
 

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CIB) SANTA 1 

CATARINA 2 

ATA Nº 03/2016  3 

Ao trigésimo dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, às treze horas, na Câmara 4 

Municipal de Vereadores de Canoinhas Santa Catarina, localizada na Rua 3 de maio, 150, 5 

Centro, Canoinhas/SC, realizou-se a reunião plenária ordinária da Comissão Intergestores 6 

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

representantes da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação 8 

(SST/SC) – Geraldo César Althoff (Membro titular e Coordenador da CIB-SC), Camila 9 

Magalhães Nélsis (Membro titular e Diretora de Assistência Social), Alcenira Vanderlinde 10 

(Membro titular e Gerente de Avaliação e Monitoramento do SUAS), Eduardo Antonio Florindo 11 

(Membro suplente e Gerente de Capacitação em Políticas Sociais); Daiana Nardino (Membro 12 

suplente); representantes do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência 13 

Social (COEGEMAS/SC) – Ana Cláudia da Silveira Quege (Membro titular e Presidente do 14 

COEGEMAS/SC – Três Barras); Daniela de Bastos da Silva (Membro titular - Itapema); Luiz 15 

Gonzaga Azzi (Membro suplente – Lages); Ana Paula Ribeiro Stiebler (Membro suplente – 16 

Balneário Piçarras); Silvia Beatriz Rizzieri de Luca (Membro titular – Florianópolis). Ainda 17 

estavam presentes gestores e técnicos municipais, representantes da câmara técnica, 18 

secretarias regionais, associações de municípios, cuja lista de presença segue anexa. Ana 19 

Cláudia iniciou a reunião desejando boas vindas a todos (as), agradecendo a presença do 20 

senhor Secretário de Estado e Coordenador da CIB-SC, Geraldo César Althoff e a Equipe da 21 

SSTSC. Em seguida passou a palavra o senhor, Geraldo César Althoff, o qual cumprimentou 22 

a todos (as). E, justificou a sua ausência na reunião da CIB-SC no município de São José/SC, 23 

devido a ter participado de um compromisso de trabalho em Brasília. Afirmou o seu respeito e 24 

consideração aos trabalhos da CIB-SC. Sendo que passou a entender a Política Nacional de 25 

Assistência Social (PNAS). Informou que tem participando das cerimônias de inauguração dos 26 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) no Estado de Santa Catarina, as quais o 27 

deixa muito feliz. Uma vez que, solidificação da PNAS também contempla ter-se uma „casa‟ e 28 

quem não tem casa não sabe onde morar. Reafirmou o seu respeito e entendimento da PNAS 29 

e a luta dos atores envolvidos no processo de consolidação da PNAS, enfatizando que aquele 30 

que a gente auxilia não tem forças para gritar, consequentemente não tem quem o escute, e 31 

não são escutados. Por isso o Gestor Público tem de realizar ações em prol aos usuários da 32 

PNAS. O Secretário e Coordenador da CIB-SC passou a palavra à Diretora de Assistência 33 

Social, Camila Magalhães Nélsis. Após, a ordem do dia foi considerada lida e aprovada pelo 34 

Plenário: 1º Verificação da presença e da existência de quorum: A Diretora informou a 35 

existência de quórum, conforme o Regimento Interno da CIB, assim foi possível prosseguir os 36 

trabalhos de acordo com a ordem do dia. 2 º Apresentação, apreciação e aprovação da 37 

pauta: Camila Magalhães Nélsis propôs a aprovação da pauta, considerando como matéria 38 

principal de pactuação o Plano Operacional de Educação Permanente do Sistema Único de 39 

Assistência Social (SUAS) e solicitou a supressão da pauta a matéria de pactuação – 40 

Substituição de Membros da Câmara Técnica da CIB-SC. O Plenário concordou com a 41 

supressão solicitada. 3° Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior: Camila 42 

comunicou que a ata foi encaminhada com antecedência, sendo esta considerada lida e 43 

aprovada pelo Plenário.  4° Correspondências recebidas e expedidas: O Plenário 44 



