ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

INFORME CIB/SC
Negociando e pactuando para consolidar o SUAS em SC!
CIB/SC - N° 004 - 13 de julho 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.

Cofinanciamento Estadual: prorrogação de prazo para envio de documentação
Em reunião plenária ordinária realizada no dia 13 de julho de 2015, a CIB/SC pactuou a prorrogação de prazo para envio de
documentação para os municípios habilitarem-se ao repasse de recursos do Estado, a título de participação no custeio dos Benefícios
Eventuais, e ao cofinanciamento estadual dos serviços de proteção social básica e especial de média e alta complexidade.
Sendo assim, os municípios terão o prazo até 24 de julho de 2015 para remeterem os documentos necessários disponibilizados pela
Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST/SC, em seu sítio eletrônico.
Esta pactuação está expressa na Resolução CIB n° 11 , de 13 de julho de 2015, publicada no DOE/SC n° 20 .100, página 7, de 15 de
julho de 2015, disponível no endereço eletrônico http://www.sst.sc.gov.br/?id=389.

Plano de Acompanhamento e Apoio Técnico aos Municípios de Santa Catarina – Etapa 2015
Em 13 de julho de 2015, durante reunião plenária ordinária, a CIB/SC pactuou a revisão anual do Plano de Acompanhamento e Apoio
Técnico aos Municípios do Estado de Santa Catarina - Etapa 2015, com vistas ao alcance das prioridades e metas do Pacto de
Aprimoramento Gestão Municipal, para o quadriênio 2014/2017, estabelecidas na Resolução CNAS nº 18, de 15 de julho de 2013.
Esta pactuação está expressa na Resolução CIB n° 10 , de 13 de julho de 2015, publicada no DOE/SC n° 20 .100, página 3, de 15 de
julho de 2015, disponível no endereço eletrônico http://www.sst.sc.gov.br/?id=389.
A referida Resolução foi encaminhada ao Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/SC, para apreciação.
Pacto por Santa Catarina/ Proteção Social: Construção de CRAS e CREAS
Durante a reunião plenária ordinária da CIB/SC, a Diretoria de Habitação da SST/SC apresentou a situação dos municípios
contemplados com construção de equipamentos sociais (CRAS e CREAS), por meio do programa Pacto por Santa Catarina/ Proteção Social.
A apresentação está disponível no endereço eletrônico http://www.sst.sc.gov.br/?id=397.
Fluxos Migratórios
No dia 01 de julho de 2015 realizou-se, em Florianópolis, o Encontro Interestadual sobre Fluxos Migratórios. O encontro teve como
objetivo discutir os recentes fluxos migratórios para a construção de política pública intersetorial para migrantes.
No dia 06 foi realizada reunião com municípios e outros órgãos e entidades do Estado com objetivo de discutir os Fluxos Migratórios
em âmbito estadual, a qual teve, entre outros encaminhamentos, a indicação de constituição de Comitê Estadual Intersetorial que trate do
tema.
Entre os participantes dos encontros fizeram-se presentes: Representante do Ministério da Justiça (MJ), representante do Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), representante do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Assistência Social
(FONSEAS), Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Associação dos Haitianos, Pastoral do Imigrante, Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES), Secretaria de Estado de Educação (SED), Tribunal de Justiça de
Santa Catarina (TJ), Representante do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS), Representantes dos estados
de Minas Gerais (MG), Paraná (PR) e Amazonas (AM), e de diferentes municípios de Santa Catarina.
Fonte: Informe DIAS/SST

Programa Bolsa Família
A Coordenação de Benefícios, Programas e Transferência/DIAS prevê realização da Capacitação para Entrevistadores de Formulário
do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal para a segunda quinzena de agosto em Florianópolis.
A Coordenação também prevê para os meses de setembro, outubro e novembro a realização de Seminários Intersetoriais do Programa
Bolsa Família, em Florianópolis, Lages e Chapecó, respectivamente.
Esta Coordenação informa que enviou aos municípios e Secretarias de Desenvolvimento Regional listagem de benefícios do Programa
Bolsa Família e Programa Santa Renda não sacados, bem como explicações acerca do saque. A ideia é que municípios possam promover
busca ativa e orientar os beneficiários quanto aos direito que estão deixando de acessar.
Fonte: Informe DIAS/SST

