
Resolução  de Funcionamento do Núcleo de Educação Permanente  do Sistema Único de 

Assistência Social Regional AMURES – NUEP/SUAS/AMURES / CISAMA. 

Capítulo I 

Da Natureza, Finalidade e Competência 

Seção I 

Da Natureza 

Art.1º - O Núcleo de Educação  Permanente  do Sistema Único de Assistência Social Regional 

AMURES  - NUEP/SUAS/AMURES/CISAMA previsto  como parte da configuração organizacional 

necessária à  implementação  da Politica Nacional de Educação Permanente do Sistema Único 

de Assistência Social – PNEP/SUAS ( ITENS 9.1 e 9.2 do Anexo à Resolução CNAS nº 004, de 

2013, é uma instância de consulta e assessoramento do órgão gestor  do SUAS na esfera 

Regional , no que diz respeito ao Planejamento, execução, monitoramento e avaliação da 

Politica de Educação Permanente . 

Parágrafo único.  O NUEP/SUAS/ REGIONAL AMURES/CISAMA será instituído  por meio de ato 

da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. 

Seção II 

Da Finalidade 

Art. 2º - O NUEP/SUAS / REGIONAL constitui-se lócus privilegiado de participação e cooperação 

institucionalizada, envolvendo gestores, trabalhadores, usuários beneficiários do SUAS, 

conselheiros de Assistência Social, e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nas atividades 

e decisões relativas ã implementação  da politica de educação permanente, especialmente no 

que toca aos seguintes aspectos: 

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 – Monitoramento e avaliação  do processo  de implantação da PNEP/SUAS na esfera regional 

e elaboração de propostas  de aperfeiçoamento; 

III – Planejamento de ações de Educação Permanente , elaboração  de diagnósticos de 

necessidades  de qualificação de gestores, trabalhadores e conselheiros, elaboração e 

formatação  de ações de formação e capacitação. 

Seção III 

Da Competência 

Art.3º - Compete ao NUEP/SUAS/REGIONAL AMURES/CISAMA: 

I – Apreciar  e formular propostas relativas à gestão e implementação da PNEP/SUAS no 

âmbito regional; 

II – Contribuir na elaboração  do Regional de Educação Permanente , com  vistas a sua 

aprovação  pelo Núcleo de Educação Permanente do Estado de Santa Catarina; 



III – Estabelecer relação cooperativas com o Núcleo Estadual de Educação Permanente do 

SUAS ( NUEP/SUAS )  e com outros núcleos instituídos  em âmbito estadual,  contribuindo  no 

processo   de implementação  da PNEP/SUAS: 

IV – Apoiar , monitorar e avaliar o processo  de implementação da PNEP/SUAS no  âmbito 

regional; 

V – Contribuir com o NUEP/SUAS/ SC nas ações  relativas ao diagnóstico  de necessidades 

municipais de formação e capacitação; 

VI – Avaliar e validar metodologias  e conteúdos  de educação  permanente relacionados aos 

processos  de trabalho, estratégias de gesto controle social  e outras práticas ou ações que, 

pelo seu  caráter inovador ou pela capacidade  que  tenham demonstrado de promover 

melhorias na qualidade da gestão, da oferta dos serviços, benefícios de renda ou no exercício  

do controle social, recomendando ao órgão gestor do SUAS a sua certificação, socialização e 

disseminação; 

VII – Alterar a sua portaria de funcionamento, quando necessário. 

Paragrafo único. Caberá ao NUESP/SUAS/ REGIONAL, sempre que necessário , organizar e 

convidar  profissionais para formação  de Grupos Temáticos Específicos , que visem à 

discussão, o alinhamento conceitual, a avaliação  e a proposição de  demanda de educação 

especificas, mediante diagnóstico prévio. 

Capitulo II 

Da Composição, Da Representação e da Organização 

Seção I 

Da Composição  

Art. 4º - O Núcleo de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social 

/ Regional – NUEP/SUAS/ AMURES/CISAMA será  composto por membros 

representantes dos seguintes órgãos/entidades: 

1- Colegiado da Associação dos Municípios da Região Serrana – COAS / 

AMURES/ CISAMA = Samara Zanoni ( Presidente do Colegiado) . 

2- Conselhos Municipais de Assistência Social será representado pela Secretaria 

Executiva dos Conselho de Lages = Ana / Ana 

3- Fórum Regional dos Trabalhadores do SUAS ( FRTSUAS ) = 

4- Instituições de Ensino superior  

 UNIPLAC =  

 UNIASSELVI =  

 FACVEST =  



5- ADR – Agencia de Desenvolvimento Regional = Lages 

6- OEGEMAS / CIB = Elaine Barbosa  

7- Representante dos Usuários  = Lages 

8- Fórum Permanente da Sociedade Civil =  

9- NUCRESS – Núcleo do Colegiado Regional de Serviço Social = Mirian  / 

Camila 

10- CRP – Conselho Regional de Psicologia =  

11- Câmara Temática do COEGEMAS = João Luiz Marciano ( Capão Alto ) / 

Geise ( Bom Jardim ) 

12-  Câmara Temática do COAS AMURES / CISAMA = Lusiane Zandonadi Nunes 

/ Rosangela Baldesar 

13-  Representante de NUEP / Lages = Aline Bernardi  

Seção II 

Da Representação. 

