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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2018 

 
 

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o 

art. 82, inciso I, da Lei Orgânica do Município, c/c o art. 9º, inciso III, da Lei 

Complementar nº 596/2017, e 
 

 

Considerando a Portaria/SS/GAB 041/2011, de 26 de outubro de 2011, que 

aprova a Política Municipal de Educação Permanente em Saúde e dá outras 

providências; 
 

Considerando a Portaria/SS/GAB/Nº 26/2014 de 14 de março de 2014, que 

aprova a Carteira de Serviços de Atenção Primária à Saúde de Florianópolis;  

 

Considerando o Decreto n° 12.674, de 17 de fevereiro de 2014, que 

regulamenta o art. 117, da Lei Complementar n° 063/2003, 

 

E considerando o parecer CEE/SC nº151 e Resolução CEE/SC 064, de 20 de 

setembro de 2016, ambos do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, que 

credencia a Escola de Saúde Pública de Florianópolis,  
 

 

RESOLVE: 
 

 

Art. 1°. DEFINIR diretrizes e regulamentar a liberação para participação de 

Eventos de Educação Externos, em consonância com a Política Municipal de Educação 

Permanente em Saúde e o Plano de Desenvolvimento Institucional da Escola de Saúde 

Pública de Florianópolis. 
 

 

CAPÍTULO I  

DOS CONCEITOS 
 

Art. 2°. A Educação Permanente em Saúde (EPS) refere-se à prática social 

fundamentada na concepção de educação como espaço de problematização, reflexão e 

diálogo, centrada na valorização do trabalho como fonte de conhecimento, na 

articulação com a atenção à saúde, no enfoque multiprofissional e interdisciplinar, com 

estratégias de ensino contextualizadas, participativas e orientadas para a transformação 

das práticas profissionais. 
 

Art. 3°. A Educação Permanente em Saúde (EPS) será fomentada pela Escola 

de Saúde Pública de Florianópolis (ESP-Floripa) com enfoque no desenvolvimento do 

trabalhador do SUS e orientada pela Política Municipal de Educação Permanente em 

Saúde e Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 
 

Art. 4º. Para fins desta Instrução Normativa, entende-se por Evento de 

Educação todo processo educativo que contribuam para o desenvolvimento do 

trabalhador e que atendam aos interesses da SMS, tais como capacitações, treinamentos, 
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seminários, congressos, oficinas, fóruns, cursos presenciais, aprendizagem em serviço, 

pós-graduação, entre outros. 

Parágrafo único - Consideram-se Eventos de Educação Externos aqueles 

cuja responsabilidade, elaboração, organização e realização ocorrem externamente à 

SMS, e que promovam a educação permanente e desenvolvimento do trabalhador.  

 

Art. 5º. Ao servidor público, observada a conveniência administrativa e 

concordância antecipada e expressa das chefias correspondentes e do Gabinete do 

Secretário Municipal de Saúde, poderá ser concedida liberação para Eventos de 

Educação Externos compatíveis com seu cargo/função, que propiciem o seu 

desenvolvimento integral, viabilizando o aperfeiçoamento técnico-científico, com vistas 

à melhoria dos processos de trabalho, do desempenho em sua área de atuação e com 

perspectivas para o exercício de novas atribuições. 

 
 

 

CAPÍTULO II  

DOS EVENTOS DE EDUCAÇÃO EXTERNOS DE CURTA DURAÇÃO 

 
 

Art. 6º. Considera-se Eventos de Educação Externos de Curta Duração 

aqueles que não excedam a carga horária total de 80 horas, tais como: Cursos de 

Aperfeiçoamento, Atualizações, Treinamentos, Congressos, Seminários, entre outros.  

 

Art. 7º. Ao servidor público poderá ser concedida liberação para participação 

em Eventos de Educação Externos de Curta Duração compatíveis com as áreas de 

atuação na SMS e de interesse do serviço, no limite máximo de 10 dias úteis ao ano.  

 

Art. 8º. Para a solicitação de liberação para a participação em um Evento de 

Educação Externo de Curta Duração, independente se a participação seja motivada por 

interesses pessoais, ou convite externo, o trabalhador deverá:  

 

I. Preencher todos os campos do Formulário de Requerimento - Eventos 

de Educação Externos Curtos (Anexo A). Quando a modalidade de 

participação for ouvinte/aluno, deverá, obrigatoriamente, ser anexado o 

resumo da programação ou algo equivalente. Já quando a modalidade de 

participação for ministrante/convidado, deverá ser anexado o convite e/ou 

indicação; 

II. Encaminhar o Formulário via sistema eletrônico de protocolo, com 

antecedência mínima de 30 dias da data de início do evento, para 

pareceres sequenciais das chefias, Diretorias e ESP-Floripa/Gabinete, 

conforme fluxo determinado no próprio Formulário.  

