
 

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CIB) SANTA 1 

CATARINA 2 

ATA Nº 02/2016  3 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril de dois mil e dezesseis, às treze horas, no Salão 4 

"Bolha" do Centro de Atenção a Terceira Idade (CATI), localizado na Avenida Beira-Mar de 5 

São José, s/n°, São José/SC, realizou-se a reunião plenária ordinária da Comissão 6 

Intergestores Bipartite da Assistência Social (CIB/SC) com a presença dos seguintes 7 

membros: representantes da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e 8 

Habitação (SST/SC) – Reginete Panceri (Membro suplente e Secretária Adjunta de Estado), 9 

Alcenira Vanderlinde, Ivanor Alberti, Adriana Zanqueta, Everaldo Leite e Camila Magalhães; 10 

representantes do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social 11 

(COEGEMAS/SC) – Ana Cláudia da Silveira Quege – Presidente do COEGEMAS/SC (Três 12 

Barras), Rosi Meri da Silva (Palhoça), Janifer Otto (São João Batista), Daniela de Bastos da 13 

Silva (Itapema), Marcelo Althoff (Blumenau) e Ana Carolina Cunha (Petrolândia). Ainda 14 

estavam presentes gestores e técnicos municipais, representantes da câmara técnica, 15 

secretarias regionais, associações de municípios e representantes do CEAS/SC, cuja lista de 16 

presença segue anexa. Reginete Panceri iniciou a reunião desejando boas vindas a todos e 17 

todas e justificou a ausência do secretário de estado e coordenador da CIB, Geraldo Althoff, 18 

informando que se encontra nesse momento presente na inauguração do CREAS do 19 

município de Fraiburgo. Em seguida passou a palavra a Camila Magalhães para dar 20 

andamento aos trabalhos de acordo com a ordem do dia. Após, a ordem do dia foi 21 

considerada lida e aprovada pelo plenário: 1° Apreciação e aprovação da ata da reunião 22 

anterior: Camila comunicou que a ata foi encaminhada com antecedência, sendo esta 23 

considerada lida e aprovada pelo plenário.  2° Correspondências recebidas e expedidas: O 24 

plenário considerou lida a relação de ofícios recebidos e expedidos pela CIB/SC. Recebidos: 25 

ofício nº 007/2016, enviado pelo COEGEMAS, solicitando análise e estudo pela Câmara 26 

Técnica da CIB; ofício nº 002/2016, enviado pela CIT, solicitando informações sobre a 27 

CIB/SC; ofício nº 011/2016, enviado pelo COEGEMAS, solicitando substituição de 28 

representantes na CIB. Expedidos: ofício nº 005/2016, destinado à Câmara Técnica da CIB, 29 

encaminhando para estudos, análises e proposições sobre critérios e procedimentos de 30 

repasse de recursos estaduais referente ao cofinanciamento em 2016; ofício nº 006/2016, 31 

destinado ao CEAS/SC, encaminhando, para conhecimento, Ata CIB n° 06 de 30/11/15; ofício 32 

nº 007/2016, destinado ao GABS/SST, encaminhando, para assinatura, Ofício CIB n° 33 

05/2016; ofício nº 008/2016, destinado GABS/SST, encaminhando, para assinatura, Edital de 34 

Convocação da próxima reunião da CIB a ser realizada em 28 de abril de 2016, em São José. 35 

3º Critérios de partilha, prazos e procedimentos referentes ao cofinanciamento estadual 36 

2016: Camila Magalhães informou que houve uma reunião da Câmara Técnica da CIB, 37 

conforme encaminhado na reunião anterior, para elaboração de proposta de critérios de 38 

partilha, prazos e procedimentos a serem apresentados nesta reunião. Comunicou também 39 

que o Estado tem duas propostas a serem apresentadas sobre o assunto. Em seguida, Maria 40 

Eunice, coordenadora da Câmara Técnica da CIB, informou que a proposta da Câmara 41 

Técnica foi apresentada na íntegra durante a reunião do COEGEMAS, e destacou que a 42 

proposta de destinação do recurso financeiro correspondente a R$ 9.913.956,92 (nove 43 

milhões e novecentos e treze mil e novecentos e cinqüenta e seis reais e noventa e dois 44 



 

centavos) fosse para cofinanciamento estadual dos serviços da Proteção Social Especial de 45 

Alta Complexidade e Benefícios Eventuais. Ainda ressaltou a inclusão do artigo 2º da minuta 46 

de resolução onde dispõe que “os serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social 47 

