
 

 

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOC IAL (CIB) SANTA 1 
CATARINA 2 
ATA Nº 01/2016  3 

Ao vigésimo segundo dia do mês de março de dois mil e dezesseis, às treze horas, no 4 
auditório do Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC, localizado na Rua 22 de abril, n° 5 
2240, Bairro São Luiz, São Miguel do Oeste/SC, realizou-se a reunião plenária ordinária da 6 
Comissão Intergestores Bipartite da Assistência Social (CIB/SC) com a presença dos 7 
seguintes membros: representantes da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho 8 
e Habitação (SST/SC) – Geraldo Cesar Althoff (Coordenador da CIB/SC e Secretário de 9 
Estado), Alcenira Vanderlinde e Ivanor Alberti, e representantes do Colegiado Estadual de 10 
Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS/SC) – Ana Cláudia da Silveira 11 
Quege – Presidente do COEGEMAS/SC (Três Barras), Dejair de Oliveira Junior 12 
(Florianópolis) e José Amarildo Farias (Lages). Ainda estavam presentes gestores e técnicos 13 
municipais, representantes da câmara técnica, secretarias regionais e associações de 14 
municípios, cuja lista de presença segue anexa. Geraldo Cesar Althoff iniciou a reunião 15 
agradecendo o acolhimento do município de São Miguel do Oeste e a presença de todos e 16 
todas. Em seguida apresentou a ordem do dia, que foi aprovada pelo plenário. 1° Apreciação 17 
e aprovação da ata da reunião anterior:  Ivanor Alberti efetuou a leitura da ata da reunião 18 
anterior, e após esta foi aprovada pelo plenário.  2° Correspondências recebidas e 19 
expedidas: O plenário considerou lida a relação de ofícios recebidos e expedidos pela 20 
CIB/SC: Recebidos – Ofício n°1414/2015, enviado pel o GABS/SST, solicitando alteração  de 21 
representantes da SST na CIB/SC; Ofício n°004/2016,  enviado pelo COEGEMAS, solicitando 22 
inclusão de assunto em pauta na reunião da CIB/SC; Ofício n°006/2016, enviado pelo 23 
COEGEMAS, solicitando alteração do horário da reunião da CIB/SC. Expedidos – Ofício 24 
n°48/2015, destinado ao GABS/SST, encaminhando, par a assinatura, Resoluções CIB n°12 e 25 
nº 13/2015; Ofício n°51/2015, destinado ao GABS/SST , encaminhando, para assinatura, 26 
Ofícios CIB nº 49 e 50/2015; Ofício nº 001/2016, destinado ao GABS/SST, encaminhando, 27 
para assinatura, Portaria que designa novos membros, representantes do Estado, para 28 
compor a CIB; Ofício 049/2015, destinado ao CEAS/SC, encaminhando para conhecimento, 29 
Ata CIB nº 05/2015, Calendário anual da CIB 2016 e Resoluções CIB nº 12 e 13/2015; Ofício 30 
nº 002/2016, destinado ao GABS/SST, encaminhando, para assinatura, comunicado da 31 
CIB/SC referente á nova data da reunião plenária; Ofício nº 003/2016, destinado ao 32 
GABS/SST, encaminhando, para assinatura, comunicado da CIB/SC referente ao novo 33 
horário da reunião plenária. E encaminhando, para conhecimento, prazos e providências para 34 
preparação da reunião plenária, Calendário Anual da CIB 2016 e minuta de edital de 35 
convocação da CIB; Ofício nº 004/2016, destinado ao GABS/SST, encaminhando, para 36 
assinatura, Edital de Convocação CIB. 3° Critérios de partilha e procedimentos referentes  37 
ao cofinanciamento estadual 2016. Ivanor Alberti ressaltou que as minutas de resoluções 38 
encaminhadas pelo órgão gestor ao COEGEMAS eram quase iguais às do ano anterior, salvo 39 
algumas pequenas mudanças. Na ocasião a senhora Ana Cláudia apresentou algumas 40 
propostas de alteração levantadas pelo COEGEMAS: não vinculação de repasse dos 41 
recursos à carga horária dos profissionais, mas sim vincular às 40 horas semanais do 42 
serviço/equipamento social; definição de valores e cronograma de desembolso; referente aos 43 
Benefícios Eventuais, respeitar o artigo 22 da LOAS e o artigo 15 da NOBSUAS/2012, 44 
incluindo a possibilidade de uso do recurso nas 04 (quatro) modalidades; inserir a redação do 45 
artigo 10 da Resolução de Cofinanciamento dos Serviços de Alta Complexidade para as 46 
demais resoluções (média, básica e benefícios eventuais), referente a greve dos Correios, e 47 
outras situações que podem atrasar o envio da documentação. Após a discussão a plenária 48 
decidiu apreciar e pactuar as referidas resoluções na próxima reunião plenária da CIB. A 49 
princípio Ana Claudia sugeriu que a equipe técnica da SST elaborasse as novas minutas de 50 