Art.5º O NUEP/ SUAS/ Regional  terá como representante 01 ( um ) Titular e 01 

Suplente de cada órgão / entidade. 

Art. 6º A representação dos membros titulares e suplentes que  compõe  o 

NUEP/SUAS /REGIONAL será por meio de  indicação, por seus respectivos  órgãos  

representativo; 

Art. 7º A representação dos órgãos / entidades de composição  do NUEPSUAS são 

permanente; 

Art. 8º Caberá à Coordenação Executiva comunicar ao órgão / entidade de 

representação os casos de ausência correspondente à  (           ) reuniões 

ordinárias e ou extraordinárias no  ano, de seus representantes, sem justificativa 

formal visando a importância de garantir a representação. 

 

 



 

Seção III 

Da Organização 

Art. 9º  Compõe a estrutura organizacional do NUEP/SUAS/REGIONAL os membros 

representantes dos órgãos / entidades previsto no Art. 4º. 

§ 1º  O Núcleo executará as competências do Art. 3º incisos de I,II,II,IV,V,VI e  VII e 

paragrafo único. 

§ 2º A Coordenação Executiva do NUEP /SUAS REGIONAL é de competência da 

Associação do Municípios da Região Serrana – AMURES e do Consórcio 

Intermunicipal Serra Catarinense – CISAMA e será coordenação técnica do Setor de 

Assistência Social da Associação e um Secretario (a) indicado pelo NUEP /SUAS 

REGIONAL. 

1- Caberá ao Coordenador Técnico: 

a) Convocar e coordenar as reuniões; 

b) Aprovar a versão final da pauta; 

c) Articular as proposições na perspectiva do consenso; 

2- A (O) Secretario (a) Executivo (a), compete: 

a) Receber, analisar e dar encaminhamento às correspondências , email e 

demandas pertinentes ao NUEP / SUAS / REGIONAL; 

b) Providenciar a convocação das reuniões e a divulgação  das respectivas 

pautas; 

c) Organizar e secretariar as reuniões; 

d) Elaborar a ata; 

e) Publicizar e encaminhar a ata para os  municípios e para o NUEP/SUAS/SC; 

f) Arquivar as atas para consultas. 



Art. 10º O NUEP/SUAS/ REGIONAL reunir-se-á ordinariamente e 

extraordinariamente  sendo as  reuniões  convocadas pela Coordenação Executiva, 

por  meio  formal ou eletrônico com 10 dias de antecedência.  

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

presença  na primeira chamada, e após 30 ( trinta ) minutos na segunda chamada, 

com qualquer número de presentes. 

§ 2º  As  reuniões  ordinárias  ocorrerão  mensalmente  conforme o calendário  

estabelecido pelo  Núcleo. 

§ 3º As reuniões extraordinárias  poderão ser solicitadas pelos representantes do 

NUEP/SUAS/ REGIONAL, com pelo menos 20 ( vinte ) dias de antecedência. 

§ 4º Os  (as) representantes titulares serão convocados (as) e os suplentes 

convidados (as) pela Coordenação Executiva para as reuniões. 

§ 5 O (a) representante titular que não puder comparecer às reuniões , deverá  ser 

representado (a) por seu (sua) suplente. 

§ 6  As reuniões são espaços de presença  aberta aos convidados  e demais 

interessados pelo NUEP/SUAS/REGIONAL com direito a voz. 

§ 7 As reuniões serão preferencialmente presenciais. 

§ 8 Terão direito a voz  e voto todos os representantes titulares ou suplentes que 

compõe o NUEP/SUAS/REGIONAL. 

§ 9  As reuniões terão em sua dinâmicas : 

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 edital de 

convocação e inclusão de demandas apresentadas pelos membros; 

d) Informes gerais; 

Paragrafo único. A proposta de pauta da reunião será elaborada pela 

Coordenação Executiva e encaminhada aos representantes do NUEP/SUAS/ 

REGIONAL, com antecedência de 15 (quinze) dias da data da reunião, 

conforme convocação. 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo III 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art.11º A AMURES/ CISAMA deve oferecer a infraestrutura e recursos 

materiais para o efetivo funcionamento do NUEP/SUAS/REGIONAL. 

Art. 12º Ficará a cargo dos órgão/entidade de origem dos representantes que 

compõem o NUEP/SUAS/REGIONAL, as despesas de passagem, translados, 

alimentação e  hospedagem, se  for o  caso, na ocasião de reunião e  ou  

seminários, rodas de conversas sobre o  tema e encontro  com o 

NUEP/SUAS/SC. 

Art. 13º Os casos omissos nessa Resolução de funcionamento serão 

discutidos e acordados nas reuniões do NUEP/SUAS/REGIONAL. 

Art. 14º Esta Resolução de funcionamento entra em  vigor a partir da data de 

sua publicação. 

 

Lages/SC,     de                           de 2018.     

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