Especial de Média Complexidade deverão ser contemplados no exercício de 2016, tendo 48 

como patamar mínimo os valores pactuados no exercício de 2015”. Além disso, Maria Eunice 49 

informou que foi proposta a inclusão de responsabilidades do órgão gestor estadual e 50 

algumas questões relacionadas aos prazos e procedimentos. Salientou que a partir da 51 

proposta apresentada, o colegiado discutiu sobre os dispositivos da Resolução e definiu uma 52 

nova proposta a ser apresentada ao plenário da CIB. Sendo assim, Ana Cláudia comunicou 53 

que, após discussão em reunião do COEGEMAS, foram definidas três propostas, sendo a 54 

primeira de pactuar os trinta e dois milhões que constam no orçamento, e fazer a priorização 55 

dos serviços a serem contemplados. Ana Cláudia justificou que se forem disponibilizados 56 

futuramente mais recursos, além dos dez milhões, haverá todo o tempo para o processo de 57 

pactuação e deliberação, o que irá prejudicar os procedimentos do Estado e também dos 58 

municípios. Na ocasião Camila Magalhães apresentou as duas propostas elaboradas pelo 59 

Estado. A primeira se refere à disponibilização do valor integral correspondente a R$ 60 

10.000.000,00 (dez milhões de reais) para cofinanciamento dos serviços de Proteção Social 61 

Especial de Alta Complexidade, mais o pagamento para os quatro municípios que não 62 

receberam recursos em 2015 em função de problemas operacionais da SST. A segunda 63 

proposta seria disponibilizar recursos referentes ao cofinanciamento estadual dos serviços da 64 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade no valor de R$ 7.413.956,92 (sete milhões e 65 

quatrocentos e treze mil e novecentos e cinqüenta e seis reais e noventa e dois centavos) e 66 

Benefícios Eventuais no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para o 67 

exercício de 2016, totalizando R$ 9.913.956,92 (nove milhões e novecentos e treze mil e 68 

novecentos e cinqüenta e seis reais e noventa e dois centavos). Camila ressaltou que em 69 

ambas as propostas foram previstos R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), valor 70 

disponibilizado pela Secretaria da Fazenda, sendo que na medida em que houver maior 71 

disponibilidade financeira ocorrerão pactuações futuras. Após, Ana Cláudia explicou que para 72 

os municípios o importante é o valor que está orçado. Nesse momento, Reginete Panceri 73 

informou que Santa Catarina, mesmo sendo o último estado brasileiro, entrou na crise, e que 74 

há algumas semanas atrás o governador chamou todos os secretários de estado mostrando a 75 

situação financeira. Portanto, afirmou que, se o Estado tiver sorte, sua receita se manterá 76 

igual a do ano passado. Salientou que com isso o Estado chegará ao final do ano com um 77 

valor descoberto de aproximadamente setecentos milhões de reais, isso considerando os 78 

valores que a Secretaria da Fazenda se comprometeu a liberar. Afirmou que o que a 79 

Secretaria da Fazenda garante e o que está comprometido como cota financeira para 80 

cofinanciamento é o valor de dez milhões, e que a SST não consegue pactuar valores para o 81 

cofinanciamento a partir do que está orçado, pois o orçamento foi construído em cima de uma 82 

receita, que nesse momento não vai acontecer. Destacou ainda que, hoje, está faltando mais 83 

de dois milhões e meio de reais no orçamento da SST para custeio e manutenção, e que isso 84 

vai impor cortes nos fundos e contratos assinados, e que a SST não está com perspectiva de 85 

conseguir este valor para o custeio. Informou, portanto, que não há como criar uma 86 

expectativa para os municípios e depois frustrá-los. Nesse sentido, reforçou que a proposta é 87 

que seja pactuado os dez milhões de reais em quatro parcelas, que é o que está acordado 88 



 

com a Secretaria da Fazenda. Na oportunidade, Ana Claudia falou sobre as conseqüências da 89 

falta de recursos cofinanciados pelo Estado, prevendo que municípios irão fechar CRAS e 90 

abrigos, e questionou como ficam os direitos dos usuários da assistência social. Após, 91 

Marcelo Althoff se manifestou acerca do relativo descaso que os municípios vêm percebendo 92 

em relação ao governo do Estado. Relembrou que no ano passado a então Secretária Angela 93 

Albino trouxe uma proposta muito semelhante à proposta para este ano, para pactuar dez 94 

milhões de reais, e que naquele momento a decisão do COEGEMAS foi no sentido de não 95 

pactuar. Salientou que os municípios se sentiram desprestigiados e desrespeitados. 96 