 

 

resolução e encaminhasse para a Câmara Técnica do COEGEMAS. Na oportunidade Ana 51 
Claudia antecipou o assunto referente ao Status do repasse de recursos referente ao 52 
cofinanciamento 2015 especificando o caso dos municípios que não receberam recursos por 53 
problemas operacionais da SST. Sobre o assunto Ivanor Alberti explicou que quatro  54 
municípios (Mafra, Maravilha, Apiúna e Pouso Redondo) tiveram seus recursos estornados 55 
devido a incorreção de CNPJ, sendo que os três primeiros municípios tiveram seus recursos 56 
estornados por problemas operacionais da SST, e o último município devido a não vinculação 57 
do CNPJ ao FMAS. Lembrou que o órgão gestor ainda não regularizou o repasse porque o 58 
Estado precisa fazer novo empenho dos valores correspondentes a estes municípios, e que o 59 
fará tão pronto haja disponibilidade financeira. Ainda ressaltou que alguns municípios 60 
receberam recursos referentes à Proteção Social Básica no mês de janeiro de 2016, em 61 
restos a pagar, porque estavam com suas contas bancárias bloqueadas, e que o órgão gestor 62 
fez um grande esforço junto aos Bancos e Gestores municipais, por meio de ligações 63 
telefônicas e mensagens por e-mails para desbloqueá-las dentro do prazo para os repasses 64 
de restos a pagar. Na ocasião Ana Claudia solicitou à SST que inclua esses valores a mais 65 
em 2016 para pagar esses quatro municípios que tiveram seus recursos estornados. Em 66 
seguida José Amarildo questionou sobre o decreto estadual nº 547/2015, aonde dispõe que 67 
“somente será permitido pagamento de restos a pagar que tenham sido devidamente 68 
empenhados no exercício findo e liquidados até a data limite de 31 (trinta e um) de janeiro do 69 
ano subseqüente, devendo estas despesas serem relacionadas juntamente com as demais 70 
despesas que foram pagas no exercício findo, e empenhados não liquidados até a data limite 71 
serão devidamente estornados”. No momento Ivanor Alberti informou que o órgão gestor 72 
esclarecerá oficialmente aos municípios as dúvidas referentes ao assunto questionado. Na 73 
oportunidade o senhor Geraldo Althoff informou que esteve em reunião com o governador 74 
colocando-o a par da situação do cofinanciamento estadual, e que este pediu-lhe que 75 
buscasse uma solução junto à Secretaria da Fazenda. Destacou que está negociando com a 76 
Fazenda e que já chegou a um valor, mas que ainda está buscando mais. Na oportunidade 77 
pediu desculpas pelas incorreções da SST justificando que a mesma tem problemas muito 78 
sérios de ordem administrativa. Além disso, declarou que o Estado quer ser parceiro, mas 79 
que, nesse momento, tem dificuldades como os demais entes. Aproveitando a oportunidade o 80 
senhor secretário Geraldo Althoff ressaltou sobre a definição de percentual financeiro para a  81 
Assistência Social, alertando que existe uma tendência do gestor administrativo do Estado 82 
impedir o engessamento de recursos públicos. Encerrando a discussão sobre 83 
cofinanciamento, o plenário decidiu encaminhar as pactuações sobre o referido assunto, para 84 
a próxima reunião plenária da CIB, a ser realizada em 28 de abril no município de São 85 
José/SC. 4º Projeto de Lei que altera o FEAS/SC. Ivanor Alberti informou que o Projeto de 86 
Lei foi apresentado pela Assessoria Jurídica da SST/SC na reunião prévia da CIB realizada 87 
na semana anterior. Na ocasião o secretário José Amarildo disse que o COEGEMAS não está 88 
disposto a abrir mão da instituição do repasse regular e automático. No momento o senhor 89 
Geraldo Althoff propôs que os avances para a instituição do repasse regular e automático 90 
sejam progressivos, destacando novamente a tendência do gestor impedir o engessamento 91 
dos mesmos. Em seguida o senhor José Amarildo lembrou da possibilidade de propor  92 
emendas ao Projeto no âmbito da ALESC/SC. 5º Informes SST/SC. Nesse momento Ivanor 93 
Alberti informou que a DIAS/SST já procedeu a entrega do relatório final de execução do 94 
Plano de Apoio Técnico aos municípios. Aproveitando a oportunidade Sra. Alcenira 95 
Vanderlinde explicou que o relatório parcial foi apresentado na CIB em Jaraguá do Sul em 96 
novembro de 2015, e que neste último relatório constam considerações finais que serão 97 
discutidas na próxima plenária da CIB. Logo em seguida informou que o plano de 98 



