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REGIMENTO INTERNO 

 

Regulamenta o funcionamento Núcleo Municipal de Educação Permanente 

do SUAS (NUMEP/SUAS) e outras atribuições. 

 

Capítulo I  

Da Natureza, Finalidade e Competência. 

 

Seção I 

Da Natureza 

 

Art. 1º A Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) se institucionaliza 

pelo Núcleo Municipal de Educação Permanente do SUAS (NUMEP/SUAS), no município de 

Lages/SC, está prevista no art. 6º, inciso V, da Lei 12.435, de 2011, na Política Nacional de Educação 

Permanente do SUAS (PNEP/SUAS), e na Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) nº 004, de 2013 (Anexos, itens 9.1 e 9.2)  

 

Art. 2º O NUMEP/SUAS/Lages/SC é uma instância de consulta e assessoramento ao órgão gestor 

do SUAS na esfera municipal, no que diz respeito ao planejamento, execução, monitoramento e 

avaliação da Política de Educação Permanente.  

Parágrafo único. O NUMEP/SUAS/Lages/SC fica instituído por meio de Decreto N.º 17.429, de 13 

de fevereiro de 2019 ato do (a) Prefeito Municipal e as Portarias n°. 03/2019 e 01/2020 de nomeação 

dos membros por ato do (a) Secretário (a) Municipal da Assistência Social e Habitação. 

 

Seção II 

Da Finalidade 

 

Art. 3º O NUMEP/SUAS/Lages/SC constitui-se em lócus privilegiado da democracia participativa, 

através da cooperação institucionalizada, envolvendo gestores, trabalhadores do SUAS, usuários e 

conselheiros municipais de assistência social, nas atividades e decisões relativas à implementação da 

política de educação permanente, especificamente no que toca aos seguintes aspectos: 
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I. Interlocução, diálogo e cooperação entre os diferentes sujeitos envolvidos na implementação do 

SUAS, visando ao assessoramento do respectivo órgão gestor quanto à implementação da 

PNEP/SUAS; 

II. Planejamento de ações de Educação Permanente, elaboração de diagnósticos de necessidades de 

qualificação de gestores, trabalhadores, usuários e conselheiros e elaboração e formatação de ações 

de formação e capacitação.  

III. Sistematização, monitoramento e avaliação do processo de implementação da PNEP/SUAS na 

esfera municipal e elaboração de propostas de aperfeiçoamento; 

IV. Estabelecimento de relações de cooperação e parceria com outras políticas públicas, com seus 

respectivos Núcleos de Educação Permanente e com demais organizações públicas e privadas para 

pactuação de ações conjuntas de capacitação e formação.  

 

Seção III 

Da Competência e Atribuições 

 

Art. 4º Conforme Decreto Municipal n.º 17.429/2019 que instituiu o NUMEP SUAS Lages/SC, 

compete: 

I. Desenvolver junto aos trabalhadores do SUAS as competências e capacidades específicas e 

compartilhadas requeridas para a melhoria e qualidade continuada da gestão do SUAS e da oferta e 

provimento dos serviços e benefícios socioassistenciais; 

II. Viabilizar a problematização do saber e da experiência, que resulta dos processos de 

implementação do SUAS; 

III. Promover a produção de conhecimentos sobre os diferentes aspectos do trabalho e do controle 

social no SUAS; 

IV. Elaborar diagnósticos de demandas de formação e capacitação dos trabalhadores e conselheiros; 

V. Planejar e acompanhar Percursos Formativos e ações de formação e capacitação aos trabalhadores, 

adequados às qualificações profissionais requeridas pelo SUAS; 

VI. Planejar e acompanhar Percursos Formativos e ações de formação e capacitação aos Conselheiros 

de Assistência Social, adequadas às qualificações requeridas ao exercício do controle social; 

VII. Criar meios e mecanismos de ensino e aprendizagem que permitam o aperfeiçoamento contínuo 
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e permanente dos trabalhadores do SUAS nos diferentes contextos e por meio da experiência no 

trabalho; 

VIII. Promover a socialização e disseminação das informações e conhecimentos produzidos, por meio 

da realização de fóruns, jornadas, seminários, entre outros; 

IX. Viabilizar a validação de certificados de ações de formação e capacitação adquiridos 

externamente aos percursos formativos estabelecidos na Política Nacional de Assistência Social-

PNAS; 

X. Estabelecer parcerias com Instituições de ensino superior para formação e qualificação dos 

trabalhadores do SUAS e conselheiros do CMAS; 

XI. Acompanhar, coordenar e sistematizar os estágios curriculares e projetos de pesquisa que ocorram 

no âmbito da Assistência Social. 

