 
  
V. Propor à Presidência a constituição de grupos de trabalho ou comissões necessárias à 
elaboração de estudos, propostas e projetos a serem apresentados ao Plenário, requerendo a 
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inclusão na ordem dos trabalhos ou na pauta de assunto que entendam ser objeto de 
deliberação. 
  
VI. Propor a convocação de especialistas, representantes de entidades ou profissionais da 
Enfermagem para prestar informações ou esclarecimentos que o Conselho entenda ser 
convenientes.  
 
VII. Pedir vista dos autos de processos.  
 
Art. 49 - Os Conselheiros efetivos e suplentes têm os seguintes deveres:  
 
I. Participar das reuniões de Plenário para as quais forem regularmente convocados. 
  
II. Despachar, nos prazos legais, os requerimentos ou expedientes que lhes forem 
encaminhados. 
  
III. Desempenhar as funções de relator nos processos que lhes forem distribuídos, dentro dos 
prazos legais ou previamente definidos. 
 
IV. Comunicar à Presidência, por escrito, seu impedimento de atender à convocação e 
participar de reunião de Plenário ou evento de interesse do Coren-SC. 
 
V. Desempenhar, além das funções próprias do cargo, as que lhes forem delegadas pelo 
Regimento, pela Presidência, ou pelo Plenário. 
 
VI. Colaborar com o Coren-SC na coordenação e no desenvolvimento de ações estratégicas 
(programas e projetos previstos no PPA ou deliberados pelo Plenário) para a consecução das 
finalidades da Autarquia. 
  
VII. Guardar sigilo dos seus atos, das deliberações e das providências determinadas pelo 
Conselho, que tenham caráter reservado, na forma da Lei ou norma específica. 
 
VIII. Declarar motivadamente os impedimentos, as suspeições ou as incompatibilidades que 
lhes afetem, comunicando-os de imediato à Presidência.  
 
Art. 50 - As atribuições do Conselheiro, quando designado relator de processo ético-
disciplinar, estão descritas no Código de Processo Ético-Disciplinar dos Conselhos de 
Enfermagem.  
 
CAPÍTULO VI – DOS ÓRGÃOS DE CONSULTORIA  
 
SEÇÃO I – DAS COMISSÕES PERMANENTES  
 
Art. 51 - O Coren-SC dispõe de comissões permanentes, regidas por instrumentos próprios, 
para o desenvolvimento das atividades específicas de interesse do Coren-SC. 
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§ 1º. As Comissões serão compostas por no mínimo 03 (três) integrantes. 
 
§ 2º. Nas composições em que o número for par o voto de qualidade será do 
Coordenador. 
 
§ 3º. A criação ou supressão de Comissão Permanente pode ocorrer a qualquer tempo, 
mediante deliberação do Plenário.  

 
SUBSEÇÃO I – DAS CÂMARAS TÉCNICAS 
 
Art. 52 - As Câmaras Técnicas constituem-se em estrutura de natureza consultiva, opinativa, 
normativa, educativa, analítica e de assessoramento em questões relativas ao exercício ético-
profissional nas áreas de assistência, de ensino, da pesquisa, gestão e legislação em 
Enfermagem. 
 
SUBSEÇÃO II – DA COMISSÃO DE ÉTICA (CEC) DO COREN-SC 
 
Art. 53 - A Comissão de Ética do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 
(CEC) tem finalidade consultiva, educativa, de orientação e de assessoramento nas questões 
éticas do exercício profissional, nas áreas de assistência, ensino, pesquisa e administração. 
 
SEÇÃO II – DAS COMISSÕES TRANSITÓRIAS  
 
Art. 54 - As Comissões Transitórias poderão ser constituídas, por Portaria da Presidência, em 
caráter temporário, ad referendum do Plenário. 
 

§ 1º. As Comissões Transitórias serão compostas por no mínimo 03 (três) integrantes e 
poderão ser constituídas em forma de grupo de estudo, grupo de trabalho ou outra que 
julgar necessária.  

