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Negociando e pactuando para consolidar o SUAS em SC!
CIB/SC - N° 005 - 14 de setembro de 2015
O que é a CIB?
A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é uma instância de negociação e pactuação da operacionalização do SUAS no Estado. Fazem parte desta comissão seis
representantes da gestão estadual e seis representantes da gestão municipal, indicados pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social
(COEGEMAS). As reuniões plenárias ordinárias da CIB são abertas a todos os interessados e ocorrem a cada dois meses. Participe desse espaço! Entre no site
http://www.sst.sc.gov.br/?id=389 e tenha acesso às atas, resoluções, legislações, cronograma de reuniões, editais de convocação, relatórios síntese da câmara
técnica, informes e outros documentos necessários para acompanhar as pactuações da CIB/SC.

Mapeamento dos Municípios em Relação ao Cumprimento das Metas e Prioridades do Pacto de Aprimoramento da Gestão Municipal
Em reunião plenária ordinária da CIB/SC realizada no dia 14 de setembro de 2015, a Secretaria de Estado da Assistência Social,
Trabalho e Habitação – SST/SC apresentou brevemente dados relativos ao cumprimento das Metas e Prioridades do Pacto de Aprimoramento
da Gestão Municipal.
O Pacto de Aprimoramento do SUAS é resultado de amplo processo de discussão entre representantes dos 3 níveis da federação na
Comissão Intergestores Tripartite - CIT. Por meio desse instrumento se materializam as metas e as prioridades nacionais no âmbito do SUAS.
Trata-se, portanto, de mecanismo de indução do aprimoramento do Sistema como um todo.
A NOB-SUAS 2012 estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem elaborar o Pacto de Aprimoramento
do SUAS, contendo: i) ações de estruturação e aperfeiçoamento do SUAS em seu âmbito; ii) planejamento e acompanhamento da gestão,
organização e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
A CIT definiu na sua 124ª reunião ordinária as prioridades e metas para a gestão municipal, no âmbito do Pacto de Aprimoramento do
SUAS, para o quadriênio 2014/2017. A periodicidade de elaboração do Pacto é quadrienal, com acompanhamento e revisão anual das
prioridades e metas estabelecidas, conforme estabelece o §1º e o §5º do art. 23 da NOB-SUAS 2012, aprovada pela Resolução nº 33, de 12
de dezembro de 2012, do CNAS.

O acompanhamento e a avaliação do Pacto tem por objetivo observar o cumprimento de seu conteúdo e a efetivação dos
compromissos assumidos entre os entes para a melhoria contínua da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais, visando à sua adequação gradativa aos padrões estabelecidos pelo SUAS. Nesse sentido, cada meta refere-se a um ponto
estratégico que deve ser observado pelo gestor municipal na condução do SUAS no seu município.
Vale ressaltar que as prioridades e metas da gestão municipal do SUAS foram definidas a partir de dados do Censo SUAS e demais
sistemas oficiais de informação, nacionais de estatísticas e, ainda, de pesquisas realizadas em âmbito nacional pelo Governo Federal.
Os mapas e dados apresentados nesta reunião estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.sst.sc.gov.br/?id=397.
Cofinanciamento Estadual 2015
Durante a reunião da CIB/SC, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST/SC apresentou um panorama
de análise referente ao cofinanciamento estadual 2015.
Lembrou-se que as informações contidas na tabela (abaixo) são atualizadas diariamente, pois o processo de análise está em
andamento.
Foi destacado que a maioria das pendências é referente a problemas na abertura das contas bancárias para investimento.
Informações referentes ao cofinanciamento estadual estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.sst.sc.gov.br/?id=742.
PANORAMA DE ANÁLISE REFERENTE AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2015*
Cofinanciamento

Elegíveis

Não analisados

Em análise

Pendência

Empenhado/Li
quidado

Não habilitados

Proteção Social Básica

280

47

83

89***

53

8**

Proteção Social Especial de Média
Complexidade
Proteção Social Especial de Alta
Complexidade

80

0

34

7

39

0

147

0

52

9

74

12

Benefícios Eventuais

295

0

63

29

177

24

*As informações contidas na tabela são atualizadas diariamente, pois o processo de análise está em andamento. Os dados demonstrados foram disponibilizados em 10/09/2015.
**Destes, dois municípios enviaram ofício à Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST/SC) justificando não envio de documentação no período hábil e
solicitando prorrogação de prazo para envio da mesma; são eles: Caibi e Santiago do Sul.
***Observa-se que a maioria das pendências é referente a problemas na abertura das contas bancárias para investimento.

