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DECISÃO COREN/SC 010/2019 DE 11 DE JULHO DE 2019 

 

 

“Define critérios para a concessão de patrocínio e apoio institucional 

visando à realização de eventos, ações e outras situações de caráter 

técnico, científico e cultural de interesse da Enfermagem no Estado 

de Santa Catarina” 

 

 

 

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

Secretária da Autarquia no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 5.905/1973, 

e pelo seu Regimento Interno aprovado na 454º Reunião Ordinária de Plenário – ROP e 

homologado pela Decisão Cofen nº 115/2015 e; 

 

Considerando o disposto na Decisão Cofen 054/2019 que estabelece critérios para análise de 

requerimentos de concessão de patrocínio visando à realização de eventos, congressos, 

seminários, simpósios, projetos, ações, iniciativas e outras situações de caráter técnico, 

científico e cultural, e dá outras providências; 

 

Considerando os pedidos de concessão de patrocínio e apoio institucional a eventos técnicos, 

científicos e culturais organizados por entidades de saúde, em especial da área de 

Enfermagem recepcionados no Coren/SC; 

 

Considerando a Decisão Coren/SC nº 018/2019 que institui o Programa de Educação 

Permanente do Coren/SC e dá outras providências; 

Considerando, por fim, a Decisão do Plenário do Coren/SC na 579ª Reunião Ordinária; 

 

Decide: 

 

Art.1º Estabelecer critérios para análise de requerimentos de concessão de patrocínio ou 

apoio institucional visando a realização de eventos, congressos, seminários, simpósios, ações, 

iniciativas e outras situações de caráter técnico, científico e cultural. 

 

Art. 2º O patrocínio ou apoio institucional poderá ser concedido desde que atenda aos 

interesses do Coren/SC, com o objetivo de ter sua marca e imagem institucional associadas ao 

evento ou ação, observadas as normas gerais desta Decisão. 

 

Art. 3º A concessão de patrocínio ou apoio institucional obedecerá aos seguintes critérios: 

 

I – os eventos ou ações a serem patrocinados ou que terão apoio institucional deverão 

demonstrar relevância para o público-alvo da Enfermagem e disseminar informações que 

promovam o conhecimento sobre temas de interesse do Coren/SC; 
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II – a finalidade do evento ou ação a ser apoiado deverá estar alinhada às diretrizes do Plano 

de Ação da Gestão do Coren/SC; 

 

III – o evento ou ação deverá propiciar visibilidade institucional e fortalecimento da imagem 

do Coren/SC e/ou da profissão de Enfermagem; e, 

 

IV – disponibilidade orçamentária e financeira e/ou material em estoque; 

 

§ 1º O patrocínio será solicitado na forma de recursos financeiros (cotas de patrocínio) ou de 

material institucional (pastas, blocos, canetas, impressão de materiais e divulgação nos canais 

de comunicação no Coren/SC) e poderá ser concedido numa ou noutra forma, a critério do 

Plenário do Coren/SC. 

 

§ 2º O apoio institucional será na forma de material institucional (pastas, blocos, canetas, 

etc.); impressão de materiais ou divulgação nos canais de comunicação no Coren/SC, devendo 

para tanto se enquadrar nos critérios definidos nesta Decisão. 

 

Art. 4º A solicitação de apoio será encaminhada por ofício dirigido à Presidência do 

Coren/SC, acompanhada de formulário específico a ser obtido diretamente no site do 

Coren/SC (Anexo I), em até 90 (noventa) dias antes do início evento ou ação quando se tratar 

de recursos financeiros e em até 45 (quarenta e cinco dias) quando se tratar de material 

institucional. 

 

Art. 5º Quando o pedido se tratar de aporte financeiro, juntamente com a proposta (ofício e 

anexo I preenchido) o proponente deverá encaminhar ao Coren/SC os documentos de 

comprovação da habilitação jurídica e regularidade fiscal, a seguir: 

 

a) Habilitação jurídica: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, documento de eleição e mandato dos representantes legais, 

devidamente registrados, cédula de identidade e CPF dos representantes legais, CNPJ; 

 

b) Regularidade Fiscal: Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União (PGFN), Certidão Negativa do FGTS (emitida 

pela Caixa Econômica Federal), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST). 

 

c) Dados bancários. 

 

Art. 6º O montante solicitado a título de patrocínio, não poderá ser superior a 50% (cinquenta 

por cento) do custo/orçamento integral do evento. 

 

Art. 7º  Havendo determinação da Presidência, após a abertura de Processo Administrativo 

(PAD), a solicitação de apoio será encaminhada à Assessoria Executiva para verificação 

quanto à disponibilidade orçamentária e financeira e/ou estoque no almoxarifado. 
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Art. 8º  Sendo patrocínio, depois de instruídos os autos, a Presidência do Coren/SC designará 

Conselheiro Relator a fim de que seja analisada a relevância do evento para a Enfermagem 

Catarinense, interesse social, benefícios à profissão, conveniência, oportunidade e, ainda, se 

estão previstos critérios de contrapartida nos termos desta decisão. 

 

I. Caso a decisão seja por conceder valor a menor do que o solicitado, o 

proponente deverá concordar expressamente com o novo valor; 

 

II. Considera-se relevante todo evento cuja temática produza conhecimento 

científico, cultural ou tecnológico na área de saúde ou que trate de questões 

relativas às políticas públicas de saúde. 