III. Nos casos da solicitação ter ônus financeiro para a SMS, a data de envio 

do formulário deverá ser antecipada, para que o trâmite financeiro 

posterior, em caso de deferimento, ocorra em tempo hábil.  

IV. Acompanhar a publicação do parecer final sobre o pedido de liberação no 

site da ESP-Floripa. Caso o pedido tenha ônus e este seja deferido, 

contatar o Setor Administrativo e Financeiro, para informar os dados e 

processar os trâmites necessários; 

V. Em caso de deferimento do pedido, organizar junto à chefia imediata o 
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período de afastamento e entregar, após retorno do evento, duas cópias do 

certificado ou declaração de participação à chefia, na qual uma deve ser 

anexada ao RAF (Relatório de Anormalidades de Frequência) e outra 

encaminhada à ESP-Floripa. 

 

 

CAPÍTULO III  

DOS EVENTOS DE EDUCAÇÃO EXTERNOS DE LONGA DURAÇÃO 

 

Art. 9º. Consideram-se Eventos de Educação Externos de Longa Duração 

aqueles que excedam a carga horária total de 80 horas, tais como os cursos de pós-

graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado). 
 

Art. 10. Ao servidor público efetivo estável, poderá ser concedida liberação 

parcial para Eventos de Educação Externos de Longa Duração, no limite de 1 evento ao 

ano,  compatíveis com seu cargo/função, que propiciem o seu desenvolvimento integral, 

viabilizando o aperfeiçoamento técnico- científico, com vistas à melhoria dos processos 

de trabalho, do desempenho em sua área de atuação e com perspectivas para o exercício 

de novas atribuições.  

Parágrafo único. Nas solicitações de liberação para cursos de pós-graduação 

deverão ser respeitados os termos do decreto municipal 12.674, de fevereiro de 2014. 

 

Art. 11. As liberações serão de no máximo 20 % da carga horária semanal 

para cursar disciplinas e/ou créditos obrigatórios (devidamente comprovados), conforme 

avaliação de viabilidade das chefias. 

 

Art. 12. Poderá ser concedida a liberação de até 10 % da carga horária 

semanal para coleta de dados presenciais, por 1 semestre, quando não for cumulativo à 

liberação para cursar disciplinas e/ou créditos obrigatórios, sendo necessário o registro 

da justificativa no Formulário de Requerimento - Eventos de Educação Externos 

Longos/Pós-Graduação para análise e posterior emissão de parecer quanto ao pedido. 

 

 

Art. 13. Para a solicitação de liberação para a participação em um Evento de 

Educação Externo de longa duração, o seguinte fluxo deverá ser obedecido:  

I. No semestre anterior ao Evento, conforme calendário pré-estabelecido e 

divulgado pela ESP-Floripa, será aberto o período de recebimento da 

Carta de Interesse em Cursar Evento de Longa Duração para o semestre 

subsequente. A Carta de Interesse deverá ser preenchida online pelo 

servidor em formulário próprio no site da Escola e é obrigatória para cada 

novo evento de longa duração a ser solicitada liberação;  

II. Na Carta de Interesse, deverá ser anexada a Declaração de Anuência e 

Responsabilidade assinado pela chefia imediata, conforme modelo 

disponível no formulário online. 

III. As Cartas de Interesse serão analisadas quanto: caráter de educação 

permanente em saúde, credenciamento do curso por órgão competente, 

compatibilidade com as áreas de formação, atuação e de interesse da 

SMS, e demais itens solicitados no formulário. Posteriormente à análise, o 

servidor irá receber um comunicado da ESP-Floripa quanto ao aceite de 

sua Carta de Interesse ao curso pretendido. O aceite à Carta de Interesse 
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não implica na liberação formal do servidor. 

IV. Tendo o aceite, o servidor poderá solicitar a liberação formal, com 

antecedência mínima de 30 dias antes do início do curso, por meio do 

preenchimento de todos os campos do Formulário de Requerimento - 

Eventos de Educação Externos de Longa Duração (Anexo B), para 

pareceres sequenciais das chefias, diretorias e ESP-Floripa/Gabinete, 

conforme fluxo determinado no próprio Formulário, anexando, 

obrigatoriamente:  

a. Aceite da ESP-Floripa quanto à Carta de Interesse ao curso 

pretendido (cópia do comunicado); 

b.Termo de Compromisso (Anexo ao Formulário de 

Requerimento); 

c. Cópia do projeto de pesquisa;  

d.Grade curricular e horário de funcionamento do curso, 

expedidos pela instituição formadora;  

e. Comprovante de matrícula ou aprovação no programa; 

f. Documento que comprove as disciplinas e/ou créditos 

obrigatórios do semestre (histórico escolar, declaração, 

etc).  

