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° 003 - 22 de junho 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
O prazo limite para envio da documentação para cofinanciamento estadual finda em 16 de julho de 2015. A listagem dos documentos
necessários e outras informações estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.sst.sc.gov.br/?id=742 ou nos seguintes contatos:
telefone (48) 36640739 ou e-mail convenios@sst.sc.gov.br.
Fonte: Informe DIAS/SST

Reunião de Articulação sobre Fluxos Migratórios no Sul do País
Está agendada para o dia 01 de julho de 2015 a reunião de Articulação sobre Fluxos Migratórios no Sul do País, promovida pela
SST/SC, com previsão de participação do Ministério da Justiça (MJ), Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Representantes dos
Estados do Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS), São Paulo (SP), Amazonas (AM) e capitais Curitiba (PR) e Florianópolis (SC), além de
outros atores.
Fonte: Informe DIAS/SST

Encontro sobre Novo Marco Regulatório
Em 10 de agosto de 2015, em Florianópolis, será realizado o encontro para discussão da aplicação da Lei n° 13019/2014 – Novo
Marco Regulatório, que estabelece o regime jurídico das parcerias que envolvam ou não transferências de recursos financeiros entre a
administração pública e a sociedade civil.
O evento contará com a presença de Laís Figueiredo, da Secretaria Geral da Presidência da República, representante do Conselho
Regional de Contabilidade, entre outros.
Fonte: Informe DIAS/SST

Atualização dos dados do 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

Proteção Social Básica
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
A DIAS/SST informa que o prazo para preenchimento pelo gestor, e aprovação pelo Conselho de Assistência Social, do Plano de Ação
2015 encerrará no dia 30 de junho de 2015.
Fonte: Informe DIAS/SST

Demonstrativo Sintético - IGDPBF
A DIAS/SST lembra que o prazo de preenchimento do Demonstrativo Sintético – IGDPBF, pelo gestor, se encerra no dia 30 de junho
de 2015, e o prazo para aprovação do referido Demonstrativo, pelo Conselho de Assistência Social, termina no dia 31 de julho de 2015.
Fonte: Informe DIAS/SST

Informes CIT
1.
2.
3.
4.

Observação de Saldo em contas de recurso federal para evitar suspensões e/ou bloqueio de recursos, assim como influenciem em futuros
repasses.
Realização de Audiência Pública na Câmara Federal no dia 23 de junho de 2015, em Brasília, sobre o Novo Marco Regulatório/ Lei n°
13019/2014 com debate sobre aplicabilidade da referida Lei e seus desdobramentos.
Indicação de instalação de nova Câmara Técnica na CIT para estudo sobre situação dos estados que apresentaram dificuldades na
implantação de Serviços Regionalizados (Santa Catariana participará como membro).
SENARC pactua procedimento para qualificação dos dados dos trabalhadores do SUAS no CADUNICO e Bolsa Família.
Fonte: Informe DIAS/SST

Programa aprimora Rede
O Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS foi criado para qualificar os processos de gestão pública e estimular
o conhecimento da rede socioassistencial no país. O incentivo do Programa Aprimora Rede se encerra em 31 de julho de 2015. Maiores
informações: redeprivasuas@mds.gov.br.
Fonte: Informe COEGEMAS/SC

Projetos Itaú
A Fundação Itaú Social está com edital aberto para que os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente inscrevam
propostas que poderão ser apoiadas com destinações de recursos aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. As inscrições
podem ser feitas no site: www.fundacaoitausocial.com.br, até o prazo final de 15 de julho de 2015.
Fonte: Informe COEGEMAS/SC

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

DIA

HORÁRIO

LOCAL**

25

13h

Itajaí

MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

25
22
13

13h
13h
13h

Criciúma
Blumenau
Florianópolis

14

13h

São Miguel do Oeste

30

13h

Florianópolis

*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 Intern o 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