Continuou relatando que na reunião subseqüente, ocorrida em Criciúma, por meio de uma 97 

conferência por telefone, a então secretária Angela Albino disse que teria garantido junto ao 98 

governo do Estado os vinte e cinco milhões a serem pactuados junto aos municípios. Lembrou 99 

que a pactuação foi firmada e aprovada naquela reunião, mas que no final os municípios 100 

acabaram recebendo o total aproximado de nove milhões de reais. Registrou que o Estado 101 

pela segunda vez apresenta uma proposta que não contempla os interesses dos gestores 102 

municipais, e coloca os municípios numa situação difícil, porque assim como o Estado, se 103 

tiver sorte, manterá sua receita igual a do ano passado. Relatou que alguns municípios já 104 

esgotaram suas possibilidades em decorrência do atraso de repasses do governo federal e 105 

indefinição do repasse de recursos do Estado, repetindo assim a história do ano passado e 106 

transformando a exceção em regra, e muito pior que isso, colocando essa regra num 107 

instrumento escrito, e que na pactuação, formalmente, os municípios estão concordando em 108 

receber muito menos daquilo que é seu direito. Disse também que entende que a proposta do 109 

Estado é o valor que o Secretário de Estado conseguiu, mas que dessa forma os outros 110 

quinze milhões não ficarão garantidos, e que no ano que vem os futuros gestores vão ter um 111 

paradigma que não tem mais valor. Indagou se os municípios vão ter que receber sempre 112 

esse tipo de provocação e legitimá-la. Afirmou que, para os municípios, pactuar os valores 113 

orçados é fundamental, embora o Estado saiba que se não houver financeiro não poderá 114 

pagar, sendo que o instrumento estaria pactuado e assinado na CIB, e enviado ao CEAS para 115 

legitimá-lo, e que este, que tem personalidade jurídica para tanto, encaminhe as providencias 116 

necessárias junto ao Ministério Público, Poder Judiciário, porque se os municípios assinarem 117 

esta pactuação de nove milhões estarão anuindo a falência do Estado perante os municípios. 118 

Marcelo Althoff ainda questionou qual paradigma os municípios vão ter nos próximos anos, 119 

enquanto perdurar essa situação em que todos os estados devem ter repasse fundo a fundo, 120 

regular e automático, e Santa Catariana continuar em um sistema convenial que coloca os 121 

municípios de joelhos diante da chantagem do Estado. Na ocasião, Ana Claudia 122 

complementou que os municípios sabem que a SST tem lutado pelo Plano Plurianual - PPA, 123 

embora houvesse cortes em relação ao valor integral que previa todas as ações estruturantes 124 

do Estado, não só o cofinanciamento, como a realização de concurso público, definição de 125 

piso para a Assistência Social, instituição do repasse regular e automático, para ter a 126 

capacidade técnica de fazer a política de assistência social. Ainda afirmou que a partir do 127 

momento em que não for pactuado o valor orçado, o Estado e os municípios estão se 128 

negando a realizar a política de assistência social. Indagou de que forma a SST vai chegar 129 

diante do governo central e mostrar o quanto a assistência necessita ou abaixar a cabeça 130 

ante quem lida só com números e não lida com pessoas. Afirmou que pactuar os trinta e dois 131 

milhões é ter uma série histórica e lutar por aquilo que o Estado construiu, que foi o PPA, 132 



 

onde já houve cortes. Ainda salientou que o COEGEMAS não está olhando somente para os 133 

municípios, mas na estruturação do próprio Estado e na consolidação desta política. Reginete 134 

Panceri, ao ser questionada sobre o valor do Fundo Social respondeu que este fundo é uma 135 

unidade orçamentária vinculada à Casa Civil, mas não tem informação, no momento, sobre o 136 

valor. Ainda lembrou que também estão sofrendo com a mesma crise, e que várias ações da 137 

SST vinculadas a este fundo estão sofrendo revisões. Ana Claudia esclareceu ainda que o 138 

COEGEMAS está ciente da disponibilidade financeira de dez milhões de reais, mas reforçou a 139 

importância de priorizar as proteções conforme a disponibilidade financeira, ou, se houver 140 

possibilidade, cada município poder escolher em que proteção usar os recursos. No momento, 141 

Reginete Panceri alertou para a necessidade de ter um critério de pactuação e distribuição do 142 

recurso, ou seja, o Estado precisa saber para qual finalidade o recurso está indo, pois tem que 143 

fazer o acompanhamento e prestação de contas desse recurso. Disse que acredita ser muito 144 

difícil deixar livre para que os municípios decidam onde utilizar o recurso, porque isso 145 

dificultaria em muito o trabalho da equipe técnica da SST. Rosi Meri pontuou que como é um 146 

convênio, todos os municípios, independente do nível de proteção, devem entregar o plano de 147 

ação, e que com isso cada área teria o plano de ação para fazer o controle desse recurso. 148 

Concluiu que, como só tem dez milhões de reais para a pactuação, seria uma forma dos 149 

municípios não se sentirem prejudicados, podendo cada município utilizar o recurso conforme 150 

a sua necessidade. Camila explicou que o Estado deve saber a quantia que irá para cada 151 

município com base em algum critério, e que se pode pensar nisso no ano que vem, já que 152 

nesse ano seria inviável, pois o plano de ação é enviado pelo município após a pactuação. 153 