 

Art. 5º São atribuições do NUMEP/SUAS/Lages/SC: 

I. Contribuir na elaboração do Plano Municipal de Educação Permanente, com vistas a sua aprovação 

pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS);  

II. Estabelecer relações cooperativas com o outros núcleos instituídos em âmbito municipal, 

contribuindo para processo de implementação da PNEP/SUAS; 

III. Dar publicidade das ações desenvolvidas pelo NUMEP/SUAS/Lages/SC, por meio de canais na 

mídia impressa ou digital; 

IV. Alterar seu regimento interno de funcionamento, quando necessário. 

Parágrafo único. Caberá ao NUMEP/SUAS/Lages/SC, sempre que necessário, organizar e convidar 

profissionais para a formação de Grupos Temáticos Específicos, que visem à discussão, o 

alinhamento conceitual, a avaliação e a proposição de demandas de educação específicas, mediante 

diagnóstico prévio. 

 

Capítulo II 

Da Composição, Da Representação e Da Organização 

 

Seção I 

Da Composição 
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Art. 6º O NUMEP/SUAS/Lages/SC será composto por membros representantes dos seguintes 

órgãos/entidades: 

I. Vigilância Socioassistencial da SMASH; 

II. Proteção Social Básica da SMASH;  

III. Proteção Social Especial de Média Complexidade da SMASH;  

IV. Proteção Social Especial de Alta Complexidade da SMASH; 

V. Controle e Gestão de fundos e pessoas da SMASH; 

VI. Gestão do Trabalho da SMASH; 

VII. Segurança Alimentar e Nutricional da SMASH; 

VIII. Cadastro Único para Programas Sociais; 

IX. Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS; 

X. Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); 

XI. Fórum Municipal Permanente dos Direitos e das Políticas Sociais Públicas Lages/SC.  

 

Seção II 

Da Representação 

 

Art. 7º O NUMEP/SUAS/Lages/SC terá como representantes 01 (um) membro Titular e 01 (um) 

membro Suplente de cada órgão/entidade de sua composição, de acordo com o art. 5º, incisos I a VIII 

e XI deste Regimento. Terá como representantes 02 (dois) membros Titulares e 02 (dois) membros 

Suplentes de cada órgão/entidade de sua composição, de acordo com o artigo 5º incisos IX e X desta 

portaria de funcionamento. 

§1º Os integrantes do NUMEP/SUAS/Lages/SC terão 03 (três) horas quinzenais de atividades 

específicas, sem remuneração adicional, relacionadas às atribuições deste regimento. 

§2º Quando houver atividades vinculadas ao NUMEP/SUAS/Lages/SC com carga horária maior, os 

integrantes do núcleo terão dispensa de suas atividades laborais, que deverá ser comunicada com 

antecedência a chefia imediata.  
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Art. 8º A representação dos membros titulares e suplentes que compõe o NUMEP/SUAS/Lages/SC 

será por meio da indicação, através de ofício dos respectivos órgãos representativos, de acordo com 

o artigo 5º incisos I a XI deste regimento interno. 

§1º Os integrantes do NUMEP/SUAS/Lages/SC serão nomeados, através de Portaria, emitida pela 

Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação. 

§2º Os membros indicados são permanentes. 

§3º Quando houver necessidade de substituição, o órgão representativo deve enviar ofício ao 

NUMEP/SUAS/Lages/SC informando o motivo do desligamento de seu membro e a indicação do 

novo membro.  

§4º Para representação ao NUMEP/SUAS/Lages/SC indica-se que tenha no mínimo um ano de 

atuação na Política de Assistência Social e que seja preferencialmente servidor efetivo.  

 

Art. 9º A coordenação do NUMEP/SUAS/Lages/SC será eleita pelos integrantes do Núcleo, 

composto de um(a) coordenador(a), um(a) vice coordenador(a), primeiro(a) secretário(a) e 

segundo(a) secretário(a). 

Parágrafo único. A coordenação colegiada terá um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser 

prorrogada por igual período. 

