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

INFORME CIB/SC
Negociando e pactuando para consolidar o SUAS em SC!
CIB/SC - n° 006 - 09 de novembro de 2018
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.

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIAS
 Ofício SIPIA/SINASE - Ofício GABS/SST nº 689/2018, informa que a responsável pelo sistema é a servidora Karina Euzébio
lotada na Diretoria de Direitos Humanos.
 Acolhimento de imigrantes venezuelanos em cidades catarinenses - acolhimento dos imigrantes venezuelanos, Foi informado
que no próximo dia 14/11, 30 imigrantes chegarão e serão acolhidos junto ao Complexo Dom Jaime na Palhoça. E no dia
20/11, chegarão mais 30. (maiores informações com a Diretoria de Direitos Humanos, ou no Gabinete da Secretária).
 Lei do FEAS: PROCESSO SST 849/2016 - a Secretária estará apresentando ao novo Governador a Lei do FEAS, para que
possa encaminhar a ALESC.
 Lei do SUAS: PROCESSO SST 1867/2017 - está na DIAS para rever a questão dos percentuais, uma vez que segundo a
COJUR, é inconstitucional estabelecer percentual da arrecadação de impostos na política de Assistência Social.
 Desembolso dos recursos cofinanciados em 2018 – feito pela Gerência de Gestão do Fundo de Assistência Social.

 Status do CapacitaSUAS.
Fonte: Informe DIAS/SST

SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB
 Pactuação do calendário anual de 2019 será na última plenária em 10 de dezembro/2018;
 Apresentação da Consultora/Pesquisadora sobre as orientações para a qualificação das 26 CIBs do País - Ofício Circular
nº 03/2018/MDS/SNAS/DGSUAS/CGDEPS.
 A servidora Maristela Antonia dos Santos está substituindo como Representante Titular do Estado na CIB a servidora
Daiana Nardino Dias, a qual está em licença maternidade.
Fonte: Informe CIB/SST

GERÊNCIA DA AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO – GEAGI
Aberto Preenchimento do CENSO SUAS 2018
 No dia 10 de setembro, foi aberto o preenchimento do Censo SUAS 2018. Feito anualmente, desde 2007, o Censo
permite traçar informações sobre atividades, quantidade e serviços prestados nas unidades de atendimento de assistência
social, além do perfil dos trabalhadores e conselheiros. Tendo todo ano um alto percentual de preenchimento.
 A novidade para este ano é o questionário de Fundos de Assistência Social. As questões de gestão orçamentária e
financeira foram retiradas dos questionários de Gestão Municipal/Estadual.
 Este ano serão 13 questionários, que gerarão 29 bases de dados distintas e mais de 05 mil variáveis. Responderão o
questionário, inicialmente, as unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centros de Convivência.
Para estes, o sistema já está disponível e os demais estarão abertos conforme calendário abaixo:
 CRAS e Centro de Convivência: 10 de setembro a 09 de novembro;
 CREAS, Centro Pop e Centro Dia: 24 de setembro a 16 de novembro;
 Unidades de Acolhimento e Família Acolhedora: 05 de outubro a 23 de novembro;
 Conselho e Gestão: 15 de outubro a 30 de novembro;
 Fundos de Assistência Social: 17 de outubro a 30 de novembro.
 O link: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/censosuas permite visualizar os questionários em.pdf, manuais, calendário e fazer
o acompanhamento do preenchimento.

Aberto Preenchimento Demonstrativo Sintético Financeiro
 Em 24 de setembro, por meio da Portaria nº 244 de 19 de setembro de 2018, o Ministério de Desenvolvimento Social –
MDS iniciou o prazo para o preenchimento do Demonstrativo Sintético da Execução Físico-Financeira, conforme prazos
abaixo:
 Gestão: 60 dias – até 22 de novembro;
 Conselho: 30 dias – até 22 de dezembro.
 Link para preenchimento: http://aplicacoes.mds.gov.br/suasweb/publico/xhtml/inicial.jsf
 Ressalta-se, que não haverá possibilidade de prorrogação para preenchimento, considerando o final do exercício. O não
preenchimento dentro do prazo implicará a suspensão do repasse dos recursos do IGD-SUAS e do IGD-PBF.
 Mais informações: 0800 707 2003 ou e-mail fnas@mds.gov.br.
Fonte: Informe DIAS/SST