BPC na Escola
A Coordenação de Benefícios, Programas e Transferência/DIAS solicita aos municípios que já participaram das capacitações do
Programa BPC na Escola do ano de 2014 que façam as inclusões dos Planos de Acompanhamento dos Beneficiários e do Plano de Ações
Intersetoriais no Sistema BPC na Escola.
Esta Coordenação informa que para acesso ao Sistema BPC na Escola visando à aplicação de questionários e/ou a inserção dos
Planos de Acompanhamento dos Beneficiários, os técnicos de CRAS deverão ter suas próprias senhas, e o acesso deve ser dado pelo gestor
municipal ou por pessoa por ele designada.
Fonte: Informe DIAS/SST

SISC
Desde 01/07/2015 o sistema está disponível para a confirmação da participação dos usuários, que subsidiará o cálculo do
cofinanciamento do 4º trimestre de 2015. A confirmação da participação dos usuários deve ser realizada até o dia 20/09/2015. Lembrando que
o município terá que inserir ao menos 25% da capacidade de atendimento total de usuários SISC para garantir o recurso proporcional.
Fonte: Informe DIAS/SST

CadSUAS
A DIAS/SST comunica aos municípios a necessidade de atualizar os dados no CadSUAS (Sistema de Cadastro do SUAS), a fim de
qualificar a comunicação entre equipe do órgão gestor estadual e gestores e técnicos da rede socioassistencial.
Fonte: Informe DIAS/SST

Suspensão de Recursos Piso Básico Fixo
Em cumprimento ao previsto na Resolução nº 21/2013 da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), o órgão gestor estadual procederá
com notificação aos municípios cujo CRAS encontram-se no Processo de Aperfeiçoamento Gradativo, com suspensão dos recursos do
cofinanciamento do Piso Básico Fixo. A referida resolução estabelece critérios mínimos para que os equipamentos públicos possam oferecer
um serviço de qualidade aos usuários da assistência social. As situações inadequadas foram identificadas no CENSO 2013 e/ou 2014.
Fonte: Informe DIAS/SST

Plano de Ação 2015
Informamos que foi pactuada na 140ª reunião da CIT, de 9 de julho de 2015, a prorrogação do prazo para preenchimento do Plano de
Ação 2015 pelos gestores e posterior aprovação dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios por
meio do sistema eletrônico SUAS Web, até o dia 15 de agosto de 2015.
Fonte: Informe DIAS/SST

Demonstrativo Sintético – IGD-PBF
Segundo a Portaria nº 08, de 8 de julho de 2015, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, informamos que
foram prorrogados os prazos de preenchimento do Demonstrativo Sintético 2014 - IGD-PBF (Índice de Gestão Descentralizada do Programa
Bolsa Família) conforme abaixo:
•
•

31 de agosto de 2015 para a finalização por parte do Gestor;
30 de setembro de 2015 para a finalização do Parecer dos Conselhos de Assistência Social.
Fonte: Informe DIAS/SST

CNEAS
O prazo para o preenchimento do CNEAS foi deliberado pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e pela Comissão
Intergestores Tripartite - CIT. Recentemente essas duas instâncias decisórias da política de assistência social deliberaram pela prorrogação
do prazo (que inicialmente era de 31 de dezembro de 2014) para 31 de julho de 2015.
O CNEAS é uma previsão da Lei Orgânica de Assistência Social LOAS (Lei 8.742/1993) e se reveste de importância pela possibilidade
de realizar o levantamento de informações relativas à identificação completa de cada um dos serviços, programas, projetos ou benefícios
socioassistenciais executados pela rede complementar do Sistema Único de Assistência Social, formada pelas entidades e organizações
privadas de assistência social.