 

considerou lida a relação de correspondências recebidas e expedidas pela CIB/SC. 5º 45 

Pactuação da revisão do Plano Operacional de Educação Permanente do Sistema Único 46 

de Assistência Social (SUAS): O Gerente de Capacitação em Políticas Sociais, Eduardo 47 

Antonio Florindo, explicou que algumas capacitações que constam no referido plano foram 48 

executadas, a exemplo o Encontro com as Agências de Desenvolvimento Regional de Santa 49 

Catarina (ADRs), no dia 28/04/2016 e as capacitações sob a responsabilidade à Gerência de 50 

Benefícios, Programas e Transferência de Renda - GEBEN. Ana Cláudia perguntou se a 51 

capacitação para os Promotores do Ministério Público vai acontecer, Camila e Eduardo dizem 52 

foi suprimida e será explicado posteriormente.  Eduardo Florindo informou que a próxima 53 

capacitação será os Blocos de Financiamento do SUAS por webconferência, em Florianópolis, 54 

no dia 13/07/2016. Explanou sobre as demais capacitações listadas no Plano Operacional de 55 

Educação Permanente do SUAS. Comunicou que o Programa Nacional de Capacitação do 56 

Sistema Único da Assistência Social (CapacitaSUAS) está em processo de licitação, cuja 57 

execução do Programa está sendo apoiada pelo Secretário, Geraldo Althoff, com previsão de 58 

execução para o segundo semestre de 2016. Ainda, comunicou que as áreas da SST/SC 59 

envolvidas com o processo do CapacitaSUAS emitiram pareceres e após o processo será 60 

tramitado para análise do Grupo Gestor do Estado de Santa Catarina. Sobre a capacitação 61 

para os Promotores do Ministério Público, Camila explicou que foi apresentada uma proposta 62 

na reunião prévia da CIB-SC do dia 17 de junho, porém a pedido o Ministério Público a 63 

capacitação foi suprimida, devido a não ser possível incorporar essa capacitação nos 64 

vencimentos e na progressão funcional dos Promotores. Em seguida, Eduardo Florindo 65 

informa que o Núcleo de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social 66 

(NUEP/SC) validou as capacitações contidas no Plano Operacional de Educação Permanente 67 

do SUAS. Sobre a capacitação Oficina aos Municípios Prioritários (MUPs), Ana Cláudia 68 

perguntou se esses municípios são os que constam no Plano de Acompanhamento e Apoio 69 

Técnico aos Municípios de Santa Catarina. A Diretora de Assistência Social explicou que 70 

esses municípios representam uma parcela dos municípios que constam no Plano de Apoio 71 

Técnico e foram apontados como municípios prioritários do estado de Santa Catarina pelo 72 

Departamento do Cadastro Único da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC) 73 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), sendo a responsabilidade de 74 

execução da capacitação da GEBEN. Camila ressaltou a escolha dos municípios prioritários 75 

dar-se de acordo com as taxas do Programa Bolsa Família relacionadas ao atendimento da 76 

população na educação, saúde, assistência social e execução de recursos, assim esses 77 

municípios devem ter uma atenção prioritária do estado. A Gerente de Monitoramento e 78 

Avaliação, Alcenira Valverde, explicou que essas capacitações sob a responsabilidade da 79 

GEBEN estão previstas no Plano de Acompanhamento e Apoio Técnico aos Municípios de 80 

Santa Catarina, bem como os municípios prioritários; os critérios de escolha com as devidas 81 

justificativas; já pactuados pela CIB-SC. A Presidente do COEGEMAS, Ana Cláudia, solicitou 82 

a possibilidade de aumentar o número de vagas no curso de Atualização em Vigilância 83 

Socioassistencial do Programa CapacitaSUAS. A Gerente da GEMAV cumprimenta a todos 84 