 

 

acompanhamento e apoio técnico aos municípios – Etapa 2016, está sendo construído pela 99 
DIAS/SST, e será apresentado também na próxima plenária da CIB. Na ocasião Ana Cláudia 100 
informou que o COEGEMAS tem algumas propostas a serem inseridas no relatório. São elas: 101 
“quais os principais problemas apresentados pelos municípios?; quais os resultados após o 102 
acompanhamento?; o que mudou e impactou no município?”. Também apresentou propostas 103 
para o Plano de Acompanhamento Etapa 2016. São elas: “quem compõe a equipe da SST?; 104 
definir metas e prazos; quantas visitas técnicas serão realizadas e onde?; quantas oficinas 105 
serão realizadas e onde?; quantas capacitações serão realizadas e onde?; quanto vai custar 106 
e com que recurso serão pagos?”. Nesse momento Sra. Alcenira Vanderlinde afetou a leitura 107 
do informe do referido Plano. Após Ana Cláudia relatou que alguns municípios estão sofrendo 108 
suspensão de recurso federal e questionou para qual área da SST/SC o município deve se 109 
dirigir para ser orientado. Em resposta Alcenira Vanderlinde informou que serão agendados 110 
encontros com os municípios na SST/SC e que os técnicos de cada área atenderão aos 111 
municípios. Aproveitando a oportunidade, Ivanor Alberti indicou os setores para contato sobre 112 
dificuldades ligadas ao cofinanciamento federal e estadual. Prosseguindo com discussão, o 113 
COEGEMAS solicitou que o órgão gestor faça um levantamento dos municípios com recursos 114 
federais bloqueados e suspensos, e os respectivos motivos. Sobre o Plano de Apoio Sra. 115 
Alcenira Vanderlinde salientou que a SST/SC presta assessoria técnica aos municípios 116 
através de diversos meios, presenciais, telefônicos e eletrônicos, mas que tem uma limitação 117 
de recursos humanos para o atendimento, especialmente in loco. Aproveitando a 118 
oportunidade Ana Cláudia levantou a questão sobre a suspensão de recursos federais em 119 
função da carga horária de trinta (30) horas dos profissionais da Assistência Social nos 120 
equipamentos sociais, solicitando a não penalização aos municípios por parte do estado. Na 121 
sequência Ivanor Alberti apresentou o status do repasse de recursos referente ao exercício 122 
financeiro de 2015, informando que o Estado encaminhou na primeira reunião plenária da CIB 123 
no dia 25 de março, a proposta de pactuação de R$ 10 milhões. Essa proposta foi rejeitada, 124 
não havendo pactuação nessa reunião. Na reunião da CIB de 25 de maio, houve então a 125 
pactuação tardia de aproximadamente 26 milhões. Nas Resoluções CIB nº 4, 5, 6 e 7, havia 126 
um cronograma para repassar os recursos para os municípios habilitados. Dessa forma, à 127 
medida que os municípios se habilitavam, a SST procedia aos trâmites financeiros e os 128 
recursos eram depositados, por haver disponibilidade financeira nesse momento. Assim 129 
alguns municípios receberam recursos para benefícios eventuais, básica, média, alta, 130 
totalizando R$ 1.900.440,41, os quais foram liquidados e pagos no mês de setembro (entre os 131 
dias 21 e 25). Então veio a faltar disponibilidade financeira. O novo Secretário e sua equipe 132 
conseguiram negociar com a Secretaria de Estado da Fazenda o montante aproximado de R$ 133 
8.000.000,00 para o cofinanciamento. Houve então uma reunião entre a SST e o 134 
COEGEMAS para discutir qual critério seria aplicado para distribuir o recurso financeiro 135 
disponível, e foi priorizado o cofinanciamento da proteção social básica, conforme informado 136 
na Portaria nº 106 de 12/11, publicada no DOE de 16 de novembro de 2015. Lembrou sobre 137 
os valores repassados para cada proteção e benefícios eventuais em 2015: Na Proteção 138 
Social Básica receberam duzentos e trinta e dois municípios, totalizando o valor de sete 139 
milhões e novecentos e vinte e seis mil e trezentos e noventa e um reais e setenta e dois 140 
centavos (R$ 7.926.391,72); na Proteção Especial de Média Complexidade receberam dois 141 
municípios, totalizando o valor de duzentos e cinqüenta e oito mil e quinhentos e oito reais e 142 