Municípios com Suspensão de Recursos do Cofinanciamento Federal da PSB por Possuir CRAS com Espaço Compartilhado
Em reunião da CIB/SC, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST/SC apresentou a situação dos
CRAS que tiveram o recurso do Piso Básico Fixo – PBF bloqueados em razão do processo de aperfeiçoamento gradativo – Resolução CIT nº
21/2013:
Foram apresentados os CRAS com recursos bloqueados pelo MDS referentes à Resolução CIT Nº 21/2013, mas que estão na lista
dos municípios que receberão o equipamento (CRAS) pelo programa Pacto por Santa Catarina.
A relação de municípios consta na apresentação disponível no endereço eletrônico http://www.sst.sc.gov.br/?id=397.
Acompanhamento dos Beneficiários do Benefício de Gestação Múltipla pelos Municípios
Durante a reunião da CIB/SC, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST/SC apresentou a base legal
estadual que institui e regula o benefício assistencial de caráter financeiro nos casos de gestação múltipla.
Além disso, destacou os desafios legais para regulamentar e ampliar os direitos, apresentando como principal proposta a validação do
Protocolo de Gestão Integrada em Serviços, Benefícios e Transferência de Renda do SUAS.
A apresentação na íntegra sobre o tema está disponível no endereço eletrônico http://www.sst.sc.gov.br/?id=397.
Plano de Acompanhamento e Apoio Técnico aos Municípios
Em relação ao Plano de Apoio foram realizadas visitas técnicas nos municípios de Antonio Carlos (25/08) e Dr. Pedrinho (08/09),
estando agendadas as próximas visitas para Gravatal (15/09) e Rio Fortuna (30/09). Informamos que os relatórios das visitas então em fase
de conclusão, e para as próximas etapas estão previstas reuniões técnicas para continuidade do acompanhamento. Temos retorno positivo
dos municípios que já iniciaram o processo, evidenciando maior aproximação da gestão municipal com o órgão gestor estadual.
Fonte: Informe DIAS/SST

Campanha “Atualiza CadSUAS Santa Catarina”
A SST/SC está realizando campanha para sensibilizar os municípios para atualização das informações do CadSUAS. Tal ação faz-se
oportuna uma vez que vêm sendo encontradas diversas dificuldades pelo órgão gestor estadual no que tange ao conteúdo das informações
cadastradas, sobretudo identificando imprecisões quanto a endereços eletrônicos, telefones e demais dados que por vezes não estão
atualizados pelo órgão gestor municipal.
Fonte: Informe DIAS/SST

Bolsa Família e Cadastro Único
1. O Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família está previsto para ocorrer nos dias 23 e 24 de setembro em Florianópolis, 14 e 15 de
outubro em Lages e 04 e 05 de novembro em Chapecó. Maiores informações no site da SST, no link Assistência Social - Bolsa Família SC.
2. O Curso de Gestão do Cadastro Único e Gestão do Programa Bolsa Família está previsto para 16 a 20 de novembro, em Florianópolis.
3. Projeto Lar Legal de regularização fundiária do Estado está atuando por meio das empresas SC Engenharia e Tecnologia, RV Topografia,
TSC Topografia Serviços e Consultoria, XPNG Incorporadora Ltda, Construtora Dias Moreira, Lumater Topografia, Agromenssura e
Georreferenciamento, ADEHASC, RegSer Gestão e Serviços Ltda. Sendo necessária a inserção ou atualização cadastral das famílias
beneficiárias no Cadastro Único.
4. A SST/SC está disponibilizando em seu site, no link Assistência Social - Bolsa Família SC, as folhas de pagamento dos Programas Bolsa
Família e Santa Renda. A primeira senha de acesso dos municípios é SST2015, após deve ser modificada.
Fonte: Informe DIAS/SST

