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PORTARIA COREN/SC Nº 197 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

 

“Institui o suprimento para o setor de cobrança e designa responsável.” 
 

 

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 o teor da Decisão Coren/SC nº 04/2016 que dispõe sobre o lançamento em 

protesto das Certidões de Dividas Ativas (CDA’s) de anuidades devidas no âmbito do 

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, e dá outras providências; 

 

Considerando que a referida decisão estabelece que à custa cobrada pelo cartório deva ser 

suportada pelo profissional de enfermagem protestado; 

 

Considerando que após implementação da modalidade, foram detectadas algumas 

situações em que o profissional foi indevidamente protestado, sendo à custa de baixa no 

cartório de protesto assumida pelo Coren/SC; 

 

Considerando que as situações acima relatadas fogem do controle do setor de cobrança 

em virtude de envolvimento de outros atores, como por exemplo, a rede bancária que deixa 

de repassar os valores ao Coren/SC, ficando este ciente do pagamento somente quando o 

profissional se apresenta, baixam a seguinte determinação: 

 

Art. 1º Instituir o suprimento de fundo no valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais) 

para pagamento de custas de cartório que eventualmente venha a ser suportadas pelo 

Regional; 

 

Art. 2º Designar a Auxiliar Administrativa Dayane Oliveira de Souza como responsável 

pelo suprimento de fundo que deverá prestar contas conforme as regras estipuladas pela 

Resolução Cofen nº 340/2008 ou outra que venha substituí-la. 

 

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Florianópolis, 13 de novembro de 2017. 

 

 

Enfa. Msc. Helga Regina Bresciani 

Coren/SC 29.525 

Presidente 

 

Enfa. Dra. Angela Maria Blatt Ortiga  

Coren/SC 33.635 

Secretária 

 