Justificou que para realizar esta proposta é preciso fazer todo um estudo preliminar e depois 154 

pactuar, e que não há tempo hábil para isso. Janifer Otto esclareceu que foi encaminhada 155 

uma proposta de resolução da Câmara Técnica da CIB, mas que o COEGEMAS não 156 

concordou com a disponibilização do recurso para a Proteção Social Especial de Alta 157 

Complexidade e Benefícios Eventuais, dizendo que a maioria dos municípios optou pela 158 

Proteção Social Básica, e colocou a proposta de que o valor correspondente a cada município 159 

de acordo com a quantidade de equipamentos seja utilizado pelo município de acordo com a 160 

sua escolha. Sendo assim propôs que sejam destinados dez milhões de reais para a Proteção 161 

Social Básica, conforme indicação do COEGEMAS, mas que se mantenha a proposta do 162 

artigo 2º que dispõe que as demais proteções deverão ser contempladas no exercício 2016, 163 

tendo como patamar mínimo os valores pactuados no exercício 2015, ainda que o Colegiado 164 

não acredite que virão mais recursos para esse ano, e assim não eximir o Estado da sua 165 

responsabilidade. Nesse momento Camila solicitou uma pausa de quinze minutos para que os 166 

representantes do Estado avaliem as propostas. Retomando a reunião, Camila pediu para 167 

fazer um resgate de como se chegou às propostas das duas resoluções que priorizam a 168 

Proteção Especial de Alta Complexidade e Benefícios Eventuais e só Alta Complexidade. 169 

Sendo assim, passou a palavra para Alcenira Vanderlinde, que estava presente na reunião da 170 

CIB em São Miguel do Oeste. A representante explicou que é importante fazer um resgate 171 

histórico do processo, já que os convidados de cada reunião nem sempre são os mesmos e 172 

até os membros do plenário nem sempre conseguem participar de todas as reuniões. 173 

Esclareceu ainda que, em que pese as dificuldades dos municípios e do Estado, não há uma 174 

má vontade do Estado de colaborar com os municípios, e que o plenário precisa chegar a um 175 

entendimento daquilo que possa contemplar todos os municípios, mas que também não 176 



 

inviabilize o Estado de executar o repasse. Lembrou que no ano passado o Estado propôs em 177 

reunião de CIB, que Estado e COEGEMAS sentassem para discutir antecipadamente os 178 

critérios de partilha para 2016, e também lembrou que no final de 2015, em acordo com o 179 

COEGEMAS, foi priorizada a Proteção Social Básica, e que desde então houve uma 180 

discussão de como contemplar também a Proteção Especial de Média e Alta Complexidade. 181 

Ainda ressaltou que conversando com os técnicos das diversas áreas da DIAS/SST verificou-182 

se que todas as áreas necessitam de recursos, mas que a Proteção Especial de Alta 183 

Complexidade envolve a questão dos direitos violados, sendo então construída essa proposta 184 

com a possibilidade de plus para os municípios que trabalhavam com Família Acolhedora. 185 

Salientou que em reunião prévia anterior, o COEGEMAS solicitou que embora não houvesse 186 

definição de valor, fossem pactuados os critérios de partilha na reunião da CIB em São Miguel 187 

do Oeste, e que, portanto, o Estado apresentou quatro minutas de resoluções referentes ao 188 

cofinanciamento dos serviços e Benefícios Eventuais. Lembrou que durante a reunião de São 189 

Miguel do Oeste o próprio COEGEMAS decidiu por não efetuar a pactuação, solicitando o 190 

estudo da Câmara Técnica. Disse, portanto, que a proposta do Estado não é nova, e que o 191 

Estado fez sua parte apresentando as minutas de resoluções e as planilhas solicitadas pelo 192 

COEGEMAS, tanto para a Proteção Social Especial de Alta Complexidade, como para 193 

Benefícios Eventuais com Alta Complexidade. Ressaltou que a proposta de destinar os 194 

recursos para a Alta Complexidade foi uma construção coletiva a partir do entendimento que 195 

os municípios haviam recebido a maior parte dos recursos de 2015 no final do exercício, vindo 196 

a aplicá-los para a Proteção Social Básica mais efetivamente em 2016, conforme autorização 197 

do decreto do governador do Estado, e que a Alta Complexidade ficaria sem recursos em 198 

2015 e 2016, caso não fosse priorizada no confinanciamento de 2016. Ainda destacou que, no 199 

que tange a proposta apresentada pelo COEGEMAS nessa reunião, não há indisposição do 200 