Benefícios Eventuais
1. A Coordenação de Benefícios, Programas e Transferência de Renda está analisando, juntamente com o Conselho Estadual de Assistência
Social – CEAS/SC, as resoluções municipais que regulamentam os Benefícios Eventuais, visando o aprimoramento das regulamentações.
Segundo a Resolução nº 20, de 27 de maio de 2014, do CEAS, até dezembro de 2017 todos os municípios que desejam ter cofinanciamento
do Estado para os Benefícios Eventuais, deverão tê-los regulamentados seja por meio de resolução dos Conselhos Municipais de Assistência
Social, decreto ou lei por parte do poder executivo.
2. No dia 30 de setembro a Coordenação estará em São José proferindo palestra sobre Benefícios Eventuais, a pedido da Prefeitura
Municipal.
Fonte: Informe DIAS/SST

Programas BPC na Escola e BPC Trabalho
1. A Coordenação de Benefícios, Programas e Transferência de Renda participará em eventos da Rede de Atendimento da Pessoa com
Deficiência da Secretaria de Estado da Saúde ministrando palestras sobre BPC na Escola e BPC Trabalho, nos dias 16 de setembro em
Chapecó, 07 de outubro em Criciúma e 02 de dezembro em Itajaí.

2. A Coordenação participará do Evento "Dia D - Feira de Empregos para Pessoas com Deficiência" com stand próprio para o Programa BPC
Trabalho, no dia 26/09/2015, das 9h às 17h, no IFSC (antiga escola técnica de Florianópolis).
Fonte: Informe DIAS/SST

Proteção Social Básica
1. A Gerência de Proteção Social Básica informa que dos 82 municípios que estavam com o recurso bloqueado pelo MDS decorrente da
Resolução CIT n° 21, de 5 de dezembro de 2013 , 60 municípios sinalizaram adequação, destes 44 encontram-se com o recurso
desbloqueado mediante intervenção do Estado junto ao MDS. Os demais estão em processo de análise e possível desbloqueio.
2. A Gerência informa que em consulta ao Sistema de Informação do Serviço de Convivência - SISC, realizada após o dia 20/06/2015,
identificou-se que há municípios que permanecem sem nenhum registro de usuário no sistema, impossibilitando o município de receber
cofinanciamento federal.
3. A Gerência informa que o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através da Coordenadoria Geral da União–
CGU, deu início ao 1º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos, e Santa Catarina foi sorteada com 03 municípios.
Fonte: Informe DIAS/SST

Proteção Social Especial
1. A SST/SC, a partir de uma proposição da DIAS, abriu seleção de artigos sobre boas práticas na execução, organização, oferta e avaliação
da gestão dos serviços e benefícios socioassistenciais e transferência de renda, no âmbito do SUAS.
2. Está sendo lançado Guia de Assessoria via Skype, elaborado pela DIAS/SST, como uma forma a mais de comunicação e aproximação com
os municípios. Através desta ferramenta on-line, Skype, os municípios podem agendar conversas com as equipes da DIAS/SST para tirarem
dúvidas, trocarem idéias, pensarem alternativas para alguma questão que surge nos equipamentos ou serviços, sem ter que aguardar o
deslocamento de equipe técnica da DIAS/SST até o município. Passa a ser uma alternativa mais ágil de atendimento para questões mais
pontuais e/ou emergenciais.
3. A DIAS/SST participou da elaboração da proposta do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, que está aberto para consulta pública
entre os dias 26 de agosto e 25 de setembro. O plano prevê metas e ações para o desenvolvimento e sustentabilidade do atendimento
socioeducativo no estado de Santa Catarina, potencializando a qualificação do trabalho, além de promover a emancipação produtiva dos
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

