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DECRETO N. 8.046, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

Aprova a Política Municipal de Educação 

Permanente em Saúde e Humanização e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o 

inciso I do artigo 111 da Lei Orgânica do Município, 
 

Considerando o art. 14, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, quanto a 

responsabilidade constitucional do Sistema Único de Saúde (SUS) de ordenar a formação de 

recursos humanos e incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde; 

 

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS n. 330, de 04 de 

novembro de 2003, que resolve aplicar os Princípios e Diretrizes para a Gestão do Trabalho no 

SUS - NOB/RH – SUS, como Política Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação em 

Saúde no âmbito do SUS; 

 

Considerando o Documento Base para gestores e trabalhadores do SUS de 2004, 

que orienta sobre os princípios e as diretrizes da Política Nacional de Humanização; 

 

Considerando a Portaria GM n. 699, de 30 de março de 2006, que regulamenta as 

diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão, especificamente nas 

responsabilidades dos gestores estaduais e municipais no que se refere à educação em saúde; 

 

Considerando a Portaria GM n. 1996, de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre as 

diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS), voltada para a formação e desenvolvimento dos trabalhadores do SUS e 

compreendida como uma proposta de ação formativa, de práticas pedagógicas e organização 

dos serviços, representando um recurso estratégico para identificação de problemas, construção 

de soluções e gestão do trabalho; 

 

Considerando a Portaria MS/GM n. 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS); 

 

Considerando a Lei Complementar n. 141/2012, de 13 de janeiro de 2012, que 

regulamenta as despesas em ações e serviços públicos de saúde, relacionado os itens para 

utilização do recurso do Cofinanciamento Estadual da Atenção Básica;  

 

Considerando a Deliberação n. 494/CIB/14, de 27 de novembro de 2014, que 

aprova Nota Técnica o qual tem objetivo de orientar os Gestores Municipais de Saúde na 

aplicação e uso de recurso proveniente do Cofinanciamento Estadual, repassado aos municípios 

desde 2007, para a Atenção Básica, em especial a Estratégia Saúde da Família – ESF; 

 

Considerando Deliberação n. 04/2017 - CIR Médio Vale do Itajaí, que reconhece o 

Documento Base de orientações para implantação do Núcleo de Educação Permanente em 
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Saúde e Humanização (NEPSHU), e delibera a implantação dos núcleos nos municípios da 

região da AMMVI; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica aprovada a Política Municipal de Educação Permanente em Saúde e 

Humanização nos termos constantes do Anexo deste Decreto. 

 

Art. 2º O Núcleo de Educação Permanente em Saúde e Humanização da Secretaria 

Municipal de Saúde, instituído pelo Decreto n. 8.045, de 31 de outubro de 2017, passa a ter 

caráter permanente. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Prefeitura Municipal de Brusque, em 31 de outubro de 2017. 

 

 

 

JONAS OSCAR PAEGLE 

Prefeito de Brusque 

 

 

 

HUMBERTO MARTINS FORNARI 

Secretário de Saúde  
 

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC. 

 

 

 

AURINHO SILVEIRA DE SOUZA 

Chefe de Gabinete do Prefeito 
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ANEXO 

 

POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E 

HUMANIZAÇÃO 

 

Capítulo I   

DAS DEFINIÇÕES 

 

CONCEITO 

 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) refere-se à prática social fundamentada 

na concepção de educação como espaço de problematização, reflexão e diálogo. 

 

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. 

 

A Política Nacional de Humanização (PNH) “parte do SUS que dá certo” e tem 

documentos orientadores (cartilhas) que valorizam a experiência de dispositivos que favorecem 

a cogestão, troca de saberes e democratização das relações na atenção e gestão da saúde.  

A Política Municipal de Educação Permanente em Saúde e Humanização 

(PMEPSHU) opera de forma articulada e integrada aos órgãos públicos municipais, instituições 

privadas, educativas e sociedade civil organizada, em sinergia com outras políticas 

educacionais e contribuindo para o fortalecimento da gestão municipal da saúde e do SUS. 

A PMEPSHU adotará o referencial do quadrilátero de formação para a área da 

saúde (ensino, gestão, atenção e controle social) a fim de construir e organizar uma educação 

responsável por processos interativos e de ação na realidade, para operar mudanças, mobilizar 

caminhos, convocar protagonismos e detectar a paisagem interativa e móvel de indivíduos, 

coletivos e instituições, como cenário de conhecimentos e invenções. 

 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

I – Ter enfoque humanista, democrático, participativo, crítico e inserido na 

realidade sanitária e dos serviços de saúde; 

 

II - Valorizar o conhecimento como instrumento de qualificação da gestão, da 

assistência e da vigilância em saúde. 

 

Capítulo II 

DOS OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

I – Promoção da saúde e a defesa da vida; 
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II – Humanização; 

 

III – Educação curricular e continuada; 

 

IV – Educação popular em saúde; 

 

V – Tecnologias de informações e comunicações (TIC); 

 

VI – Pesquisa e avaliação em saúde. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I – Implementar a EPS com ênfase no aprimoramento das práticas profissionais 

para a melhoria da qualidade da atenção, da gestão e da participação social na saúde; 

 

II – Desenvolver a EPS na perspectiva de compreensão do conceito ampliado do 

processo saúde/doença, em consonância com as diretrizes do SUS; 
 

III – Favorecer a autonomia e empoderamento dos sujeitos nos processos de 

trabalho; 

 

IV – Promover a integração de saberes, intra e interinstitucionalmente, e a detecção 

de necessidades em EPS; 

 

V – Apoiar a formação, atualização, qualificação, participação, informação e 

intercâmbio de saberes dos profissionais que atuam na rede municipal de saúde; 

 

VI – Fomentar a pesquisa em saúde e sua divulgação. 

