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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2014 
 

 

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. 7º, inciso III, da Lei 
Complementar nº 465/2013, 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 095/2013, de 20 de dezembro de 2013, que 
institui o Setor de Educação em Saúde na Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis; 

 

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; 

 

E considerando o Decreto n° 12.674, de 17 de fevereiro de 2014, que 
regulamenta o art. 117, da Lei Complementar n° 063/2003, 

 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1°. DEFINIR diretrizes e regulamentar a implantação do Eixo II da 
Política Municipal de Educação Permanente em Saúde - Desenvolvimento do 
Trabalhador, referente aos Eventos de Educação Internos e Eventos de Educação 
Externos. 

 
 

CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

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.  

 

Parágrafo único. A EPS está 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°. O Desenvolvimento do Trabalhador é o eixo da Política Municipal de 
Educação Permanente em Saúde (PMEPS) responsável por organizar, divulgar e 
monitorar o calendário anual de eventos de educação, criando e mantendo um banco de 
dados dos profissionais capacitados, ordenando a participação em eventos e formulando 
propostas e estratégias pedagógicas. 

 

Parágrafo Único. O eixo Desenvolvimento do Trabalhador será 
operacionalizado pelo Departamento de Desenvolvimento do Trabalhador, vinculado ao 
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Setor de Educação em Saúde, com objetivo fomentar, planejar, ordenar e implementar 
ações relacionadas à educação na saúde e desenvolvimento do trabalhador, em 
consonância com a PMEPS. 

 

Art. 4°. Compete ao Departamento de Desenvolvimento do Trabalhador no 
âmbito da PMEPS: 

 

I – Fomentar o desenvolvimento da PMEPS; 
 

II – Elaborar e atualizar as normatizações relacionadas aos Eventos de 
Educação Internos e Externos;  

 

III – Planejar e coordenar ações de educação na saúde, por meio de 
articulações intra e intersetoriais; 

 

IV – Apoiar a realização de eventos de educação na saúde promovidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Florianópolis;  

 

V – Fomentar a Educação Permanente em Saúde em todos os âmbitos da 
SMS;  

 

VI – Estabelecer políticas e processos para o desenvolvimento profissional 
em programas institucionais, multiprofissionais e de caráter interdisciplinar, tendo em 
vista a atenção integral à saúde; 

 

VII – Monitorar e avaliar as ações e estratégias de EPS implantadas no 
município. 

 

Art. 5º. Para fins desta Instrução Normativa, entende-se por Evento de 
Educação todo processo educativo, tais como capacitações, treinamentos, seminários, 
congressos, oficinas, fóruns, cursos presenciais e a distância, aprendizagem em serviço, 
grupos e reuniões formais de estudos, intercâmbios, estágios, pós-graduação e outros 
que contribuam para o desenvolvimento do trabalhador e que atendam aos interesses da 
SMS. 

 
 

CAPÍTULO II  
DOS EVENTOS DE EDUCAÇÃO INTERNOS 

 

Art. 6º. Consideram-se Eventos de Educação Internos aqueles cuja 
responsabilidade, elaboração, organização e realização ocorrem no âmbito da SMS, seja 
por setores da gestão ou da atenção, e que promovam a educação permanente e 
desenvolvimento do trabalhador.  

 

Art. 7º. São espaços definidos para Educação Permanente em Saúde no 
âmbito da SMS os CAMPOS, as BASES, os NÚCLEOS e as INTERSECÇÕES. 

§ 1º. Os CAMPOS constituem espaços tradicionais de educação, geralmente 
propostos pela gestão, relacionados às demandas da esfera federal, estadual ou 
municipal. Os temas abordados nos CAMPOS envolverão, prioritariamente, um grande 
grupo de profissionais da rede municipal de saúde e geralmente terão caráter 
multiprofissional. 
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§ 2º. As BASES são espaços que ocorrem nas unidades de saúde e sua área 

deabrangência e deverão ser construídas conforme as necessidades locais, considerando 
a problematização, reflexão e diálogo entre os trabalhadores, e deverão estar integradas 
ao planejamento da unidade de saúde. 