PACTO POR SANTA CATARINA / PROTEÇÃO SOCIAL

Fonte: Informe GABS/SST

GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GFEAS
 No dia 08/11/2018 foi publicado no site da SST o resultado da análise dos Planos de Trabalho do Cofinanciamento de
2018. Pedimos que os municípios verifiquem se possuem pendências a serem sanadas.
 Recordamos que são 7 dias para postar as retificações, portanto o último dia para a postagem das mesmas é o dia 14
de novembro de 2018.
 Além do resultado da análise, publicamos também o cronograma atualizado e um modelo de ofício para o
CMAS enviar nos casos em que “a aprovação do CMAS aconteceu antes da assinatura pela gestão”.
 Na planilha do resultado da análise pedimos especial atenção para aquilo que é fundamental para a retificação, ou seja, a
coluna “O QUE PRECISA ENCAMINHAR ATÉ 14/11”.
 A página contendo os documentos, as orientações e os instrumentais pode ser acessada pelo seguinte
link: http://www.sst.sc.gov.br/index.php/assistencia-social2/gerencia-de-gestao-do-fundo-estadual-de-assistenciasocial-gfeas/cofinanciamento-estadual-2018
 De todo modo a GFEAS anexou os novos documentos que foram publicados quando enviou comunição por e-mail para
todos os gestores.
Fonte: Informe DIAS/SST

GERÊNCIA DE GESTÃO DO TRABALHO DO SUAS - GETSU
Status do CapacitaSUAS
 Informamos que o Processo SST nº 0757/2018 do Programa CAPACITASUAS encontra-se na GECON – Gerência de
Contratos e Convênios desde 26/09/2018 para confecção do Edital para publicação da abertura de Pregão no DOE, com
execução prevista para o início de 2019.
1º Seminário Estadual da Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS na Região Sul
 A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST), por meio da Diretoria de Assistência Social
(DIAS), Gerência de Gestão do Trabalho (GETSU) e Núcleo Estadual de Educação Permanente do SUAS/SC, está

promovendo o 1º Seminário Estadual da Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS na Região Sul, que será
realizado em Criciúma/SC nos dias 29 e 30/11/2018, na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC).
 A Capacitação consta no Plano Operacional de Educação Permanente do SUAS, sendo este parte integrante do Plano
Estadual de Educação Permanente do SUAS, e tem como proposta disseminar conhecimento sobre a importância da
gestão do trabalho e educação permanente, bem como tratar de temas que favorecerão a discussão de pontos essenciais
à valorização do trabalhador e ao trabalho que exercem no SUAS como educação permanente, estruturação do processo
de trabalho institucional e implantação e implementação dos núcleos de educação permanente. Os temas abordados são
relevantes para o aprimoramento profissional e implementação da Política de Assistência Social.
 Estão sendo ofertadas 300 vagas, distribuídas aos municípios que fazem parte da região sul de Santa Catarina (regiões
do Extremo Sul, Carbonífera e Laguna) aos Gestores, Técnicos, preferencialmente efetivos, e conselheiros da Política de
Assistência Social (municipal e estadual).
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 20/11/2018 através do link: https://goo.gl/q48A2B

OUTRAS INFORMAÇÕES:
1 - As despesas dos participantes, deslocamento e hospedagem, serão de responsabilidade dos municípios.
2 – Este Seminário será executado preferencialmente para os trabalhadores das Regiões Sul (Araranguá, Balneário Arroio
do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Passo de Torres, Praia Grande,
Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo), Carbonífera (Balneário Rincão, Cocal do Sul,
Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga) e
Laguna (Armazém, Braço do Norte, Capivari de Baixo, Grão Pará, Gravatal, Imaruí, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Pedras
Grandes, Pescaria Brava, Rio Fortuna, Sangão, Santa Rosa de Lima, São Ludgero, São Martinho, Treze de Maio e Tubarão)
- de forma regionalizada, devendo ocorrer para as demais regiões do Estado em 2019.
3 – Confira a programação no link a seguir: https://goo.gl/fzJXe1

Mais informações:
Gerência de Gestão do Trabalho - GETSU
Jadna Mendes – (48) 36640759
Lucia Helena Rensi e Regina Suenes - (48) 3664-0911

Fonte: Informe DIAS/SST

COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INFORME Nº22/2018
1 - Portaria nº 244 de 19 de setembro de 2018
A SNAS estabeleceu a abertura do Demonstrativo Sintético de Execução Físico-Financeira do exercício de 2017
para

lançamento

das

informações

a

partir

de

24

de

setembro

de

2018.