Estado em aceitá-la, mas que a proposta de mudança de critérios (de o município escolher 201 

onde executar o recurso) exige toda uma modificação da logística enquanto documentação, 202 

prestação de contas, de fazer um novo estudo, de pactuar e levar à deliberação do CEAS, 203 

fato que inviabilizaria o repasse por não haver tempo hábil. Observou que essa proposta 204 

poderia ser discutida nesse ano para ser executada nos próximos anos, e que no momento a 205 

SST não tem capacidade operacional para executar a referida proposta. Após, Ana Carolina 206 

perguntou, em caso de ocorrência de pactuação nessa reunião, quando seria o prazo para o 207 

encaminhamento dos documentos dos municípios. Ivanor respondeu que a abertura do prazo 208 

para envio de documentos referente ao cofinanciamento, se dará, caso houver pactuação, a 209 

partir da publicação da Resolução do CEAS no Diário Oficial do Estado, ou seja, depois do dia 210 

20 de maio de 2016. Ainda explicou que a proposta de prazos da SST para esse ano é de 211 

dias úteis e não corridos, tanto para o envio dos documentos por parte dos municípios quanto 212 

para a análise e resposta do Estado. Informou ainda que a SST publicará no site as datas 213 

precisas de abertura e finalização de prazos, mas que o repasse da primeira parcela não 214 

ocorrerá antes de setembro. Ana Carolina ainda perguntou quantos dias a Câmara Técnica, 215 

CIB e COEGEMAS levaram para construir essas resoluções que já estão prontas. Ivanor 216 

respondeu que foram construídas em duas semanas. Sendo assim, Ana Carolina afirmou que 217 

se poderia modificar as resoluções também no prazo de duas semanas. Ivanor alertou que 218 

isso teria conseqüências práticas, já que a CIB não conseguirá pactuar e submeter às 219 

resoluções à deliberação do CEAS durante o mês de maio, e que, portanto, a abertura dos 220 



 

prazos para envio de documentação só começaria no mês de junho, e que isso acarretará em 221 

mais atraso nos repasses, com a possibilidade de perder recursos por não haver tempo 222 

suficiente de empenho antes do final do prazo para o mesmo, que geralmente é no fim de 223 

novembro. Ana Carolina lembrou que, embora o Estado considere uma transferência 224 

voluntária, existe uma Lei Orgânica que prevê a obrigatoriedade de repasse dos três entes 225 

federados. Janifer Otto perguntou se a relação dos municípios com os respectivos valores 226 

pode ser apresentada posteriormente. Na sequência, Marcelo questionou qual a posição do 227 

Estado diante das propostas do COEGEMAS. Reginete Panceri explicou que se a proposta 228 

for de que cada município escolha o destino para a utilização de recursos, o Estado não teria 229 

condições de garantir que irá conseguir operacionalizar o repasse. Na oportunidade Rosi Meri 230 

reforçou a posição de contemplar os municípios de acordo com a realidade de cada um, pois 231 

cada município tem sua dificuldade maior, e que isto iria fortalecer a política municipal de 232 

assistência social. Após, Marcelo Althoff lembrou que a reunião da CIB de São Miguel do 233 

Oeste foi agendada com o intuito de que o secretário de Estado apresentasse a definição de 234 

valores e isto não aconteceu, pois não havia uma certeza naquele momento. Disse, portanto, 235 

que esse tempo que foi perdido, não foi responsabilidade dos municípios, mas resultado das 236 

condições de negociação entre o secretário de estado e a Secretaria da Fazenda. Destacou 237 

que se já houvesse a pactuação em São Miguel do Oeste, como foi acordado, e que não 238 

tivessem que remarcar algumas reuniões a pedido do secretário, nós não estaríamos nessa 239 

situação. Ana Claudia complementou lembrando que pelo calendário anual, a primeira reunião 240 

da CIB seria em fevereiro. Reginete Panceri ressaltou que é necessário antecipar o calendário 241 

para decidir os critérios, independente de valores. Na oportunidade, Camila Magalhães 242 

reforçou que a NOB SUAS dispõe sobre as atribuições da CIB em pactuar critérios de partilha, 243 

e que os municípios devem se despir do apego a valores para que a pactuação possa ser 244 

feita em outubro ou em novembro. Ana Carolina se manifestou dizendo que se não for para se 245 

apegar a valores que o plenário pactue os trinta e dois milhões. Camila explicou que há anos 246 

não se discute e pactua critérios antecipadamente, e que o COEGEMAS espera a definição 247 

de valores em fevereiro ou março, decidindo o que lhes é mais vantajoso, obrigando a ir e 248 

voltar nas negociações. Ainda reforçou que o Estado vem discutindo com os municípios as 249 

propostas antecipadamente nas reuniões prévias das CIB, e que os próprios municípios 250 

vinham indicando a necessidade priorizar a Proteção Social Especial já que a Proteção Básica 251 

foi prioriza no final do ano passado. Na oportunidade, Rosi Meri disse que o plenário deve 252 

focar no que está posto, que é a disponibilização dos dez milhões de reais. Camila novamente 253 

ressaltou que a resolução trazida pelo Estado de priorizar a Alta Complexidade foi um pedido 254 

dos municípios e analisada na Câmara Técnica, que incluiu também os Benefícios Eventuais, 255 

e que, portanto, a SST não pode garantir agora a criação de um outro critério para a próxima 256 