 
§ 3º. Os NÚCLEOS constituem os espaços de EPS integrantes das reuniões 

de categoria profissional, referentes às especificidades profissionais, ou mesmo Grupos 
de Trabalho que desenvolvem atividades de EPS específicas.   

 
§ 4º. As INTERSEÇÕES constituem espaços de EPS em que há intercâmbio 

de ações e práticas de conhecimento entre as unidades de saúde e/ou profissionais, 
considerando as necessidades do serviço. 

 
Art. 8°. Para o desenvolvimento e/ou a participação em um Evento de 

Educação Interno o seguinte fluxo deve ser obedecido:  
 
I – Definir um Grupo de Trabalho e coordenador responsáveis pelo 

planejamento e execução do evento. Ao Setor de Educação em Saúde poderá ser 
solicitado apoio nas articulações intra e interinstitucionais necessárias à viabilização do 
evento; 

 
II – Preencher e encaminhar o Formulário de Proposição de Evento de 

Educação Interno (Anexo A) para parecer sequencial das chefias (quando for o caso) e 
deferimento final do secretário municipal de saúde; 

 
III – Conforme as informações constantes no Formulário, o Setor de 

Educação em Saúde realizará o cadastro do Evento de Educação Interno e cadastro da 
comissão organizadora e ministrantes (para posterior emissão de certificados 
eletrônicos), abrindo o período de inscrições na data indicada; 

 
IV – O cadastro do Evento de Educação Interno no site permitirá que o 

coordenador do evento solicite ao Setor de Educação em Saúde a publicação de 
materiais didáticos relacionados ao evento para disponibilização aos inscritos; 

 
V – Todo trabalhador interessado em participar de um Evento de Educação 

Interno deverá realizar, inicialmente, um único cadastro, com login e senha, no site da 
SMS. Este cadastro permitirá ter acesso a inscrições em eventos e disponibilizará os 
certificados de todos os cursos realizados a partir de 2013, para a emissão do certificado 
eletrônico a qualquer tempo; 

 
VI – Para participar em um Evento de Educação Interno o trabalhador deverá 

verificar se está enquadrado no público-alvo e realizar a pré-inscrição no site da SMS, 
informando a ciência e acordo de sua chefia. O Setor de Educação em Saúde deverá 
validar as pré-inscrições e em caso da necessidade de restringir as inscrições por 
motivos diversos, o coordenador do Evento de Educação Interno deverá definir, 
juntamente com Distritos Sanitários e Diretorias, quais profissionais serão indicados 
e/ou autorizados a realizar o Evento de Educação Interno, encaminhando os nomes ao 
Setor de Educação em Saúde para que suas inscrições sejam validadas; 

 
VII – Após finalizadas as inscrições, o coordenador do Evento de Educação 
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Interno deverá solicitar ao Setor de Educação em Saúde a Lista de Frequência, em que 
constam os nomes de todos os inscritos. A assinatura da presença é obrigatória a todos 
participantes e a emissão de certificado está condicionada a uma frequência mínima 
75%; 

 
VIII – Nos dias de realização do Evento de Educação Interno, os 

participantes deverão levar, obrigatoriamente, a Declaração de Comparecimento (Anexo 
B) impressa e preenchida para assinatura do coordenador do evento. Esta declaração 
deverá ser posteriormente entregue à chefia imediata para fins de justificativa na Folha 
de Frequência, devendo ser aplicado o código 34 (saída a serviço) nos dias de 
afastamento; 

 
IX – Finalizado o Evento de Educação Interno, o coordenador deverá enviar 

ao Setor de Educação em Saúde a Lista de Frequência destacando os profissionais que 
obtiveram frequência mínima de 75% para seja validada a impressão de seu certificado 
eletrônico; 

 
X – Os participantes deverão acessar o sistema, utilizando dados pessoais de 

login e senha, para realizar a avaliação do Evento de Educação Interno e a emissão 
eletrônica de seu certificado. 