(as) e explicou que a Gerência está sendo estruturada desde o ano de 2015 e a Coordenação 85 

da Vigilância Socioassistencial é realizada nesta Gerência, onde trabalham uma Técnica, a 86 

Gerente e irão contratar um estagiário. Sendo que a Gerência vem pensando em processos e 87 

metodologias de como trabalhar a questão da vigilância socioassistencial junto aos 88 



 

municípios. Alcenira disse que há o trabalho de vigilância sociassistencial no estado e alguns 89 

municípios tem esse trabalho organizado, mas outros não. E, a Gerência identificou que é 90 

necessário coordenar; organizar e padronizar esse trabalho e a construção da vigilância 91 

socioassistencial requer que se trabalhe com os municípios. Assim se fortalece a vigilância 92 

socioassistencial no estado, uma vez que os municípios detêm as informações territoriais. 93 

Como a SST intentava realizar o plano de capacitação e incluir as capacitações referentes 94 

aos blocos de financiamento a GEMAV em articulação com a Gerência de Capacitação em 95 

Políticas Sociais (GECAP) e a Gerência de Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social 96 

(GFEAS) aproveitou a oportunidade da mobilização dos 295 (duzentos e noventa e cinco) 97 

municípios do estado de Santa Catarina para capacitar os municípios a respeito da vigilância 98 

socioassistencial vigilância e aplicativos. Devido às maiores demandas dos municípios serem 99 

sobre os aplicativos como plano de ação; demonstrativos e censo SUAS - processo de 100 

monitoramento que coleta dados por meio de um formulário eletrônico preenchido pelas 101 

secretarias e conselhos de Assistência Social. Alcenira informou que o processo curso de 102 

vigilância socioassistencial específico do CapacitaSUAS está tramitando e não é possível no 103 

momento ampliá-las. A Gerente aproveitou a ocasião para propor ao GOEGEMAS, na 104 

próxima reunião da CIB-SC no município de Palhoça/SC dia 25 de agosto, a aplicação de 105 

uma capacitação sobre a vigilância socioassistencial aos municípios presentes na reunião. 106 

Referente à capacitação específica sobre blocos de financiamento e vigilância 107 

socioassistencial que está sendo planejada em paralelo ao CapacitaSUAS, Ana Cláudia 108 

questionou como irá ser feito o remanejamento das vagas da capacitação aos Contadores e 109 

Técnicos da Gestão do SUAS e Conselheiros da Comissão de Finanças dos Conselhos 110 

Municipais de Assistência Social de Santa Catarina, uma vez que alguns municípios não irão 111 

preencher as vagas 4 (quatro) por município. A Gerente da GEMAV propôs que após o 112 

período de inscrição, havendo vagas remanescentes pode-se reabrir as inscrições aos 113 

profissionais interessados. A Presidente do COEGEMAS perguntou se os três orçamentos do 114 

CapacitaSUAS foram enviados à SST. A equipe da SSTSC confirmou que os orçamentos 115 

foram enviados a GECAP.  Com a palavra a Diretora de Assistência Social, Camila 116 

Magalhães, iniciou a leitura da matéria de pactuação aprovação da Resolução CIB-SC 003 - 117 

Dispõe sobre a pactuação da revisão do Plano Operacional de Educação Permanente do 118 

Sistema Único de Assistência Social de Santa Catarina – SUAS/SC, sendo pactuada pelo 119 

COEGEMAS e a SSTSC. 6. Informes: Cofinanciamento 2016: disponibilidade financeira, 120 

para Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e Benefícios Eventuais. 121 

Em seguida a Diretora de Assistência Social comunicou os informes, enfatizou que até o dia 122 

29/06/16, às 19:00 h foram recebidos 108 (cento e oito) processos de cofinanciamento para a 123 

