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° 001 - 28 de fevereiro 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
Plano de Acompanhamento e Apoio Técnico aos Municípios de Santa Catarina - Etapa 2017;
SIPIA (Sistema de Informação para Infância e Adolescência);
SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo);
Construção de CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência
Social).
Fonte: Informe DIAS/SST

GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS
 Status do CapacitaSUAS
 Programa CapacitaSUAS – Execução prevista 2018
Total de Vagas = 3.638 metas/vagas
Referente: 2013 e 2014
 Programa CapacitaSUAS – Resumo Planejamento
Total de Vagas = 3.638 metas/vagas
Referente: 2013 = 1.321 meta/vagas
+ 2014 = 2.317 meta/vagas
Fonte: Informe DIAS/SST

GERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Prazo para confirmação trimestral da participação dos usuários no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) vai até
20 de junho.
 O Sistema de Informação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SISC) é uma ferramenta de gestão do SCFV, por
meio da qual é possível realizar o acompanhamento e monitoramento do Serviço, assim como a apuração dos atendimentos
realizados, para fins de cálculo do cofinanciamento federal.
 O SISC está disponível, permanentemente, para inserção, alteração e consulta dos dados dos usuários atendidos no SCFV.
Trimestralmente, o gestor municipal ou quem ele delegar por meio de acesso ao sistema, deve confirmar da participação dos usuários.
 A próxima aferição dos dados inseridos no SISC será realizada no dia 20 de março de 2018 e será utilizada como base para o cálculo
do cofinanciamento de abril a junho de 2018, conforme dispõe a portaria nº 134 (art. 13, § 1º). Neste sentido, para evitar problemas de
bloqueio/suspensão de recursos, solicitamos aos municípios que fiquem atentos e realizem a confirmação (com sim ou não) dos
usuários do SCFV no SISC dentro do prazo estabelecido.
 De acordo com a Portaria do MDS nº 134, de 28 de novembro de 2013 “nenhum município ou Distrito Federal receberá como
componente I valor inferior a R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais), desde que atendido o mínimo de 25% (vinte e cinco por cento)
da capacidade de atendimento aceita” (art. 8º, §2º). Os municípios que não cumprirem o percentual mínimo não receberão os recursos
referentes ao trimestre aferido.
 Em caso de dúvida, acesse o Manual do SISC através do link: http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2014/02/SISCManual_Gestor_Municipal_v-3_-23.09.2015.pdf
ou entre em contato com a Gerência de Proteção Social Básica pelo email gepsb@sst.sc.gov.br ou pelo telefone (48) 3664-0686.
 A GEPSB informa que, desde o início de fevereiro/2018, a gestão do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho
(Acessuas Trabalho) retornou para a Gerência de Benefícios, Transferência de Renda e Programas (GEBTP) desta secretaria. Desta
forma, dúvidas ou demandas devem ser tratadas com as técnicas Viviane Fernandes e/ou Fernanda Braz pelo e-mail
acessuastrabalhosc@gmail.com ou pelo telefone (48) 3664-0646.
Fonte: Informe DIAS/SST

GERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 O Ministério do Desenvolvimento Social, no intuito de qualificar o Serviço de Proteção a Adolescentes em cumprimento de Medidas
Socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, realiza pesquisa para conhecer a realidade da
execução das medidas socioeducativas em meio aberto nos municípios brasileiros.
 No dia 19 de fevereiro foi disponibilizado o aplicativo eletrônico para o preenchimento on line do questionário no
endereço http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mse. O prazo final para o preenchimento e envio da pesquisa pelo aplicativo eletrônico é o
dia 02 de março de 2018.
 É fundamental que todos os municípios brasileiros devem responder a pesquisa, incluindo aqueles que não possuem CREAS ou que
ainda não possuam o serviço estruturado.

 A Coordenação Estadual do PETI encaminhou por email para todos os 295 municípios de SC um formulário para ser respondido até o
dia 02/04/18 com o intuito de fazermos um levantamento atualizado da incidência de Trabalho Infantil no nosso estado.
Fonte: Informe DIAS/SST

GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 O FEAS fez o pagamento da 4ª e última parcela do cofinanciamento de 2017 em 07/02/2018. O relatório de pagamentos de todas as
parcelas se encontra disponível no site da SST http://www.sst.sc.gov.br/index.php/assistencia-social2/gerencia-de-gestao-do-fundoestadual-de-assistencia-social-gfeas/cofinanciamento-estadual-2017
Fonte: Informe DIAS/SST

GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E TRANSFERÊNCIA DE RENDA
Local da Capacitação

Chapecó
Florianópolis
Lages
Florianópolis

Data

Quantidade de
Turmas

21, 22, 23 e 24 de Maio
27, 28, 29 e 30 de Agosto
24, 25, 26 ,27 de setembro
23, 24, 25, 26 e 27 de Julho

2
4
2
4

Tipo de capacitação
(Instrutor ou
Entrevistador)
Entrevistador
Entrevistador
Entrevistador
Gestão

Quantidade de kits que
o MDS precisa enviar ao
estado:
70
100
70
150
Fonte: Informe DIAS/SST

GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
 Apresentação do Plano de Acompanhamento e Apoio Técnico aos Municípios de Santa Catarina – Etapa 2017.
Fonte: Informe DIAS/SST

COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Informes COEGEMAS: Nº 15/2018 1. AVISO DA PRÓXIMA REUNIÃO: II Assembleia COEGEMAS: 28/03/2018, no período matutino
(8h às 12h). Local: São Carlos. 2. O grupo de Trabalho sobre acolhimento institucional – Nota Conjunta 01, 02 e 03. 3. Encontro
Regional SUL CONGEMAS acontecerá dias 05 e 06 de abril em Joinville-SC. 4. Seminário Estadual de Gestores acontecerá nos dias
29 e 30 de Maio em Chapecó. 5. A III Assembleia do Coegemas acontecerá dia 28/05/2018. 6. Prestação de Contas FEAS até 28/02.
7. Rodas de Conversa sobre Acolhimento – FECAM, SST, MP, TJ, COEGEMAS e CEDCA. 8. Questionário sobre a execução de
Medida Socioeducativa em Meio Aberto: O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), no intuito de qualificar o Serviço de Proteção
a Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, envia a
todos os municípios brasileiros um questionário online, por meio do qual pretende conhecer a realidade das medidas socioeducativas

em meio aberto nos municípios, incluindo aqueles que não atendem ou não possuem CREAS. O preenchimento do questionário sobre
as medidas socioeducativas em meio aberto, estará disponível até o dia 02 de março de 2018.
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

Quarta-feira

13h

Chapecó

Junho

28

Quinta-feira

13h

Criciúma

Agosto *

16

Quinta-feira

13h

Treze Tílias

Setembro

20

Quinta-feira

13h

Navegantes

Outubro

18

Quarta-feira

13h

Blumenau

Dezembro

06

Quinta-feira

13h

São João Batista

Locais em caso de substituição: Garuva e São José.
*Calendário aprovado durante a Reunião Ordinária da CIB em 28/02/2018.
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/?id=389
e-mail: cib@sst.sc.gov.br
Telefone: (48) 3664 0842