 
Art. 9º. A avaliação sistêmica do Evento de Educação Interno realizado 

ocorrerá por meio do compilado das avaliações individuais e poderá ser solicitada ao 
Setor de Educação em Saúde pelo coordenador do evento, objetivando melhoria 
contínua nos processos de ensino e aprendizagem. 

 
 

CAPÍTULO III  
DOS EVENTOS DE EDUCAÇÃO EXTERNOS 

 

Art. 10. Consideram-se Eventos de Educação Externos aqueles cuja 
responsabilidade, elaboração, organização e realização ocorrem externamente ao âmbito 
da SMS, e que promovam a educação permanente e desenvolvimento do trabalhador.  

 

§ 1º. Considera-se Eventos de Educação Externos de Curta Duração aqueles 
que não excedam a carga horária total de 80 horas.  

 

§ 2º. Considera-se Eventos de Educação Externos de Longa Duração aqueles 
que excedam a carga horária total de 80 horas, incluindo os cursos de pós-graduação. 

 

Art. 11. Ao trabalhador poderá ser concedida liberação para Eventos de 
Educação Externos compatíveis com seu cargo/função e que propiciem o seu 
desenvolvimento integral, viabilizando o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural, 
com vistas à melhoria dos processos de trabalho, do desempenho em sua área de 
atuação e com perspectivas para o exercício de novas atribuições. 

 

§ 1º. Ao trabalhador poderá ser concedida liberação para participação em 
Eventos de Educação Externos de Curta Duração no limite de 10 dias úteis ao ano. 

 

§ 2º. Ao trabalhador poderá ser concedida liberação para participação em 
Eventos de Educação Externos de Longa Duração no limite de 1 evento ao ano. 
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Art. 12. Para a solicitação de liberação para a participação em um Evento de 
Educação Externo, independente se a participação seja motivada por interesses pessoais, 
por indicação da SMS ou convite externo, o seguinte fluxo deverá ser obedecido:  

 

I – Preencher todos os campos do Formulário de Requerimento - Eventos 
de Educação Externos (Anexo C). Quando a modalidade de participação for 
ouvinte/aluno, deverá ser anexado o resumo da programação e/ou comprovante de 
matrícula. Já quando a modalidade de participação for ministrante/convidado, deverá 
ser anexado o convite e/ou indicação. Em caso de solicitação de liberação para Eventos 
de Educação Externos de Longa Duração, tais como cursos de pós-graduação, faz-se 
necessário anexar também o Termo de Compromisso (Anexo D) e a grade de 
disciplinas prevista para o período; 

 

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, Setor de Educação em Saúde, diretorias e Gabinete, conforme fluxo 
determinado no próprio Formulário. Deverá ser considerada na contagem do prazo, a 
data limite para inscrição por empenho, nos casos com ônus para a SMS; 

 

III – Ao Setor de Educação em Saúde caberá o envio semanal dos processos 
e pareceres finais aos setores de gestão e/ou Distritos Sanitários, que deverão 
encaminhar às unidades de saúde de sua jurisdição, informando ao trabalhador sobre o 
parecer final; 

 

IV – Em caso de onerar a SMS e o pedido for deferido, cabe ao trabalhador 
contatar a Gerência Administrativa e Financeira, Setor de Prestação de Contas, para 
informar os dados bancários e CPF. 

 

Art. 13. Ao Setor de Educação em Saúde caberá a manutenção e atualização 
do banco de dados que monitorará quantitativa e qualitativamente as liberações dos 
trabalhadores para os Eventos de Educação Externos, devendo constar essas 
informações em seu parecer no Formulário de Requerimento – Eventos de Educação 
Externos (Anexo C). 

 

Art. 14. As liberações para participação de Eventos de Educação Externos 
deverão ter, necessariamente, o deferimento final do Secretário Municipal de Saúde e 
serem posteriormente justificadas na Folha de Frequência do servidor.  

 

Parágrafo único. 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.  