 

 

oitenta centavos (R$ 258.508,80); na Proteção Especial de Alta Complexidade receberam 143 
quatorze municípios o valor de setecentos e quatro mil e quatrocentos e oito reais e sessenta 144 
e quatro centavos (R$ 704.408,64); e nos Benefícios Eventuais receberam cinquenta e oito 145 
municípios, totalizando o valor de duzentos e sessenta e um mil e seiscentos e oitenta e três 146 
reais e treze centavos (R$ 261.683,13). Sendo assim o total repassado referente ao 147 
cofinanciamento estadual em 2015 foi de nove milhões e cento e cinquenta mil e novecentos 148 
e noventa e dois reais e vinte e nove centavos (R$ 9.150.992,29). Após discussão do plenário 149 
sobre a priorização de repasse de recursos, tendo em vista a não disponibilidade financeira 150 
total pactuada, o plenário decidiu encaminhar para a Câmara Técnica da CIB solicitação de 151 
proposições sobre os critérios e procedimentos, inserindo a proposição de alternativas de 152 
procedimentos de repasses, no caso em que não ocorra disponibilidade financeira de valores 153 
na íntegra. A seguir a sra. Alcenira Vanderlinde apresentou o status de construção de 154 
equipamentos sociais especificando a quantidade de construção de CRAS e CREAS 155 
finalizadas, em andamento e em fase de licitação. Nesse momento o secretário de estado 156 
Geraldo Althoff externou as dificuldades encontradas no processo de construção dos referidos 157 
equipamentos, ressaltando a falta de recursos humanos para o acompanhamento das obras. 158 
O secretario informou ainda que das vinte e nove obras comprometidas pela ex-secretária 159 
Angela Albino, sete já estão sendo licitadas. Na ocasião o plenário discutiu sobre a fragilidade 160 
e ausência de critérios de classificação de municípios aptos a receberem os equipamentos 161 
sociais. Ana Cláudia fez um breve resgate histórico do processo de construção dos critérios 162 
de classificação de municípios aptos para recebimento de equipamentos sociais. Na 163 
sequência o secretário Geraldo Althoff lembrou das dificuldades encontradas nesse processo 164 
em função da rotatividade de gestores estaduais. Dando continuidade Ivanor Alberti informou 165 
que a Gerência de Benefícios, Programas e Transferência de Renda está analisando 166 
juntamente com o Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) as resoluções municipais 167 
que regulamentam os Benefícios Eventuais, visando o aprimoramento das mesmas. Segundo 168 
a Resolução nº 20, de 27 de maio de 2014, do CEAS, até dezembro de 2017 todos os 169 
municípios que desejam ter cofinanciamento do Estado para os Benefícios Eventuais deverão 170 
ter os Benefícios Eventuais regulamentados. Ainda comunicou que a Resolução CEAS nº 31, 171 
de 15 de dezembro de 2015, aprovou a instituição do Grupo de Trabalho, composto pelo 172 
CEAS, SST, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Serviço Social, 173 
COEGEMAS e FECAM com o objetivo de discutir acerca dos Benefícios Eventuais, bem 174 
como sua operacionalização nos municípios. Sobre o Acessuas lembrou que 60% dos 175 
municípios que aderiram ao Programa Acessuas Trabalho possuem recursos em conta. No 176 
caso específico do Acessuas os municípios com saldo em conta poderão reprogramar os 177 
recursos existentes de acordo com as normativas que regem o Programa. Ratificou que tal 178 
Programa tem por finalidade promover o acesso dos usuários da assistência social ao mundo 179 
do trabalho e, por esta razão torna-se importante aos usuários do Sistema Único da 180 
Assistência Social. Em relação ao Bolsa Família comunicou que na semana de 14 a 18 de 181 
março realizou-se em Florianópolis a Capacitação para Gestores do Cadastro Único e do 182 
Programa Bolsa Família, contando com a presença de 70 servidores municipais. No âmbito 183 
da Proteção Social Básica informou que o MDS divulgou a Cartilha de Orientações sobre a 184 
articulação do PAIF e do SCFV, e que dados do 1º trimestre do Sistema de Informação do 185 
SCFV (SISC) indicam que 13 municípios tiveram o Piso Básico Variável (PBV) cancelado. 186 



 

 