Vale dizer que o preenchimento de que estamos tratando é de responsabilidade do órgão gestor da política de assistência social do
município, isto é, da secretaria de assistência social ou estrutura similar.
O Manual de Orientação do CNEAS encontra-se disponibilizado no site do MDS e contem o instrumental utilizado para a coleta de
informações durante a visita técnica.
Fonte: Informe DIAS/SST

Marco Regulatório
A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST) promoverá no dia 10 de agosto um seminário sobre a
aplicação da lei federal n° 13.019/14, que trata da parceria voluntária entre entes públicos e organizações da sociedade civil. O debate
ocorrerá no auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis, a partir das 8h30min.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico da SST, de 1° a 30 de julho.
Fonte: Informe DIAS/SST

Encontro Regionalizado
Trata-se de uma das ações do Plano de Apoio aos Municípios (se for pactuado nesta plenária da CIB) e será realizado na região
serrana no mês de outubro. Data e cidade a confirmar. Muito provavelmente será em Lages.
Fonte: Informe DIAS/SST

Capacitação
Programa CapacitaSUAS – EXTRATO (execução prevista: 2015)
Total de Vagas = 3139, referente: 2012 (saldo de meta/vagas = 541) + 2013 (meta total/vagas 2598)
GERÊNCIA
RESPONSÁVEL

CAPACITAÇÃO

PÚBLICO ALVO

Gerência de
Capacitação de
Políticas Sociais –
GECAP

Curso de Introdução
ao Provimento dos
Serviços e Benefícios
Socioassistenciais

541 vagas para trabalhadores, do âmbito
municipal, em cargos de nível superior efetivo
(preferencialmente)
dos
serviços
socioasssistenciais executados por Equipes
Volantes dos CRAS, Equipes de referência dos
CRAS, CREAS, Centros Pop, e Serviços de
Acolhimento Institucional; e vagas para Gestão
Estadual do SUAS, incluindo vagas para o
Centro Educacional São Gabriel.

FONTE DE RECURSOS

Subação 2026
- capacitação continuada
dos atores da política de
A.S.
Fonte 0225

LOCAL/POLOS

04 Pólos
Regionais:
Pólo 01 –
Chapecó
Pólo 02 – Lages
Pólo 03 – Tubarão
Pólo 04 Blumenau

PATAMAR
FORMATIV
O
Introdutório

Fonte: Informe DIAS/SST
MODALIDADE DE
REALIZAÇÃO e CARGA
HORÁRIA
Presencial
40 h/aula

Curso de Introdução
ao Exercício do
Controle Social

Curso de Atualização
em Vigilância
Socioassistencial

Curso de Atualização
sobre Especificidade e
Interfaces da Proteção
Social Básica

Curso de Atualização
sobre Organização
dos Serviços de
Proteção Social
Especial

924 Vagas
para Conselheiros Municipais do CMAS,
representante
Governamental
e
Não
Governamental
(preferencialmente
representante de usuário); e para
Conselheiros Estaduais (CEAS), representantes
Governamental e Não Governamental.

Subação 2026 –
Capacitação continuada
dos atores da política de
A.S.

353 vagas
para trabalhadores em cargos de nível superior
efetivo (preferencialmente): da Gestão Municipal
do SUAS e da Gestão Estadual do SUAS,
incluindo vagas para Conselheiros Estaduais,
representantes governamental e da sociedade
civil; e para Secretaria Executiva do CEAS.

Subação 2026 –
Capacitação continuada
dos atores da política de
A.S.

667 vagas
para trabalhadores em cargos de nível superior
efetivo (preferencialmente): das Equipes de
Referência dos CRAS, da Gestão Municipal e da
Gestão Estadual do SUAS, incluindo vagas para
Conselheiros Estaduais, representantes
governamental e da sociedade civil; e para
Secretaria Executiva do CEAS.

Subação 2026 –
Capacitação continuada
dos atores da política de
A.S.