CIB. Ainda indicou que se pactue uma das duas resoluções trazidas ou se priorize então a 257 

Proteção Básica como se fez ano passado. Na ocasião, Janifer Otto destacou que em 258 

nenhum momento foi desmerecido o trabalho feito pela Câmara Técnica da CIB. Justificou 259 

que a Diretoria e Câmara Técnica do COEGEMAS haviam defendido a lógica de repassar 260 

recursos para quem não havia recebido ano passado. Porém, a proposta não foi bem aceita 261 

pelos municípios, pois o COEGEMAS não está contando que virão mais recursos durante o 262 

ano, e que para ser justo, no sentido de todos receberem recursos, a lógica é que se faça 263 

igual ao ano passado, priorizando a Proteção Social Básica. Na ocasião, Ana Claudia 264 



 

questionou que se for realizada uma reunião extraordinária em quinze dias se conseguirá 265 

cumprir os prazos. Ainda perguntou por que os critérios não foram já discutidos. Camila 266 

respondeu que o motivo foi a indefinição do valor a ser repassado em 2016. Marcelo Althoff 267 

justificou que o COEGEMAS está falando em valor porque o Estado não está cumprindo o seu 268 

papel desde o ano passado, pois a expectativa era de ser repassado o valor de vinte e cinco 269 

milhões, e foi repassado apenas dez milhões. Concluiu questionando qual a decisão que o 270 

COEGEMAS irá tomar sem olhar obviamente para a questão do valor, pois o critério para a 271 

Alta Complexidade contempla 137 municípios, perguntado como ficam os outros 158 272 

municípios. Após discussão, Camila comunicou que há três possibilidades: pactuar todo o 273 

recurso disponível para a Proteção Social Básica, conforme apresentado pelo COEGEMAS 274 

hoje aqui, pactuar todo o recurso para a Proteção Especial de Alta Complexidade ou pactuar 275 

para a Proteção Social Especial de Alta Complexidade mais Benefícios Eventuais. Ana 276 

Claudia propôs que se destinasse todo o recurso disponível de R$ 9.913.956,92 (nove 277 

milhões e novecentos e treze mil e novecentos e cinqüenta e seis reais e noventa e dois 278 

centavos) para a Proteção Social Básica, mas que se mantivesse o artigo 2º da minuta de 279 

resolução da Câmara Técnica da CIB dispondo que os serviços de Proteção Social Especial 280 

de Média e Alta Complexidade deverão ser contemplados no exercício de 2016. Nesse 281 

momento, Reginete Panceri lembrou que não há como o Estado manter o artigo 2º da forma 282 

como está, pois não há como se comprometer em pactuar recursos no exercício de 2016, 283 

tendo como patamar mínimo os valores pactuados no exercício de 2015, justificando que o 284 

Estado não pode se comprometer em repassar um recurso sabendo previamente que não há 285 

nenhuma garantia. Ainda disse que o secretário Geraldo Althoff continua buscando mais 286 

recursos, mas não tem nenhuma garantia que esses virão. Dessa forma, Reginete Panceri 287 

propôs que se retire o artigo 2º da minuta de resolução, e se houver mais disponibilidade 288 

financeira se volta a pactuar a distribuição de tais recursos. Camila salientou que em caso de 289 

pactuação de destinação de recursos para a Proteção Básica, o Estado irá apresentar a 290 

planilha de distribuição dos recursos ao Conselho Estadual de Assistência Social fazendo 291 

constar um artigo sobre isso na resolução. Nesse momento o COEGEMAS pediu uma pausa 292 

de dez minutos para avaliar a proposta. Retornando, Marcelo Althoff afirmou que o 293 