§ 2º. Na conclusão de seus trabalhos deverão apresentar documento conforme 
indicativo da Portaria, a ser remetido à Diretoria, Plenário e/ou Comissão Permanente.  
 

CAPÍTULO VII – DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 
 
Art. 55 - Os Órgãos de Assessoramento reger-se-ão por instrumentos normativos específicos 
e serão aprovados pelo Plenário, nos quais estarão disciplinadas suas finalidades e atribuições. 
 
CAPÍTULO VIII – DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 
Art. 56 - Os órgãos e setores integrantes da estrutura administrativa do Coren-SC reger-se-ão 
por instrumentos normativos específicos, aprovados pelo Plenário, no qual estarão 
disciplinadas suas finalidades, competências e atribuições.  
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§ 1º. Os cargos de chefia e/ou assessoramento ficam administrativamente vinculados à 
Diretoria e poderão ser exercidos por empregados efetivos, ou por empregados 
comissionados, indicados pela Presidência, de livre nomeação e exoneração.  

 
§ 2º. O Coren-SC poderá, se necessário, terceirizar suas atividades-meio com a 
contratação, na forma da lei, de pessoas físicas e/ou jurídicas.  

 
Art. 57 - Havendo necessidade de reorganização ou reestruturação administrativa, o Coren-
SC poderá promovê-la a qualquer tempo, devendo, em todo o caso, manter atualizado seu 
organograma funcional.  
 
CAPÍTULO IX - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO  
 
Art. 58 – As normas e procedimentos para instauração, organização e prazos relativos à 
Processos administrativos, deverão obedecer ao disposto no Regimento Interno do Cofen, 
normativos internos do Coren-SC e demais legislações específicas. 
 
TÍTULO 3 - DA GESTÃO PATRIMONIAL E DE PESSOAL 
 
Art. 59 - A alienação de bens de propriedade do Coren-SC respeitará a legislação legal e 
infra-legal.  
 
Art. 60 - A aquisição de bens e a contratação de serviços comuns far-se-á respeitando a 
legislação vigente. 
 
Art. 61 - As obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações no 
âmbito do Coren-SC far-se-á respeitando a legislação vigente. 
 
Art. 62 - A prestação de contas do Coren-SC far-se-á respeitando a legislação vigente. 
 
Art. 63 - A contratação de empregados públicos para o Coren-SC se dará sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A posse e investidura no quadro de empregados 
efetivos da Autarquia somente se processarão por meio de concurso público de provas e/ou de 
provas e títulos, assegurado ao empregado contratado por estes meios a obrigatoriedade do 
devido processo legal para seu desligamento. 
 
Art. 64 - O Plenário do Coren-SC poderá modificar, extinguir e criar cargos, respeitados os 
direitos dos empregados públicos e os limites legais de gastos com pessoal e, ainda, a previsão 
orçamentária, caso as alterações resultem em despesas para a Autarquia.  
 
TÍTULO 4 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Art. 65 - Este Regimento somente pode ser alterado por proposta de 2/3 (dois terços) dos 
Conselheiros efetivos e suplentes, aprovada por maioria absoluta do Plenário.  
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Art. 66 - Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pelo Plenário do Coren-SC. 
 
Art. 67 - O presente Regimento Interno aprovado na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, em 
14 a 16 de dezembro de 2021, revoga o anterior com todas as alterações averbadas e entra em 
vigor em até 90 (noventa) dias após a homologação do Conselho Federal de Enfermagem 
(Cofen). 
 
Aprovado pela Decisão Coren-SC nº 004/2012 e homologado pela Decisão Cofen nº 051/2013. 
Alterado pela Decisão Coren-SC nº 011/2014 e homologação pela Decisão Cofen nº 117/2015. 
Alterado pela Decisão Coren-SC nº 073/2021 e homologação pela Decisão Cofen nº 008/2022. 
 