Proteção Social Básica e o prazo para recebimento dos processos de cofinanciamento 124 

encerarão no dia 08 de julho de 2016. Camila expressou a preocupação com o número baixo 125 

de processos de cofinanciamento recebidos, até o momento. E, mencionou que espera que 126 

na próxima semana aumente a quantidade de processos de cofinanciamento recebidos, 127 

porém não é viável aumentar o prazo para não atrasar o cronograma de pagamento aos 128 

municípios que já enviaram os processos de cofinanciamento. Informou ainda que foi 129 

divulgada a chamada para o cofinanciamento de 2016, por aproximadamente 30 (trinta) dias 130 

de antecedência, pelo site da SST; emails e telefonemas. A Diretora Camila solicitou a 131 

cooperação do COEGEMAS para a divulgação do cofinanciamento de 2016. Ana Cláudia 132 



 

relatou que no dia 29/06/16 conectou-se no site do cofinanciamento 2016 para verificar os 133 

instrumentais e ao clicar estava desconfigurado. Camila explicou que está aberta apenas a 134 

habilitação do cofinanciamento de 2016 para a Proteção Social Básica. Daiana Nardino, 135 

servidora da SST, abriu o site do cofinanciamento para demonstrar à Ana Cláudia. A 136 

Presidente do COEGEMAS questionou ao Coordenador da CIB-SC como ficará o repasse 137 

financeiro dos benefícios eventuais e das demais proteções aos municípios em função desses 138 

terem de prestar os serviços socioassistenciais aos usuários. O Coordenador da CIB-SC 139 

informou que conversou com o Secretário da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), Antônio 140 

Marcos Gavazzoni, acerca do cofinanciamento de 2015 e 2016; a sua resposta foi de que não 141 

há possibilidade de recompor os pagamentos de 2015 e explicou ao público presente sobre a 142 

representação do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), junto ao  Ministério 143 

Público de Santa Catarina (MPSC) contra o Estado acerca da não integralização do 144 

cofinanciamento 2015. Na audiência do MPSC, a SST foi orientada a enviar os documentos 145 

que comprovam que a SST solicitou à SEF o desembolso dos recursos do cofinanciamento de 146 

2015. Sobre o cofinanciamento 2016, reafirmou que as negociações permanecem pautadas 147 

em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para a Proteção Social Básica. Sinalizou que 148 

inclusive o custeio da SST apresenta um furo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), 149 

sendo que a SST não tem perspectivas de cobri-lo tão cedo, visto que o Estado encontra-se 150 

em situação financeira crítica.  Ana Cláudia indagou sobre a utilização dos recursos 151 

financeiros do Fundo Social para cobrir o custeio da SST e essa realizar o repasse para os 152 

serviços socioassistenciais municipais. Disse que não há um controle social do Fundo Social, 153 

e que o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) está sem recursos, que a SST não 154 

consegue realizar concurso público e outras ações estruturantes. Solicitou que o Coordenador 155 

da CIB-SC conversasse com o Governador do Estado de Santa Catarina sobre a aplicação do 156 

Fundo Social para a efetivação dos direitos socioassistenciais adquiridos pelo povo. O senhor 157 

Geraldo Althoff explicou que o  controle do Fundo Social é feito pelo Governo do Estado e 158 

sugeriu que fosse emitido um documento, CIB-SC, solicitando informações sobre a aplicação 159 

e controle social do Fundo Social ao Governo do Estado. Clarice Portella Lino, de São 160 

Francisco do Sul, falou que para resolver essa situação é necessário o empenho de todos (as) 161 

os envolvidos. Solicitou que o senhor Geraldo Althoff, enquanto Secretário de Estado, 162 

envolva-se com comprometimento com a PNAS. Explanou que o Fundo Social como o nome 163 

diz pode ser utilizado por inteiro pela Assistência Social, porém o que acontece é que os 164 

recursos deste fundo são apadrinhados por políticos, enquanto a Assistência Social está com 165 

o “pires na mão”. Pediu ao senhor Geraldo Althoff o agendamento de uma audiência com o 166 