 

V. Acompanhar a publicação do parecer final sobre o pedido de liberação no 

site da ESP-Floripa; 

VI. Em caso de deferimento do pedido, organizar junto à chefia imediata os 

períodos de afastamento e entregar o comprovante de matrícula ou similar 

mensalmente para fins de justificativa na Folha de Frequência. 

 

 

Art. 14. A liberação concedida será apenas para frequentar as aulas 

presenciais informadas no calendário acadêmico do curso e a cada semestre o pedido 

formal deverá ser renovado, por meio da repetição do Item “e” e “f”, do art. 13, 

identificando no formulário a opção “renovação”. 

 

Art. 15. Em casos de interrupção do curso, reprovação em alguma disciplina 

ou qualquer outra situação que implique em prorrogação do curso, o trabalhador deverá 

informar imediatamente à chefia imediata e à ESP-Floripa para que o afastamento seja 

cancelado. 

 

Art. 16. Após finalização do Evento Externo de Longa Duração, o 

trabalhador deverá enviar à ESP-Floripa o certificado do curso.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DOS EVENTOS EXTERNOS  

 

 

Art. 17. Quando a solicitação de liberação para Eventos de Educação Externos 

for proveniente de trabalhadores de uma mesma unidade de saúde, em um mesmo 

período, com prejuízo para prestação e a qualidade do serviço, a chefia imediata deverá 

dar prioridade, sequencialmente, o trabalhador que: 

a. Realizar atividade de supervisão de alunos; 
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b. Estiver há mais tempo sem obter liberação para eventos externos;  

c. Tenha maior tempo de serviço. 

 

Parágrafo Único. A chefia, ao deferir pela liberação do servidor, deverá 

responsabilizar-se na organização do serviço de forma a não comprometer o andamento 

do mesmo na sua ausência. 

 

Art. 18. É vedada a liberação para cursar eventos externos ao servidor que nos 

últimos 2 anos:  

a. Apresentar duas ou mais ausências injustificadas;  

b. Estiver respondendo a processo administrativo disciplinar;  

c. Tiver sofrido pena disciplinar ou estar suspenso do serviço por motivo 

disciplinar;  

d. Estiver à disposição em órgão não integrante da estrutura administrativa da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis;  

e. Estiver em gozo de licença para tratamento de saúde ou de pessoa da família 

por período superior a cento e oitenta dias; e  

f. Estiver em gozo ou tiver gozado no último ano licença para tratar de 

interesse particular. 
 

Parágrafo Único. É vedada a liberação para eventos de educação externos de 

longa duração aos servidores em estágio probatório e/ou em processo de readaptação.  

 

 

Art. 19. As liberações para participação de Eventos de Educação Externos 

deverão ter, necessariamente, o deferimento final do Gabinete do Secretário/Escola de 

Saúde Pública de Florianópolis e serem posteriormente justificadas na Folha de 

Frequência do servidor.  

 

§ 1º. O trabalhador deverá apresentar o certificado/declaração emitido pela 

instituição responsável pelo Evento de Educação Externo à chefia imediata para que 

seja anexado ao Relatório de Anormalidade de Freqüência (RAF), aplicando o código 

referente à capacitação técnica nos dias de afastamento.  

§ 2º. A ESP-Floripa irá publicar os pareceres finais de deferimentos ou 

indeferimentos das solicitações de liberação para Eventos de Educação Externos no site 

da Escola, devendo a publicação do parecer ser acompanhada pelo servidor e/ou chefia 

imediata. 

 

Art. 20. Casos omissos, não expressamente compreendidos nesta Instrução 

Normativa, deverão ser dirimidos pela ESP-Floripa e Gabinete do Secretário. 

 

Art. 21. Revoga-se a Instrução Normativa/GAB/SMS/N.º 001/2014 e demais 

disposições em contrário. 

 

Art. 22. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação. 
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Florianópolis, XX de janeiro de 2018. 