Também lembrou que o MDS divulgou a atualização do “Perguntas e Respostas do Serviço 187 
de Convivência e Fortalecimento do Vínculos (SCFV)”. Alertou ainda que uma empresa está 188 
entrando em contato com os municípios e induzindo à compra de materiais pedagógicos com 189 
os recursos do SCFV, e que os municípios não são obrigados a adquirir tais materiais, uma 190 
vez que o MDS disponibiliza materiais de apoio gratuitamente. Lembrou que os municípios 191 
devem preencher atentamente os dados do SISC acerca do SCFV, de forma a não se 192 
prejudicarem com futuros bloqueios. Sobre o CapacitaSuas informou que está tramitando em 193 
processo licitatório, em vias de encaminhamento ao órgão gestor, e posterior abertura do 194 
edital para a contratação da/s Instituição/ões de Ensino que executarão o Programa. Sua 195 
execução está prevista para 2016, se os trâmites correrem dentro do fluxo estabelecido, com 196 
a realização de 3 (três) cursos. Sobre os Blocos de Financiamento informou que foi publicada 197 
em 11 de dezembro de 2015, a Portaria  MDS n° 113, de 10 de dezembro de 2015, que 198 
regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e a 199 
transferência de recurso na modalidade fundo a fundo dos Programas, Projetos e dos Blocos 200 
de Financiamento. Salientou que Bloco de Financiamento refere-se ao conjunto de recursos 201 
destinados ao cofinanciamento federal das ações socioassistenciais, calculados com base no 202 
somatório dos componentes que o integram e vinculados a uma finalidade. Ainda esclareceu 203 
que com a mudança, o repasse será efetuado por meio de 5 (cinco) blocos de financiamento, 204 
proporcionando maior liberdade na execução dos recursos no âmbito de cada Bloco. Alertou 205 
para o fato de que o gestor terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da 206 
abertura das novas contas correntes, de acordo com o art. 43 da Portaria MDS nº 113/2015, 207 
para realizar as transferências dos saldos das contas, abertas anteriormente à publicação da 208 
referida Portaria, para as novas contas correntes referentes a cada Bloco de Financiamento, 209 
conforme constante do anexo. Desta forma, o prazo final para regularização é 20/05/2016. A 210 
seguir informou sobre o uso do recurso do índice de gestão descentralizada do SUAS - 211 
IGDSUAS e índice de gestão descentralizada do PBF - IGDPBF para ações de combate ao 212 
vírus da Zika de acordo com a instrução operacional conjunta MDS – MS, a qual esclarece 213 
que o IGDSUAS e IGDPBF foram criados como forma de apoiar a Gestão local na execução 214 
e gestão, respectivamente, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, 215 
do Programa Bolsa Família e do CadÚnico. Nesse sentido lembrou que com o recurso dos 216 
referidos Índices, poderão ser realizadas as ações e atividades de apoio aos indivíduos e 217 
famílias, articulando proteção social e informação contra o mosquito Aedes aegypti, 218 
transmissor dos vírus da Zika, Chikungunya e Dengue. Além disso, enfatizou que a utilização 219 
dos recursos do IGDPBF para tal finalidade justifica-se pela constatação de que essas 220 
doenças têm atingido as parcelas mais pobres da população brasileira, que conformam, 221 
portanto, o público efetivo ou potencial do Bolsa Família. A seguir elencou algumas ações 222 
sugeridas pela instrução: Divulgação de medidas de prevenção; Realização de campanhas de 223 
conscientização na rede socioassistencial e no território de abrangência da Unidade; 224 
Aquisição de materiais para realização e divulgação de campanhas; Aquisição de materiais 225 
sobre as medidas preventivas para as oficinas direcionadas às gestantes e às famílias com 226 
filhos com microcefalia; Deslocamento das equipes para realização de visitas e 227 
acompanhamento familiar; Outras medidas necessárias para a prevenção, acolhida, cuidado 228 
e proteção social das famílias e indivíduos; e Aquisição de equipamentos e materiais 229 
permanentes para a execução das ações listas nos itens anteriores. Ana Cláudia informou 230 



 

 

que os informes do COEGEMAS serão encaminhados à secretaria executiva da CIB para 231 
socialização. Finalizando o senhor Geraldo Althoff agradeceu a presença dos representantes 232 
do estado, que o acompanharam, aos membros do COEGEMAS e aos demais presentes. 233 
Ana Cláudia agradeceu aos representantes do Estado e ao trabalho realizado pela Câmara 234 
Técnica do COEGEMAS. Nada mais havendo a tratar, eu Ivanor Alberti, lavrei a presente ata. 235 