 

Capítulo III  

 DAS DIRETRIZES 

 

I - Reconhecimento das especificidades locais para a elaboração e desenvolvimento 

da Educação Permanente em Saúde;  

 

II – Fortalecimento das redes de atenção à saúde (assistência e vigilância em saúde) 

integradas; 

 

III – Adoção de estratégias inovadoras para a realização das ações da EPS; 

 

IV – Desenvolvimento de estudos e pesquisas que favoreçam o aprimoramento e a 

qualificação das práticas em saúde; 

 

V – Desenvolvimento de parcerias que propiciem ações em EPS de forma 

abrangente; 

 

VI – Qualificação dos profissionais da SMS, ampliando conhecimentos e 

aumentando a eficácia dos serviços de saúde em benefício da população; 

http://www.brusque.sc.gov.br/
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VII – Desenvolvimento de indicadores que possibilitem o monitoramento e 

avaliação das ações promovidas. 

 

Capítulo IV  

 DOS ESPAÇOS  

 

A organização das atividades de EPS será realizada pelo Núcleo de Educação 

Permanente em Saúde e Humanização (NEPSHU) e pactuado entre as diversas instâncias da 

SMS e Conselho Municipal de Saúde. 

 

São espaços definidos para EPS e Humanização: 

 

I- 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. 

 

II- As BASES são espaços que ocorrem nas unidades de saúde e sua área de 

abrangência 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. 

 

III- Os NÚCLEOS são constituídos por integrantes das reuniões de colegiado entre 

serviços e/ou setores, referentes às especificidades, governamental e não governamental, ou 

mesmo Grupos de Trabalho que desenvolvem atividades de EPS específicas. 

 

IV- 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. 

 

Capítulo V   

DA GESTÃO 

 

 O plano de ação municipal de Educação Permanente em Saúde e Humanização 

(PMEPSHU) permeará todos os âmbitos da SMS  e será  coordenado pelo Núcleo de Educação 

Permanente em Saúde e Humanização (NEPSHU). 

  

O PMEPSHU deverá ser elaborado interinstitucionalmente e pactuado entre as diversas 

esferas da SMS e Conselho Municipal de Saúde, baseado no diagnóstico situacional das 

necessidades em EPS e resultando em um cronograma de ações integradas.  

 

Capítulo VI  

 DOS EIXOS  

 

As estratégias de ação da EPS integrando ensino, gestão, atenção e controle social, 

ocorrerão principalmente nos seguintes eixos: 

I – SUS COMO ESCOLA (Integração Ensino-Serviço e comunidade) 

http://www.brusque.sc.gov.br/
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Eixo das relações interinstitucionais e intersetoriais da saúde e educação, que 

promove a integração ensino – pesquisa – extensão – serviço – comunidade e que orienta as 

linhas de pesquisa em saúde no âmbito da SMS. 

 

II – DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

É o eixo responsável por organizar, divulgar e monitorar o calendário anual de 

qualificação e formação profissional, criando e mantendo um banco de dados dos profissionais 

capacitados, ordenando a participação em eventos e formulando propostas e estratégias 

pedagógicas, conforme o PMEPSHU. 

 

III – OBSERVATÓRIO EM SAÚDE  

 

É o eixo responsável pela transparência e acesso às informações sobre EPS e 

humanização em desenvolvimento no município de Brusque, possibilitando o monitoramento e 

avaliação. Agrega informações estratégicas, como projetos, pesquisas, estudos e ações, 

disponibilizando dados a toda sociedade civil. 

 

Capítulo VII  

DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS  

 

I - O município de Brusque, por meio da SMS e Fundo Municipal de Saúde (FMS), 

deverá prever e prover recursos em suas leis orçamentárias para a execução da PMEPSHU; 

 

II – Serão destinados para ações de EPS, recursos Federal conforme portaria 

MS/GM n. 1.996/2007, do cofinanciamento do Estado de Santa Catarina (ESF e NASF), 

conforme a Lei Complementar n. 141/2012, a Deliberação n. 494/CIB/14 e Deliberação n. 

04/CIR/2017,como também, poderão ser complementados através de projetos específicos no 

ProjeSUS, INOVASUS, CNPQ, CIES e outros;    
 

III - Para a implementação da PMEPSHU a SMS poderá firmar convênios e 

parcerias. 

 

Capítulo VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Caberá a Secretaria Municipal de Saúde:  
 

I – Destinar os recursos humanos, financeiros e tecnológicos necessários para o 

funcionamento e consolidação do NEPSHU, incluindo a comunicação permanente entre os seus 

componentes, por meio de encontros presenciais e/ou meio eletrônico, e desenvolvimento do 

Observatório em Saúde; 

 

II – Destinar estrutura física adequada para o trabalho do NEPSHU. 
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