4. Foi publicada a Nota Técnica sobre a composição das equipes técnicas para os equipamentos de proteção social especial em municípios
PP1, depois da discussão e solicitação do COEGEMAS/SC.
Fonte: Informe DIAS/SST

Gestão da Política de Assistência Social
1. Panorama do Preenchimento dos Aplicativos da REDE SUAS - Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira e Plano de
Ação (10/09/2015):
Aprovado

Em Deliberação pelo
Conselho

Em Preenchimento

Não recebe o recurso

Serviços

230 (77,96%)

35 (11,86%)

21 (7,11%)

9 (3,05%)

IGD SUAS

231 (78,30%)

32 (10,84%)

32 (10,84%)

IGD PBF

236 (80%)

39 (13,22%)

18 (6,10%)

2 (0,67%)

Obs.: O Plano de Ação teve 100% de preenchimento por parte dos municípios.
2. Importância do Preenchimento do RMA: O Registro Mensal de Atendimentos - RMA é uma ferramenta informatizada que tem como objetivo
contribuir para a qualificação das informações no âmbito do SUAS, por meio da uniformização dos registros das informações dos CRAS,
CREAS e CENTRO POP. As informações coletadas pelo RMA têm um papel essencial no planejamento e na tomada de decisões no campo
das políticas públicas de Assistência Social, reunindo dados relevantes sobre os indivíduos e grupos alvos das ações dessas políticas.
Este aplicativo, aprovado por meio da Resolução CIT nº 4, de 24 de maio de 2011, e alterado pela Resolução nº 20 /2013, instituiu parâmetros
nacionais para o registro das informações relativas aos serviços ofertados nos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e nos
Centros de Referência Especializados da Assistência Social – CREAS e define o conjunto de informações que devem ser coletadas,
organizadas e armazenadas pelas referidas unidades, em todo o território nacional. Este aplicativo pode ser acessado por meio do
link: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/atendimento, e é o principal instrumento de aferição da demanda assistida nas unidades
socioassistenciais, na medida em que a análise das suas informações permite dimensionar/ quantificar o tipo, volume e padrões de qualidade
dos serviços ofertados pela rede.

3. Evolução de preenchimento do CNEAS - Santa Catarina: O Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS-DRSP, da
Secretaria Nacional de Assistência Social, informou aos Estados a evolução do preenchimento do Cadastro Nacional de Entidades de
Assistência Social - CNEAS. Esse cadastro ficou disponível para preenchimento pelas Gestões Municipais de Assistência Social de abril de
2014 até 31 de julho de 2015, data na qual essa primeira etapa foi encerrada. A apresentação sobre a situação do CNEAS em Santa Catarina
está disponível no endereço eletrônico http://www.sst.sc.gov.br/?id=397.
Fonte: Informe DIAS/SST

Plano Estadual de Capacitação e Educação Permanente do SUAS de Santa Catarina – PEC/SUAS e Programa CapacitaSUAS
Em reunião da CIB/SC, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST/SC apresentou informes sobre a
Execução do Plano Estadual de Capacitação e Educação Permanente do SUAS de Santa Catarina – PEC/SUAS e Programa CapacitaSUAS.
As apresentações sobre os temas estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.sst.sc.gov.br/?id=397.
Critérios de partilha de recursos referentes à participação no custeio do pagamento dos Benefícios Eventuais estabelecidos pelo
CEAS/SC
Em reunião da CIB/SC, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST/SC apresentou informes sobre os
critérios de partilha de recursos referentes à participação no custeio do pagamento dos Benefícios Eventuais, estabelecidos pelo CEAS/SC,
destacando os indicadores utilizados a partir da situação prevista nos benefícios eventuais; a fórmula geral; o piso e o percentual de repasse
por porte de município; e o cálculo de repasse.
A apresentação sobre o tema está disponível no endereço eletrônico http://www.sst.sc.gov.br/?id=397.
Atualização da situação dos Fundos Municipais da Infância e Adolescência no Estado
O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/SC disponibilizou a lista de municípios que possuem
pendências nos Fundos Municipais da Infância e Adolescência no Estado. Os municípios deverão solicitar a referida lista no CEDCA/SC, pelo
e-mail: cedca@sst.sc.gov.br.
Fonte: Informe COEGEMAS/SC