COEGEMAS não concorda com meias verdades que foram ali postas como verdades 294 

absolutas, e que em diversos momentos, nas reuniões preparatórias e plenárias, COEGEMAS 295 

e Estado trataram de uma forma muito transparente, aberta e de entendimento, a que o 296 

secretário não pudesse apresentar números definitivos, e que várias vezes as reuniões foram 297 

adiadas, razão pela qual se está em maio tratando do mesmo assunto, que é uma reprise do 298 

que ocorreu no ano passado. Disse ainda que os municípios estão numa situação em que se 299 

sentem premidos por uma assistência social cada vez mais buscada, e de alguma forma 300 

tendo que ouvir algumas colocações, que foram aqui apresentadas, dizendo que saem da 301 

reunião sem nenhuma animosidade. Afirmou ainda que o COEGEMAS  repudia 302 

veementemente a forma como essa negociação se dá, com a não possibilidade da pactuação 303 

dos trinta e dois milhões de reais, que é um direito dos municípios, mas que o Estado não 304 

reconhece, com a possibilidade de recebimento de só dez milhões de reais. Destacou que o 305 

Estado não acolheu nenhuma das propostas trazidas pelo COEGEMAS, e que os municípios 306 

se sentem premidos. Ainda ressaltou que a aceitação da proposta colocada deixa os 307 

municípios fragilizados, e que começa a se construir uma história de derrota da política nesse 308 



 

embate entre Estado e municípios, porque serão pactuados nove milhões de reais, rasgando 309 

completamente aquilo que está no orçamento, não conseguindo nem repetir aquilo que 310 

fizemos ano passado que foi pelo menos pactuar o valor orçado. Lembrou que será criado um 311 

passivo a partir do ano que vem, em que nada mais daquilo que está no orçamento vale, mas 312 

vale aquilo que de uma forma chantagista foi colocado aqui, e que deixa os municípios numa 313 

situação em que não há alternativa, que não há como rasgar os nove milhões de reais, que é 314 

o que esta sendo colocado, e que o sentimento do COEGEMAS é que se começou a sepultar 315 

a CIB e a representação dos municípios por conta da forma radical e sem abertura que está 316 

ocorrendo. Ainda lamentou que esta circunstância irá criar dificuldades, no ano que vem, para 317 

os membros se colocarem como representantes na CIB, e de certa forma, com um pouco de 318 

constrangimento perante os gestores municipais que aqui o COEGEMAS representa. Dando 319 

continuidade, Ana Claudia informou que o COEGEMAS optou em pactuar os recursos para a 320 

Proteção Social Básica, lembrando os quatro municípios que não receberam por erro no 321 

CNPJ. Ivanor comunicou que o valor para os quatro municípios será separado dos dez 322 

milhões de reais, sendo que o restante será para o cofinanciamento de 2016. Ana Claudia 323 

prosseguiu perguntando qual é a proposta de minuta de resolução do Estado, já que este não 324 

vai pactuar com a permanência do artigo 2º. Nesse momento Reginete Panceri disse que 325 

gostaria de se contrapor a um elemento da fala de Marcelo Althoff e explicou que em 326 

momento algum, nenhuma das pessoas que representam o governo do Estado vem para esta 327 

reunião chantageando o COEGEMAS, nem os municípios, mas que vem mostrar, 328 

infelizmente, uma realidade dura que estamos vivendo, ressaltando que, com a 329 

responsabilidade de gestor público, não se pode assinar uma resolução com uma pactuação 330 

em cima de valores orçados, que todos os gestores municipais que estão presentes sabem, 331 

que orçamento no Brasil é autorizativo, ou seja, nós temos uma autorização do Legislativo 332 

para gastar até aquele limite, e que não temos um orçamento determinativo, como muitas 333 

vezes nós gostaríamos de ter, porque isso depende de uma arrecadação, e não há como 334 

entrar dentro do Tesouro do Estado e obrigá-lo a repassar valores que estão orçados. Ainda 335 

explicou que, no inicio do ano, é feito um contingenciamento, como todos os municípios 336 

acredita-se que fazem, e que, portanto, deve-se trabalhar juntos dentro dessa realidade. 337 

Também disse que o Estado não vai mentir, enganando os municípios, dizendo que vai 338 

conseguir um valor para o ano que vem, mas que pode ter uma perspectiva de orçamento, e 339 

que, portanto, não tem como garantir o financeiro. Camila Magalhães iniciou a apresentação 340 

da minuta de resolução propondo as seguintes alterações: “Art. 1º. Pactuar critérios, prazos e 341 

procedimentos para cofinanciamento estadual dos serviços da Proteção Social Básica no 342 

valor de R$ 9.913.956,92 (nove milhões e novecentos e treze mil e novecentos e cinqüenta e 343 

seis reais e noventa e dois centavos) do repasse de recursos estaduais, alocados no 344 

FEAS/SC para o exercício de 2016”. Em seguida propôs o Artigo 2º que dispõe “Conforme 345 

disponibilidade financeira, em Resolução futura, serão pactuados os valores para Proteção 346 

Social Especial de Média e Alta Complexidade e Benefícios Eventuais, contudo ficam desde já 347 

pactuados nesta resolução, os critérios e procedimentos para tal repasse”. Exclusão do Inciso 348 