 

 

 

____________________________________ 

Secretário Municipal de Saúde 
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Anexo A 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO – EVENTOS DE EDUCAÇÃO EXTERNOS CURTOS  
(Nº da CI:                    )  

  

 
 
1. REQUERIMENTO 
 
1.1. Dados funcionais: 

REQUERENTE:       

MATRÍCULA:      CARGO:      

LOTAÇÃO:      CONTATO (email e tel):      

1.2. Dados do Evento de Educação (anexar resumo da programação): 

NOME DO EVENTO DE EDUCAÇÃO:       

MODALIDADE DE PARTICIPAÇÃO:  OUVINTE/ALUNO   MINISTRANTE/CONVIDADO LOCAL:      

PERÍODO DE AFASTAMENTO:                                

Data do pedido:      /     /                
Justificativa (justificar o interesse no evento e a compatibilidade com o cargo/função):  
                                        
 
 

  _____________________________________                                       
 Assinatura do Servidor 

1.3. Investimentos/custos envolvidos: 

Transportes:  Por conta do servidor / Outros               Por conta da SMS (R$ ______________) 

Diárias:  Por conta do servidor / Outros               Por conta da SMS (R$ ______________) 

Inscrições, Mensalidades, entre outros:  Por conta do servidor / Outros               Por conta da SMS (R$ ______________) 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. PARECERES 
 Defiro       Indefiro      

Parecer: 
 

  ____________________________________ 
                                     Chefia Imediata  

 Data:     /     /                

 Defiro       Indefiro      
Parecer: 

 
  ____________________________________ 

Gerência/Distrito Sanitário 
 Data:     /     /                

 Defiro       Defiro com Restrições     Indefiro      

Parecer:                                                                                                                           __________________________________________ 
Gabinete do Secretário/Escola de Saúde Pública de Florianópolis 

Data:     /     /                
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Anexo B 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO – EVENTOS DE EDUCAÇÃO EXTERNOS LONGOS / PÓS-GRADUAÇÃO  

(Nº da CI:                    )  
  

1. REQUERIMENTO 
 
1.1. Dados funcionais: 

REQUERENTE:       

MATRÍCULA:      CARGO:                CARGA HORÁRIA:  

LOTAÇÃO:      CONTATO (email e tel):      

1.2. Dados do Evento de Educação: 

NOME DO CURSO/PÓS-GRADUAÇÃO E INSTITUIÇÃO:       DATA PREVISTA PARA INICIO E TÉRMINO DO 
CURSO: 

MODALIDADE DO PEDIDO:  NOVO      RENOVAÇÃO 

PERÍODO DE AFASTAMENTO SOLICITADO:      /     /      a      /     /      CARGA HORÁRIA SOLICITADA:                                

ANEXAR (para renovação, apenas itens V e VI): 
I.  Aceite da ESP-Floripa quanto à Carta de Interesse (cópia do documento recebido); 

II. Termo de Compromisso (anexo a este Formulário) 
III. Cópia do projeto (ou anteprojeto) de pesquisa;  
IV. Grade curricular e horário de funcionamento do curso, expedidos pela instituição formadora;  
V. Comprovante de matrícula ou aprovação no programa; 

VI. Documento que comprove as disciplinas e/ou créditos obrigatórios do semestre.  

Data do pedido:      /     /                
Justificativas:  
                                        
 
 

  _____________________________________                                       
 Assinatura do Servidor 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. PARECERES 
 Defiro       Indefiro      

Parecer: 
 

  ____________________________________ 
                                     Chefia Imediata  

 Data:     /     /                

 Defiro       Indefiro      
Parecer: 

 
  ____________________________________ 

Gerência/Distrito Sanitário 
 Data:     /     /                

 Defiro       Indefiro      
Parecer: 
 

 
  ____________________________________ 

Diretoria 
 Data:     /     /               

 Defiro       Defiro com Restrições     Indefiro      

Parecer:                                                                                                                          _________________________________________ 
Escola de Saúde Pública de Florianópolis 

Data:     /     /                

 Defiro       Defiro com Restrições     Indefiro      

Parecer:                                                                                                                           __________________________________________ 
Gabinete do Secretário 

Data:     /     /      
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Anexo B 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
 

 
 

 

Eu, __________________________________________, matrícula ______________, me 

responsabilizo em ressarcir ao município o valor proporcional do salário recebido durante o 

curso, de acordo com o Art. 117 da Lei 063/2003 caso venha a: 

 

 

 

 

 

1) Solicitar exoneração ou ser demitida antes de ter transcorrido período equivalente ao 

da duração do curso; 

2) Exercer outra atividade remunerada durante o período de licença; 

3) Deixar de freqüentar o curso sem interromper a licença; 

4) Não apresentar bom desempenho na realização do curso. 

 

 
 

 
 

______________________ 
(Assinatura do Servidor) 

 
 
 
 
 
 
 

Florianópolis, ______ de ______ de ______ 
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