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DECISÃO COREN/SC 009/2018 DE 17 DE JULHO DE 2018 

 

“Dispõe sobre o horário de trabalho dos enfermeiros fiscais do Coren/SC” 

 

 

 

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

Secretária da Autarquia no uso das competências lhe conferem a Lei nº 5.905/73, combinado 

com o Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Coren/SC 011/2014 e 

homologado pela Decisão Cofen nº 117/2015 e; 

 

Considerando a solicitação da equipe de enfermeiros fiscais do Coren/SC para o 

enquadramento do horário de trabalho conforme preconiza o artigo 62 da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT); 

 

Considerando que o Artigo 62 da CLT trata da incompatibilidade de fixação de horário de 

trabalho para o empregado que exerce atividade externa; 

 

Considerando a Resolução Cofen 374/2011 que normatiza o funcionamento do Sistema de 

Fiscalização do Exercício profissional da Enfermagem; 

  

Considerando que as atividades de fiscalização exigem constantes deslocamentos e longos 

períodos fora do ambiente de trabalho sem a possibilidade de controle diário; 

 

Considerando, por fim, a deliberação do Plenário do Coren/SC em sua 566ª Reunião 

Ordinária, ocorrida em 19 de junho de 2018; 

 

Decidem: 

 

Art. 1º A jornada de trabalho dos Enfermeiros Fiscais do Conselho Regional de Enfermagem 

de Santa Catarina é de 200 (duzentas) horas mensais e 40 (quarenta) horas semanais. 

 

Art. 2º O cargo de Enfermeiro (a) Fiscal do Coren/SC possui característica expressa de 

dedicação exclusiva e absoluta prestação de serviços, bem como do exercício da atividade de 

fiscalização em caráter externo. 

 

Art. 3º Em razão das atividades de fiscalização exigir constantes deslocamentos e longos 

períodos fora do ambiente de trabalho, sem a possibilidade de controle de horário, o (a) 

Enfermeiro (a) Fiscal do Coren/SC fica dispensado (a) da marcação do ponto (eletrônico ou 

manual), de acordo com a exceção legal disposta no inciso I do Artigo 62 da CLT. 

  

§ 1º O exercício de trabalho externo descrito no caput, será devidamente registrado na 

ficha e na Carteira Trabalho (CTPS) do (a) empregado (a). 
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§ 2º A dispensa constante no caput deste artigo não desobriga os (as) Enfermeiros (as) 

Fiscais de cumprirem a jornada mínima estipulada no artigo primeiro desta decisão. 

 

§ 3º O presente regime é incompatível com o exercício da função de Chefia do 

Departamento de Fiscalização e Atendimento ao Profissional. 

 

Art. 4º Ficam prejudicados os casos previstos no artigo 61, parágrafo 3, da CLT, para 

recuperação do tempo perdido, diante de atividade externa incompatível com fixação e 

controle de horário.  

 

Art. 5º O regime de trabalho ora estipulado é incompatível com o sistema de banco de horas, 

sendo assim, o saldo do banco de horas deverá ser liquidado no mês anterior a vigência desta 

decisão. 

 

Art. 6º Nos termos do artigo 9º da Decisão Coren/SC nº 014/2017, fica cancelado o regime de 

teletrabalho para os Enfermeiros Fiscais a partir da vigência desta decisão. 

 

Art. 7º Cada Enfermeiro (a) Fiscal deverá seguir o plano de trabalho, bem como elaborar o 

cronograma individual de atividades mensalmente. 

 

§1º. O plano de trabalho a que se refere o caput deste artigo deverá ser elaborado pela 

Coordenação/Chefia do Departamento de Fiscalização em conjunto com os Enfermeiros 

Fiscais, e deverá contemplar: 

 

I – A descrição das atividades a serem desempenhadas pelo fiscal; 

II – as metas a serem alcançadas. 

 

Art. 8º As alterações definidas na presente decisão se darão por meio de aditivo ao contrato 

de trabalho. 

 

Art. 9º Compete ao Enfermeiro (a) Fiscal no regime ora estipulado: 

 

I – Observar as normas e os procedimentos relativos à política de segurança da informação 

institucional e guardar sigilo a respeito das informações contidas nos processos e documentos 

que lhe forem atribuídos; 

II – Cumprir, no mínimo, a meta de desempenho estabelecida conforme planejamento anual; 

III – Manter telefones de contato e contas de correio eletrônico devidamente atualizado; 

IV – Manter a chefia imediata informada acerca da evolução do trabalho, assim como indicar 

eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o andamento das 

atividades; 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

www.corensc.gov.br 

 

V - Encaminhar à chefia imediata, sempre que solicitado, relatórios parciais do trabalho até 

então realizado; 

VI – Encaminhar mensalmente à chefia imediata relatórios com descrição das atividades 

realizadas de modo a propiciar o acompanhamento dos trabalhos; 

VII – Observar as condições de ergonomia, mediante a utilização de equipamentos 

adequados. 

 

Art. 10 O descumprimento injustificado do plano de trabalho e a inobservância das normas 

previstas no artigo anterior acarretarão medidas administrativas previstas no Código de Ética 

dos Empregados Públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, com vistas 

à averiguação quanto às causas do não cumprimento. 

 

Art. 11 O trabalho externo será realizado com o veículo do Conselho, onde mensalmente será 

elaborada uma escala de uso pelos fiscais. 

 

Art. 12 É vedada a guarda dos veículos do Coren/SC na residência do (a) fiscal. 

 

Art. 13 Os casos omissos serão decididos pela Direção do Coren/SC. 

 

Art. 14 Esta Decisão devidamente homologada pelo Plenário do Coren/SC entrará em vigor 

na data de 01 de setembro de 2018. 

 

Art. 15 Revogam-se às disposições em contrário. 

 

 

    

Florianópolis, 17 de julho de 2018. 

 

 
 

 

Enfa. Msc. Helga Regina Bresciani 

Coren/SC 29.525 

Presidente 

 

 

Enfa. Msc. Daniela Regina F. Jora   

Coren/SC 118.510 

Secretária 

 
 

 