Governo do Estado, COEGEMAS e demais representantes do SUAS; a fim de conversarem 167 

sobre a aplicação dos recursos financeiros do  Fundo Social no custeio da SSTSC e nos 168 

serviços socioassistenciais. O Coordenador da CIB-SC comentou que na primeira reunião 169 

ordinária da CIB-SC relatou a visita à SST da Deputada Dirce, a qual disse: “o senhor vai 170 

apaixonar-se pela Assistência Social”. Dois meses após, o Coordenador da CIB-SC ouviu da 171 

Diretora Camila que a PNAS existe há 10 anos e está consolidada, conversou com a Diretora 172 

Camila,  disse que a PNAS não existia, porém era necessário a sensibilização dos gestores 173 

para que os esses se comprometem com a referida política. A partir desse momento entendeu 174 

a importância da PNAS e do comprometimento do Gestor. Também mencionou que 175 

inaugurando os CRAS tem falado sobre o comprometimento e a valorização do SUAS. 176 



 

Afirmou que tem comprometimento e valoriza a PNAS, mas para fazer o pedido da senhora 177 

Clarice Portella, não tem a certeza do retorno positivo, devido ao déficit financeiro do Estado. 178 

Assim, oficializará o pedido de audiência com o Governador, se também for pactuado em 179 

Plenária. A Presidente do COEGEMAS concordou em emitir o documento da CIB-SC sobre a 180 

utilização do Fundo Social para cobrir o custeio da SST e do repasse para a efetivação dos 181 

serviços socioassistenciais e solicitar uma agenda com o Governador. Sugeriu ,Ana Cláudia, 182 

que o documento seja emitido até o dia 04/07/16, o qual acontecerá a Assembléia 183 

Extraordinária da Federação Catarinense de Municípios (FECAM), assim a CIB-SC poderá 184 

solicitar o apoio da FECAM por meio da assinatura no documento de seus Representantes. O 185 

senhor Geraldo Althoff informou que estará em viagem nos próximos dias, não podendo 186 

assinar o documento, contudo apontou que a Diretora Camila poderá dar andamento à 187 

solicitação. Com a palavra Daiana Nardino, servidora da SST, explicou sobre a documentação 188 

necessária para a habilitação ao cofinanciamento estadual 2016 para a Proteção Social 189 

Básica. O site http://www.sst.sc.gov.br/?id=803 apresenta as Resoluções CIB, CEAS e 190 

Anexos; Documentos Necessários para Habilitação Resultado da Análise dos Documentos e 191 

Municípios Habilitados. Sendo que os municípios devem preencher o instrumental e enviar, 192 

até o dia 08/07/16, para a Gerência de Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social – 193 

GFEAS, após será enviado para o CEAS deliberar. Programa Nacional de Promoção do 194 

Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas). Com a palavra a Diretora de Assistência Social 195 

explanou que o Acessuas é um Programa para inserir os (as) usuários (as) da PNAS no 196 

mundo do trabalho, possui quatro eixos de articulação. Porém, o fator que causa mais dúvidas 197 

é como utilizar o recurso financeiro. Camila explicou que para utilizar o recurso do Acessuas 198 

com eficácia é necessário realizar um mapeamento de oportunidades no território dos 199 

municípios; perfil dos (as) usuários (as)  como por exemplo grau de escolaridade; áreas que 200 

os (as) usuários (as) trabalharam; para então os municípios darem seus encaminhamentos e 201 

articularem-se com as Políticas de Educação, Saúde; Trabalho; entre outras e efetivarem o 202 

mapeamento das necessidades, inclusive por consultoria; podendo contratar profissionais por 203 

meio de processo seletivo simplificado. Mencionou a importância do cadastramento dos (as) 204 

usuários (as) no CadÚnico - um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa 205 

renda, caso não estejam cadastrados e encaminhá-los (as) para outras Políticas Públicas, 206 

visando a superação de dificuldades e/ou impossibilidade de acesso ao mundo do trabalho; 207 

preenchimento de vagas de trabalho e intermediação de mão-de-obra. Atualmente, o 208 