IX Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial 2015
As apresentações do IX Encontro Nacional
(http://aplicacoes.gov.br/sagi/snas/vigilancia/index4.php).

de

Vigilância

Socioassistencial

2015

estão

disponíveis

no

link

Fonte: Informe COEGEMAS/SC

Articulação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Programa Mais Educação
A Coordenação Geral do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Departamento de Proteção Social Básica/MDS
informa sobre a publicação e divulgação da Instrução Operacional e Manual de Orientações nº 01 SNAS –MDS / SEB - MEC, 18 de dezembro
de 2014, que orienta a atuação dos gestores, equipes de referência, trabalhadores dos Municípios, Estados e Distrito Federal em relação à
articulação e integração das ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e o Programa Mais Educação - PME.
Fonte: Informe COEGEMAS/SC

Marco Regulatório – Lei n° 13.019/2014
Os COEGEMAS de todos os Estados, juntamente com o Colegiado Nacional, estão mobilizados e expressando profunda preocupação
com a vigência da Lei n° 13.019/2014, uma vez que a referida legislação contém uma série de exigências que fatalmente dificultarão as
entidades sem finalidades lucrativas que atuam junto à sociedade, a firmar parcerias com o Poder Público Municipal, Estadual e Federal.
Existem diversas ações visando postergar a vigência da referida Lei com o intuito de aperfeiçoar os pontos omissos e controversos entre a
nova norma e a Política de Assistência Social, sendo instaurada uma Câmara Técnica da CIT, a qual está elaborando propostas a serem
pactuadas, e posteriormente encaminhadas ao Congresso. O COEGEMAS/SC estará socializando via e-mail documentos elaborados pela
referida Câmara Técnica.
Fonte: Informe COEGEMAS/SC

Plano Plurianual - PPA (Quadriênio 2016/2019)
Programada reunião entre COEGEMAS/SC e SST/SC para tratar sobre proposta orçamentária (FEAS/SC) referente ao Plano
Plurianual – PPA (Quadriênio 2016/2019) e LOA/2016.
Fonte: Informe COEGEMAS/SC

ANOTE NA AGENDA
Calendário Anual CIB-SC 2015*
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO

DIA

HORÁRIO

LOCAL**

25

13h

Itajaí

ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

25
22
13

13h
13h
13h

Criciúma
Blumenau
Florianópolis

14

13h

Lages

30

13h

Jaraguá do Sul

*Calendário aprovado durante a Reunião Ordinária da CIB em 26/11/2014 e alterado em 03/02/2015, 25/05/2015, 22/06/2015 e 06/08/2015 pela SST/SC e
COEGEMAS/SC.
**Local da primeira Reunião Extraordinária: Bombinhas.
Observações:
- A CIB/SC reunir-se-á em reunião plenária ordinária a cada dois meses e, extraordinariamente, quando necessário (Art. 9° do Regimento Interno da
CIB/SC).
- As reuniões ordinárias serão agendadas na última reunião do ano, quando será aprovado o calendário do ano seguinte (§1° do art. 9° do Regimento
Interno da CIB/SC).
- As reuniões extraordinárias, com pauta específica, serão convocadas pelo (a) coordenador (a) da CIB/SC, com pelo menos 15 (quinze) dias de
antecedência (§2° do art. 9° do Regimento Interno d a CIB/SC).
- Qualquer alteração no calendário de reuniões ordinárias da CIB/SC deverá ser submetida à aprovação do plenário (§3° do art. 9° do Regimento Interno da
CIB/SC).

CONTATOS
Endereço: Av. Mauro Ramos, 722, Centro – Florianópolis-SC, CEP: 88020-300
Site: http://www.sst.sc.gov.br/?id=389
e-mail: cib@sst.sc.gov.br
Telefone: (48) 3664 0654