 

Art. 15. É vedada liberação para participar em Eventos de Educação Externos 
de Curta Duração, ao trabalhador que: 

 
I - Apresentar 01 (uma) ou mais ausências injustificadas nos 30 dias 

anteriores ao início do evento; 
 
II - Estiver em gozo de qualquer outra licença. 
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Art. 16. Será permitido ao servidor solicitar liberação para Eventos de 

Educação Externos de Longa Duração, incluindo pós-graduações, desde que não esteja 
usufruindo de outro afastamento desta natureza. 
 

§ 1º. Nas solicitações de liberação para cursos de pós-graduação deverão ser 
respeitados os termos do decreto municipal 12.674, de fevereiro de 2014.  

 
§ 2º. As solicitações de liberação parcial serão de no máximo 8 horas 

semanais, salvo casos em que as disciplinas obrigatórias do curso ultrapassarem esta 
carga horária, podendo atingir um máximo de 12 horas semanais de liberação, conforme 
avaliação de viabilidade das chefias, e deverão ser renovadas a cada semestre. 

 
§ 3º. Em casos de interrupção do curso, por qualquer motivo, o trabalhador 

deverá informar imediatamente à chefia imediata e ao Setor de Educação em Saúde para 
que o afastamento seja cancelado. 

 
§ 4º. O afastamento será cessado em caso de reprovação em alguma disciplina 

ou qualquer outra situação que implique em prorrogação do curso. 
 
§ 5º. Após finalização do Evento Externo de Longa Duração, o trabalhador 

deverá enviar ao Setor de Educação em Saúde o certificado do curso.  
 
§ 6º. Os trabalhadores com liberação vigente para Eventos de Educação 

Externos de Longa Duração não terão outras liberações no período, exceto em situações 
excepcionais avaliadas pelas chefias. 

 
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, terá prioridade, 
sequencialmente, o trabalhador que: 

 
I - Realizar atividade de supervisão de alunos; 
 
II - Estiver há mais tempo sem obter liberação para eventos externos; 
tenha maior tempo de serviço. 
 
Parágrafo Único. A chefia, ao liberar o servidor, deverá organizar o serviço 

de forma a não comprometer o andamento na ausência do mesmo. 
 
 

CAPÍTULO IV  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 18. O Setor de Educação em Saúde deverá manter um canal de 
comunicação contínuo para divulgação de eventos de educação de interesse dos 
trabalhadores da SMS e das ações em educação permanente desenvolvidas, no intuito de 
dar transparência aos processos relacionados ao desenvolvimento do trabalhador. 

 

Art. 19. A SMS deverá buscar a captação de parcerias e recursos para a 
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efetivação das ações relacionadas ao desenvolvimento do trabalhador e educação 
permanente em saúde. 

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

Normativa, deverão ser dirimidos exclusivamente entre a Assessoria em Gestão de 
Pessoas e o Gabinete do Secretário. 

 
Art. 21. Revoga-se a Instrução Normativa/GAB/SMS/N.º 005/2011 e demais 

disposições em contrário. 
 
Art. 22. Esta instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
 
 

Florianópolis, 12 de agosto de 2014. 

 
 
 
 

Carlos Daniel Magalhães da Silva Moutinho Junior 
Secretário Municipal de Saúde 
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Anexo A 

Formulário de Proposição de Evento de Educação Interno (Nº da CI:     ) 

 

1. DADOS GERAIS DO EVENTO DE EDUCAÇÃO INTERNO               

1.1 Nome       

1.2 Espaço de EPS  BASES                 CAMPOS                  NÚCLEOS            INTERSECÇÕES 

1.3 Carga Horária Total       

1.4 Público-alvo       

1.5 Número de turmas       

1.6 Número de alunos por turma       

1.7 Cronograma       

1.8 Local de realização       

1.9 Data de abertura das inscrições        

2.IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA PROPOSIÇÃO DO EVENTO DE EDUCAÇÃO INTERNO 

2.1 Membros do Grupo de Trabalho (GT) 

ou Comissão Organizadora (nome e CPF) 