  

Art. 10 Caberá à Coordenação Colegiada comunicar ao órgão/entidade de representação os casos de 

ausência correspondente à 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas no ano, de seus 

representantes, sem justificativa formal, visando a importância de garantir a representação.  

Parágrafo único. Se for caso de substituição, os órgãos terão o prazo de até 15 (quinze) dias para 

substituição por novos representantes indicados por seus respectivos órgãos. 

 

Seção III 

Da Organização 

 

Art. 11 Compõe a estrutura organizacional do NUMEP/SUAS/Lages/SC, os membros 

Representantes e a Coordenação Colegiada. 

§1º O Núcleo executará as competências do Art. 3° e Art. 4º. 
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§2º A Coordenação Colegiada do NUMEP/SUAS/Lages/SC tem como atribuições: 

 

I. Caberá a(o) Coordenador(a): 

a) convocar e coordenar as reuniões; 

b) aprovar a versão final da pauta; 

c) articular as proposições na perspectiva do consenso; 

d) coordenar as atividades de educação permanente definidas pelo grupo; 

e) organizar documentos e registros das atividades realizadas. 

 

II. Caberá Ao(a) Vice Coordenador(a)  

a) Auxiliar nas demandas da coordenação; 

b) Substituir coordenador (a) na ausência deste. 

 

III. Aos(as) Secretários(as), compete: 

a) receber, analisar e dar encaminhamento às correspondências, e-mails e demandas pertinentes ao 

NUMEP/SUAS/Lages/SC; 

b) organizar e secretariar as reuniões; 

c) elaborar a ata; 

d) publicizar e encaminhar a ata aos membros do NUMEP/SUAS/SC; 

e) arquivar as atas para consulta.  

 

Art. 12 O NUMEP/SUAS/Lages/SC reunir-se-á ordinária e extraordinariamente, sendo as reuniões 

convocadas pela Coordenação Colegiada, por meio eletrônico, com 15 (quinze) dias de antecedência.  

§1º A reunião iniciará com quórum de maioria simples (50% mais um) de presença na primeira 

chamada, e após 15 (quinze) minutos na segunda chamada, com qualquer número de presentes. 

§2º As pautas relacionadas à alteração de Regimento Interno e aprovação de Planos de Educação 

Permanente exige-se quórum qualificado. 

§3º As reuniões ordinárias ocorrerão quinzenalmente, conforme o calendário semestral estabelecido 

pelo Núcleo. 
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§4º As reuniões extraordinárias poderão ser solicitadas pelos representantes do 

NUMEP/SUAS/Lages/SC, com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência.  

§5º Os(as) representantes titulares serão convocados(as) e os(as) suplentes convidados(as) pela 

Coordenação para as reuniões.  

§6º O(a) representante titular que não puder comparecer às reuniões, deverá ser representado(a) por 

seu(a) suplente. 

§7º As reuniões são espaços de presença aberta aos(as) convidados(as) e demais interessados(as) pelo 

NUMEP/SUAS/Lages/SC com direito a voz. 

§8º As reuniões serão preferencialmente presenciais ou por meio de web conferência.  

§9º Terão direito a voz e voto todos(as) os(as) representantes titulares ou suplentes que compõem o 

NUMEP/SUAS/Lages/SC. 

§9º As reuniões terão em sua dinâmica: 

a) Verificação da presença e da existência de quórum para a reunião; 

b) Aprovação da ata da reunião anterior; 

c) Apresentação, apreciação e deliberação da pauta constante no ofício de convocação e inclusão de 

demandas apresentadas pelos membros; 

d) Informes gerais.  

 

Capítulo III 

Disposições Gerais 

 

Art.13 A Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação (SMASH), através do Setor Gestão 

do Trabalho, deve oferecer a infraestrutura, recursos materiais e financeiros necessários para o efetivo 

funcionamento do NUMEP/SUAS/Lages/SC. 

 

Art.14 Cada representação receberá um exemplar do presente Regulamento, tendo ciência das 

informações. 

 

Art.15 Os casos omissos nesse regimento serão discutidos e acordados nas reuniões do 

NUMEP/SUAS/Lages/SC. 
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Art.16 Esse regimento deve ser aprovado pelos membros do NUMEP com registro em ata. E 

aprovado pelo Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação por meio de portaria. 

 

Art.17 Esse regimento entra em vigor a partir da data de sua publicação da Portaria assinada pelo 

Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação. 

 

                                           Lages (SC), 20 de Julho de 2020. 
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