IX do Artigo 15 que dispõe sobre o “cronograma de desembolso financeiro a partir da 349 

publicação em Diário Oficial”. Inclusão do Artigo 19 dispondo que “os repasses de recursos 350 

financeiros ocorrerão nos meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano, desde 351 

que a análise da documentação permita”. Inclusão do Artigo 5º que estabelece que “a SST/SC 352 



 

terá o prazo até o dia 03 de maio de 2016 para encaminhar formalmente ao Conselho 353 

Estadual de Assistência Social a planilha de distribuição dos recursos conforme critérios de 354 

partilha estabelecidos nesta Resolução”. Após, o plenário pactuou a referida resolução. 4º 355 

Plano de Acompanhamento e Apoio Técnico aos Municípios de Santa Catarina – Etapa 356 

2016. Adriana Zanqueta fez uma breve apresentação do referido plano, lembrando que o 357 

documento foi encaminhado antecipadamente aos membros do plenário. Durante a 358 

apresentação expôs sobre a concepção e o marco regulatório que fundamenta o plano, seus 359 

objetivos, meta, metodologia, ações, seleção de municípios prioritários, recursos, 360 

monitoramento e avaliação. Após, Camila apresentou a minuta de resolução que aprova o 361 

referido plano, dispondo sobre a alteração do método para seleção dos municípios prioritários 362 

para o acompanhamento e apoio técnico, estipulando metodologia especifica para a definição 363 

destes municípios por setor da Diretoria de Assistência Social, sendo eles: Gestão da Política 364 

de Assistência Social, Monitoramento e Avaliação do SUAS e Gestão da Informação e Gestão 365 

do Fundo Estadual de Assistência Social; Proteção Social Básica; Proteção Social Especial; 366 

Gestão de Benefícios, Programas e Transferência de Renda; Gerência de Capacitação e 367 

Políticas Sociais e Diretoria de Assistência Social. Ainda prevendo que o processo de 368 

execução e os resultados do referido Plano serão submetidos à avaliação do órgão gestor 369 

estadual, de modo que seja possível realizar correções para o alcance dos objetivos 370 

propostos. Foi acordado que o órgão gestor estadual apresentará na primeira reunião plenária 371 

ordinária da CIB, em 2017, e até a reunião plenária do CEAS subsequente a primeira reunião 372 

plenária ordinária da CIB, o relatório parcial de execução do Plano de Acompanhamento e 373 

Apoio Técnico aos Municípios do Estado de Santa Catarina – Etapa 2016. Ainda que o órgão 374 

gestor estadual terá até a segunda reunião plenária ordinária da CIB, em 2017, e até a 375 

reunião plenária do CEAS subsequente a segunda reunião plenária ordinária da CIB, para 376 

apresentar o relatório final de execução do Plano de Acompanhamento e Apoio Técnico aos 377 

Municípios do Estado de Santa Catarina - Etapa 2016 e a proposta de revisão anual do Plano 378 

de Acompanhamento e Apoio Técnico aos Municípios do Estado de Santa Catarina – Etapa 379 

2017. Na ocasião, Maria Eunice informou que, enquanto Câmara Técnica do COEGEMAS, 380 

efetuou a leitura do plano, considerando interessante o detalhamento das ações e a inclusão 381 

dos elementos que haviam sido sugeridos na ultima reunião da CIB, ficando bem delineado 382 

por nível de proteção. Apenas lembrou da necessidade de retomar a discussão acerca do 383 

programa CapacitaSUAS  e Plano Estadual de Educação Permanente, destacando que já faz 384 

dois anos que o programa não é executado no Estado. Na oportunidade, Camila comunicou 385 

que a SST pretende apresentar o Plano Estadual de Educação Permanente para apreciação e 386 

pactuação na próxima reunião da CIB. Após, o plenário pactuou a referida resolução. Dando 387 

sequência à pauta, Camila informou que os informes dessa reunião foram enviados 388 

antecipadamente aos membros do plenário e serão socializados por e-mail aos junto aos 389 

demais convidados. Nesse momento, Ana Claudia destacou o informe referente às planilhas 390 

de porcentagem do preenchimento do SISC. Logo após Ana Claudia pediu um minuto de 391 

silencio pelo falecimento da colega Claudiane do município de Caibi. Para finalizar Camila 392 

agradeceu a acolhida do município de São José e informou que as próximas reuniões serão 393 

em Canoinhas, no dia 30 de junho, e em Palhoça, no dia 25 de agosto. Ana Claudia, em nome 394 

do COEGEMAS, também agradeceu a acolhida de São José, os membros do plenário e os 395 

demais convidados. Nada mais havendo a tratar, eu Liliane Sena, lavrei a presente ata. 396 