      

2.2 Nome e contatos do Coordenador do 

GT 

      

2.3 Unidade de Trabalho vinculada       

2.4 Apoiadores (internos e externos)       

2.5 Ministrantes (nome e CPF)       

3.IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE EDUCAÇÃO INTERNO 

3.1 Objetivo        

3.2 Ementa / Estrutura       

3.3 Metodologia de ensino-aprendizagem       

3.4 Metodologia de Avaliação       

4.LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE APOIO LOGÍSTICO-OPERACIONAL 

 

      

 

 

 

   ___________________________________________________________ 
(Assinatura e carimbo do Coordenador do Evento de Educação Interno) 

 
 
 

Parecer da proposição, considerando o nível hierárquico e espaço de EPS (BASES, CAMPOS, NÚCLEOS, 
INTERSECÇÕES) em que a proposição está sendo realizada: 

 
1. À Coordenação Local (apenas 

para BASES e INTERSECÇÕES)    
 
 
 

2. Aos Distritos Sanitários e/ou 
Diretorias 

 
 
 

3. Ao Gabinete do Secretário  
 
 

Encaminhar ao ao Setor de Educação em Saúde para análise sistêmica da proposição junto ao Núcleo de 
Educação Permanente em Saúde 
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Anexo B 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO E/OU PARTICIPAÇÃO 
 

 

 

 

 

Declaro, para fins de justificativa na Folha de Controle de Frequência, que o (a) 

servidor (a) _______________________________________________________, 

matrícula ___________, lotado em _____________________________, 

participou do Evento de Educação Interno 

_____________________________________________________________, nos 

dias/períodos ________________________________________, promovido pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. 

 

 

 

Florianópolis, ________________- 

 

 

 

______________________________________ 

Coordenador do Evento de Educação Interno 
Nome:___________ matrícula: _________ 
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Anexo C 

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

1. REQUERIMENTO 
 
1.1. Dados funcionais: 

REQUERENTE:       

MATRÍCULA:      CARGO:      

LOTAÇÃO:      CONTATO (email, tel):      

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

NOME DO EVENTO DE EDUCAÇÃO:       

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

PERÍODO DE AFASTAMENTO:                                

Data:      /     /               Justificativa:                                         
  ____________________________________                                       

 Assinatura do Servidor 

 
1.3. Investimentos/custos envolvidos: 

Transportes (somente transportes aéreos ou coletivos): 

  Por conta do servidor / Outros               Por conta da SMS 

Obrigatório apresentar estimativa quando onerar a 
SMS: R$:       

Diárias: 

  Por conta do servidor / Outros               Por conta da SMS 

Obrigatório apresentar estimativa quando onerar a 
SMS: R$:       

Inscrições, Mensalidades, entre outros: 

  Por conta do servidor / Outros               Por conta da SMS 

Obrigatório apresentar estimativa quando onerar a 
SMS: R$:       

  
2. PARECERES 

 Defiro       Indefiro      
Parecer: 

 
 

  ____________________________________ 
                                     Chefia Imediata  

 Data:     /     /               

 Defiro       Indefiro      
Parecer: 

 
 

  ____________________________________ 
Distrito Sanitário 

 Data:     /     /               

Análise sistêmica das liberações para Eventos de Educação Externos já concedidas ao servidor: 
 

  ____________________________________ 
Setor de Educação em Saúde 

 Data:     /     /               

 Defiro       Indefiro      
Parecer: 
 

 
 

  ____________________________________ 
Diretorias 

 Data:     /     /               

 Defiro       Defiro com Restrições     Indefiro      

Parecer:                                                                                            
 ____________________________________ 

Gabinete do Secretário 
 Logo após análise, devolver ao Setor de Educação em Saúde                                                                                                              Data:     /     /               
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Anexo D 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
 

 
 

 

Eu, __________________________________________, matrícula ______________, me 

responsabilizo em ressarcir ao município o valor 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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