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DECISÃO COREN/SC Nº 016 DE 17 DE MARÇO DE 2021 

 

 

 

“Normatiza a realização de teletrabalho (home office) 

no âmbito do  Conselho Regional de Enfermagem de 

Santa Catarina, como medida de enfrentamento da 

Pandemia decorrente do  Coronavírus (COVID-19)”. 

 

 

 

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

(Coren/SC) e conjunto com a Secretária da autarquia, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais conferidas pela Lei nº 5.905/73 e, nos termos do Regimento Interno do Regional 

aprovado pela Decisão Coren/SC nº 011/14 e homologação pela Decisão Cofen nº 117/15.  

 

Considerando que dentre os direitos garantidos pela Constituição Federal de 

1988 estão: a saúde, a segurança e o trabalho; 

 

Considerando a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), declarada pela 

Organização Mundial da Saúde uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) e pelo Governo Federal um Estado de Calamidade Pública – Decreto 

Legislativo n.º 06 de 18/03/2020; 

 

Considerando o disposto na Lei n.º 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

da Covid-19; 

 

Considerando o disposto no Decreto n.º 1.200, de 10 de março de 2021, do 

Estado de Santa Catarina; 

 

Considerando o disposto no art. 4º do Decreto Municipal n.º 22.636/2021 do 

Município de Florianópolis e no art. nº 1º do Decreto Municipal n.º 19.126/2021 do 

Município de Lages; 

 

Considerando que a transmissão ocorre principalmente de pessoa a pessoa, a 

partir de gotículas respiratórias ou mediante contato próximo ou ainda com superfícies 

contaminadas e que medidas de higiene constantes têm se demonstrado um dos 

enfrentamentos mais eficazes; 
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Considerando as novas variantes do Coronavírus, que detém alto potencial de 

transmissibilidade; 

 

Considerando que a projeção de casos no país para o período de 12/03 a 

25/03/2021 é a maior desde o início da pandemia; 

 

Considerando que o esgotamento do sistema hospitalar no Estado de Santa 

Catarina, com lista de espera de leitos de UTI que beiram 400 pacientes; 

 

Considerando o disposto na Resolução Cofen n.º 659/2021, que altera, em 

caráter excepcional, em virtude da pandemia do novo Coronavírus (SARS-Cov-2), os 

processos administrativos de atendimento ao profissional referente ao registro de títulos, 

concessão de inscrição, inscrição remida, suspensão de inscrição, cancelamento e reinscrição, 

inscrição secundária, substituição e renovação da carteira profissional de identidade e 

transferência de inscrição, e dá outras providências; 

 

Considerando o disposto no art. 15 da Lei n.º 5.905/73 e nos art. 15, inc. XV e 

XVI e art.16, inc. I, Decisão Coren/SC n.º 011/2014; 

 

Considerando ainda o deliberado na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, 

ocorrida em 17 de março de 2021; 

 

Decide: 

 

Art. 1º Os atendimentos presenciais serão suspensos em Florianópolis no 

período 17 de março de 2021 a 23 de março de 2021 e em Lages de 17 de março de 2021 a 19 

de março de 2021, podendo ser prorrogado. 

 

Parágrafo único Será adotado o teletrabalho nas cidades de Florianópolis e 

Lages no período definido no caput deste artigo. 

 

Art. 2º As equipes elaborarão plano de trabalho de maneira a dar continuidade 

à prestação dos serviços públicos sem qualquer prejuízo aos profissionais de Enfermagem. 

 

Art. 3º Os empregados públicos enviarão às chefias imediatas relatórios diários 

das atividades realizadas, devendo estas compilar os dados e encaminhar na manhã seguinte 

aos coordenadores de cada área. Compete aos Assessores encaminhar os relatórios à Chefia 
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de Gabinete que fará o monitoramento das atividades remotas do Conselho, compartilhando 

com a Direção.  

 

Art. 4º Os prazos estabelecidos nesta decisão poderão ser prorrogados, 

conforme a necessidade e em razão de decisão das autoridades municipais ou estaduais, 

podendo ser estendidos às demais subseções, mediante nova decisão. 

 

Art. 5º O Coren/SC adotará como meios de comunicação com os profissionais 

o e-mail corenscvirtual@gmail.com e whatsapp (48) 99156-9472 e (48) 99121-4766. 

 

Art. 6º Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Florianópolis, 17 de março de 2021. 

 

 

Gelson Luiz de Albuquerque Maristela A. de Azevedo 

Coren/SC 25.336 Coren/SC 33.234 

Presidente Secretária  
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