654 vagas
para trabalhadores em cargos de nível superior
efetivo (preferencialmente): das equipes de
referência dos CREAS (coordenadores); das
equipes de medidas socioeducativas; dos
Serviços do PAEFI; dos Centros Pop; dos
Serviços de Acolhimento (técnicos e
coordenadores) com execução municipal direta
(exceto famílias acolhedoras); técnicos da
gestão municipal que tem CREAS; vagas para
gestão estadual, incluindo vagas para o Centro
Educacional São Gabriel e vagas para
Conselheiros Estaduais, representantes
governamental e da sociedade civil; e Secretaria
Executiva do CEAS

Subação 2026 –
Capacitação continuada
dos atores da política de
A.S.

Fonte 0225

Fonte 0225

Fonte 0225

Fonte 0225

04 Pólos
Regionais:

Introdutório

Pólo 01 –
Chapecó
Pólo 02 – Lages
Pólo 03 – Tubarão
Pólo 04 Blumenau
04 Pólos
Regionais:

40 h/aula

Atualização
Presencial

Pólo 01 –
Chapecó
Pólo 02 – Lages
Pólo 03 – Tubarão
Pólo 04 Blumenau
04 Pólos
Regionais:

Presencial

40 h/aula

Atualização

Presencial
40 h/aula

Pólo 01 –
Chapecó
Pólo 02 – Lages
Pólo 03 – Tubarão
Pólo 04 Blumenau
04 Pólos
Regionais:

Atualização

Presencial
40 h/aula

Pólo 01 –
Chapecó
Pólo 02 – Lages
Pólo 03 – Tubarão
Pólo 04 Blumenau

Cofinanciamento Estadual 2015
O COEGEMAS/SC está articulando junto à SST/SC, incremento no cofinanciamento para os municípios que implantaram Centro POP,
conforme § 1º, Inciso III do Artigo 2º da Resolução CIB/SC nº 06/2015.
Fonte: Informe COEGEMAS/SC

Critérios de Partilha para Benefícios Eventuais estabelecidos pelo CEAS/SC
A Alteração dos valores se deu em função da mudança de critérios de partilha estabelecidos pelo CEAS/SC. O COEGEMAS/SC e a
SST/SC farão interlocução com o CEAS/SC para possível discussão futura.
Fonte: Informe COEGEMAS/SC

Lista dos CRAS com recursos bloqueados
Conforme Resolução CIT nº 21/2013, o COEGEMAS/SC estará expedindo ofício à SST/SC, para rever os casos dos municípios que
informaram, no CensoSUAS, estar compartilhando espaço com “outros”, mas que aguardam o término da construção do equipamento social
pelo Governo Estadual por meio do Programa Pacto por Santa Catarina.
Fonte: Informe COEGEMAS/SC

Serviços Regionalizados da PSE de Média e Alta Complexidade
O COEGEMAS/SC expediu ofícios à SST/SC, solicitando definição do modelo de serviço regionalizado para média complexidade, e
definição de qual a modalidade, quantidade de atendimento e a forma de execução do serviço regionalizado de alta complexidade.
Fonte: Informe COEGEMAS/SC

Estatuto COEGEMAS/SC
A Secretaria Executiva do COEGEMAS/SC está realizando busca do último Estatuto Registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, e averiguando junto à Receita Federal as pendências existentes no atual CNPJ. Lembrando que o prazo estipulado para os
municípios encaminharem sua sugestão de alteração no estatuto expirou em 31/05/2015.
Fonte: Informe COEGEMAS/SC

ANOTE NA AGENDA
Calendário Anual CIB-SC 2015*
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

DIA

HORÁRIO

LOCAL**

25

13h

Itajaí

25
22
13

13h
13h
13h

Criciúma
Blumenau
Florianópolis

14

13h

São Miguel do Oeste (a confirmar)

30

13h

Florianópolis (a confirmar)

*Calendário aprovado durante a Reunião Ordinária da CIB em 26/11/2014 e alterado em 03/02/2015, 25/05/2015 e 22/06/2015 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
da 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
Email: cib@sst.sc.gov.br
Telefone: (48) 3664 0654

