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DECISÃO COREN/SC Nº 005/2019 DE 14 DE MARÇO DE 2019  

 

 

 

“Dispõe sobre normas e procedimentos a serem adotados para 

cobrança de multa eleitoral, referente ao Processo Eleitoral 

2017, no âmbito do Coren/SC e dá outras providências.” 

 

 

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

Secretária da Autarquia, no uso de suas competências, estabelecida no artigo 15, incisos II e 

III da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973; 

 

Considerando o parágrafo 2º do artigo 12 da Lei nº 5.905/1973, que determina ao eleitor que, 

sem justa causa, deixar de votar nas eleições para renovação do Mandato dos membros 

efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais de Enfermagem será aplicada multa em 

importância correspondente ao valor da anuidade. 

 

Considerando a deliberação da 575ª Reunião Ordinária Plenária de 13/03/2019. 

 

Decidem: 

Art. 1° - Validar todas justificativas eleitorais dos profissionais de Enfermagem dos Quadros 

I, II e III, encaminhadas ao Coren/SC até o dia 31 de agosto de 2018.  

Parágrafo Único – As justificativas de ausência de voto são aquelas enviadas ao 

Coren/SC, via postal, protocolada diretamente junto à Presidência, no setor de 

Atendimento da Sede e Subseções, por e-mail ou site. 

Art. 2° - Os profissionais com inscrição ativa que não justificaram a ausência no pleito 

eleitoral, no prazo definido no artigo 1º, receberão multa a ser lançada no exercício financeiro 

de 2019, com vencimento em 30 de setembro de 2019. O valor corresponderá à anuidade 

prevista no exercício de 2019, inclusive para efeito de correção e aplicação de encargos em 

caso de não pagamento na data prevista. 

§1º – Ao profissional que possuir mais de uma inscrição, será aplicada a multa em 

apenas uma delas, considerando a inscrição na seguinte ordem, Quadro I, Quadro II e 

Quadro III; 

§2º – Não haverá aplicação da multa eleitoral aos profissionais que cancelaram ou 

transferiram sua inscrição após a data de corte estipulada pelo Conselho Federal de 

Enfermagem, para envio dos nomes aptos a votar, ou seja, 01 de setembro de 2017. 
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Art. 3º Esta decisão entrará em vigor após homologação do Conselho Federal de 

Enfermagem. 

Florianópolis, 14 de março de 2019. 

  

  

Enf. Msc. Helga Regina Bresciani 

Coren/SC 29.525 

Presidente 

Enf. Daniella Regina F. Jora 

Coren/SC 118.510 

Secretária 

 

 
 

  