Nesse sentido, a contar de 24/09/18, os gestores terão 60 dias, para preencherem e finalizarem o Demonstrativo no sistema
SUASweb, e os conselhos 30 dias, para enviarem o parecer no sistema. A SNAS, informa que não haverá possibilidade de prorrogação
para preenchimento, considerando o final do exercício. O não preenchimento dentro do prazo implicará a suspensão do repasse
dos recursos do IGD-SUAS e do IGD-PBF. Esclarece que o acesso ao sistema só já está liberado para os Administradores
Titular e Adjunto do Órgão Gestor e do Conselho. Os municípios precisam estar com os cadastros do Órgão Gestor, Conselho,
Prefeitura e Fundo devidamente atualizados no Cadastro Nacional do SUAS (CadSUAS) para que consigam finalizar o
Demonstrativo 2017. O Manual técnico do sistema bem como a Portaria e outros documentos sobre o tema estarão disponíveis
no Blog do FNAS e da Rede SUAS.

2- Programa de Apoio à Família Guardiã – FG

A família guardiã é identificada dentre a família extensa da criança/adolescente (avaliação de sua capacidade de
cuidado/afeto/proteção). A FG acolhe apenas a(s) criança(s)/adolescente(s) com quem tem vínculo familiar. Previne ou encurta
o acolhimento, por meio de estratégia de apoio à reintegração à família extensa.
Será discutido pela Câmara Técnica para apresentação de informações.
3 – Reunião Coegemas Dezembro – Navegantes ou Porto Belo dia 10 de dezembro de 2018, organizar a comissão de seleção da
eleição 2019.
4 – Estatuto e Regimento Interno do Coegemas-SC. Estatuto estava para análise no Cartório que devolveu com pendências.
Regimento em fase de estudo e elaboração pela CT do Coegemas.
5 – Ofício DIAS SST Nº148/2018 – A SST solicita que a equipe técnica que executa a proteção social Especial na gestão de seu
município adote o modelo de RMA do MDS e preencha formulário conforme demanda de atendimento e encaminhe o
formulário preenchido todos os meses para o e-mail: mediacomplexidade@sst.sc.gov.br.
Fonte: Informe COEGEMAS

ANOTE NA AGENDA

Calendário Anual CIB 2018
Mês

Dia

Semana

Horário

Local

Fevereiro

28

Quarta-feira

13h

Florianópolis

Março

28

Quarta-feira

13h

São Carlos

Maio

28

Segunda-feira

13h

Chapecó (CANCELADA)

Junho *

14

Quinta-feira

08: 30 hmin

Julho **

12

Quinta-feira

13 h

Criciúma

Agosto ***

23

Quinta-feira

13h

Treze Tílias

Setembro****

20

Quinta-feira

13h

Navegantes (CANCELADA)

Novembro*****

09

Sexta-feira

13h

Blumenau

Dezembro

10

Segunda-feira

13h

Porto Belo

Florianópolis

Locais em caso de substituição: Garuva e São José.
* Calendário alterado devido à greve dos caminhoneiros de maio de 2018.
** Calendário alterado durante a Reunião Ordinária da CIB em 14/06/2018.
*** Calendário alterado na Reunião Ordinária da CIB em 12/07/18.
**** Reunião cancelada.
***** Calendário alterado na Reunião Ordinária da CIB de 23/08/2018.

******* Calendário alterado durante a Reunião Ordinária da CIB-AS-SC em 09/11/2018.
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/index.php/institucional/cib
e-mail: cib@sst.sc.gov.br Telefone: (48) 3664 0842