 

Art. 9º Após emissão do Parecer do Conselheiro, o processo será submetido ao Plenário do 

Coren/SC para deliberação. 

 

Art. 10 Após a deliberação do Plenário do Coren/SC o PAD seguirá o seguinte trâmite: 

 

I. Se negada a proposição, a Secretaria Executiva encaminha resposta ao solicitante e 

desbloqueio orçamentário, quando for o caso; 

 

II. Havendo a autorização para concessão de patrocínio o PAD segue para o 

Departamento de Administração para os tramites administrativos legais quanto a 

contratação. 

 

Art. 11 Sendo apoio institucional, depois de instruídos os autos, a Presidência do 

Coren/SC realizará despacho ao Gabinete para a operacionalização do apoio. 

 

Art. 12 As contrapartidas ofertadas ao Coren/SC pelo proponente, constituem-se de 

benefícios tais como: 

 

I - Cessão de espaço para exposição em estande institucional, com infraestrutura; 

II - Participação de conselheiro ou especialista indicado pelo Coren/SC na realização 

de palestras, incluindo a mobilização do público participante; 

III - Cessão de espaço para veiculação de vídeos do Coren/SC na abertura do 

evento/ação, no intervalo; 

IV - Participação do Coren/SC na mesa de abertura solene, com direito à fala;  

V - Cessão de cotas de inscrições e/ou credenciais; 

VI - Aplicação da logomarca do Coren/SC: 

 

a) Nas peças de divulgação do evento/ação; 

b) Nos anúncios em jornal, televisão, rádio, internet, outdoor, busdoor e outras mídias; 

c) Nas peças de comunicação visual do evento (banners, cartazes e congêneres); 

d) No sítio eletrônico de divulgação do evento e/ou no sitio eletrônico do proponente; 

e) Outras formas de contrapartidas ajustadas de comum acordo. 
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Parágrafo único. O anúncio institucional a ser veiculado, bem como a logomarca do 

Coren/SC deverá ser acompanhado pela Assessoria de Comunicação – Ascom. 

 

Art. 13 A prestação de contas da execução do patrocínio consiste na comprovação da 

contrapartida a que se obriga o patrocinado, bem como da utilização dos recursos transferidos 

pelo Coren/SC, por meio de Relatório de Cumprimento do objeto, acompanhado de 

documentos a serem anexados ao processo administrativo, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias a contar do dia seguinte ao encerramento da ação, tais como: 

 

a) Fotos; 

b) Exemplares de cartazes, folders, entre outros; 

c) “Clipping” de matérias publicadas; 

d) Cópia de “spots”, com comprovantes de veiculação da rádio; 

e) Cópia de comercial em TV, com comprovantes de veiculação da emissora; 

f) Exemplares de anuários, revistas, jornais, livros, DVDs e correlatos; 

g) Materiais promocionais; 

h) Nota fiscal contendo valores e descrição que permita identificar os serviços e 

objetos executados pelo proponente. 

 

§ 1º A análise e consequente verificação de comprovação da contrapartida e da destinação do 

valor dos recursos financeiros do Coren/SC é de competência do fiscal nomeado pelo 

Coren/SC, podendo ser assessorado pela Assessoria de Comunicação. 

 

§2º O Coren/SC poderá enviar Fiscal/Conselheiro para acompanhamento “in loco” do 

evento/ação. 

 

§3º Após concluída a análise do cumprimento das contrapartidas e da prestação dada aos 

recursos financeiros disponibilizados pelo Coren/SC, o patrocinado será informado da plena 

quitação de suas obrigações. 

 

Art. 14 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Coren/SC. 

 

Art. 15 Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Florianópolis, 11 de julho de 2019. 

 

 

 

Enfa. Msc. Helga Regina Bresciani 

Coren/SC 29.525 

Presidente 

 

Enfa. Msc. Daniela Regina F. Jora   

Coren/SC 118.510 

Secretária 

 



   
 

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 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

ANEXO I - DECISÃO COREN/SC 010/2019 

PROPOSTA/SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO 

 

Dados da instituição e dirigente 

01. Nome da instituição: 

02. Endereço Completo: 

03. CNPJ: 04. DDD/Telefone e/ou celular:  

05. Site institucional: 06. E-mail: 

07. Nome do responsável: 

08. CPF 09. RG 10. Emissão 11. Cargo/Função 

Dados do evento ou ação 

11. Objetivo: 

12. Estimativa de público: 13. Seguimento de público-alvo a ser atingido: 

 

14. Programação com datas, locais e os responsáveis por sua realização: 

15. Plano de divulgação, protótipos de peças gráficas e eletrônicas de divulgação, se já possível: 

 

16. Objeto solicitado (Valor para consecução do evento ou ação em planilha detalhada com 

quantitativos e custos unitários do total do evento, bem como das despesas às quais serão destinados os 

recursos do Coren/SC e o montante solicitado a título de patrocínio): 

17. Contrapartida (s) oferecida(s): 

18. Outros parceiros e/ou co-patrocinadores confirmados e/ou potenciais: 

16. Resultados esperados: 

20. Assinatura do Coordenador: 21. Assinatura do Dirigente: 

22. Local:  23. UF: 24. Data: 
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ANEXO II - DECISÃO COREN/SC 010/2019 

FLUXO DE CONCESSÃO DE PATROCÍNIO 
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ANEXO III - DECISÃO COREN/SC 010/2019 

FLUXO DE APOIO INSTITUCIONAL 

 

 