Acessuas tem uma dificuldade, uma vez que estava estreitamente ligado ao Programa 209 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), sendo que hoje o Pronatec não 210 

apresenta  vagas. Então, o (s) municípios devem valer-se de meios criativos para o uso do 211 

recurso financeiro do Acessuas, o Estado não tem gerenciamento sobre esse recurso federal. 212 

O que cabe ao Estado é orientar os municípios sobre a utilização desse recurso. E, como 213 

cada município apresenta diferentes necessidades, é preciso realizar o mapeamento a fim de 214 

identificar bolsões de pessoas desempregadas, perfil do bairro e outros. Assim, pode-se 215 

encaminhar para os cursos de qualificação ou mercado de trabalho e monitorar o 216 

desenvolvimento os (as) usuários (as). Uma participante perguntou à Camila se é possível 217 

custear o transporte do usuário (a) durante o curso. Camila respondeu que é possível custear 218 

o combustível para o trabalhador do SUAS ir até à família, mas não o pagamento do 219 

transporte da família até o curso, é preciso analisar cada caso, sendo o papel da PNAS a 220 



 

articulação e mobilização com outras Políticas Públicas, porém não assumir o papel das 221 

mesmas. Ana Cláudia questionou à Camila se o município pode contratar um curso e paga a 222 

mobilização com o recurso do Acessuas, mas pagar com recurso próprio o curso de 223 

qualificação. Camila respondeu que sim, exemplificando que o município pode custear o 224 

pagamento de um (a) Palestrante para sensibilizar os (as) usuários (as) que irão participar do 225 

curso. Outra participante pergunta se o município pode custear a contratação de uma equipe 226 

de profissionais para fazer este trabalho de mobilização. A Diretora de Assistência Social 227 

responde que sim, como também é possível custear a compra de equipamentos, materiais e 228 

coffee-breack; locação de espaço físico e veículo. A Presidente do COEGEMAS perguntou 229 

como ficam os casos em que os casos em que  os municípios realizam a mobilização e não 230 

tenham para aonde encaminhar os ( as) usuários (as). Camila respondeu que nessa situação 231 

é necessária a articulação como órgãos que apresentam demandas, como exemplo o Sistema 232 

Nacional de Emprego (SINE) e Secretarias de Educação, pois recursos existem é preciso usar 233 

a criatividade para suprir a lacuna deixada pelo Pronatec. Ana Cláudia disse que no seu 234 

município desejam contratar, para esta tarefa, um (a) Psicólogo (a) e Assistente Social, 235 

contudo o Poder Judiciário proibiu contratações via processos seletivos. Camila explicou que 236 

é possível contratar o trabalho destes Profissionais por consultoria. Uma participante explanou 237 

que o seu município aderiu ao Acessuas e os resultados foram bons, basearam-se no modelo 238 

do município de Jaraguá do Sul e tiveram o apoio de Entidades de Empreendedorismo, 239 

Cooperativas e Microempreendimentos. Como os recursos estão acabando, pergunta se há 240 

possibilidade de manter o cofinanciamento. A Diretora de Assistência Social explicou que na 241 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e no Fórum Nacional dos Secretários de Assistência 242 

Social (FONSEAS) existe uma discussão acerca do futuro do Acessuas, que parte dos 243 

Secretários de Estado da Assistência Social trazem a queixa que os municípios não 244 

conseguem utilizar o recurso devido a não continuidade do Pronatec outra parte diz que 245 

conseguiu fazer uso do recurso e deseja que o Acessuas continue como um Programa ou um 246 

serviço permanente da Proteção Social Básica. Contudo, não foi tomada nenhuma decisão a 247 

respeito da continuidade do Acessuas, até o momento. Sabe-se que os municípios devem 248 

usar o saldo em conta, caso não usem o MDSA poderá solicitá-las de volta com juros de 249 

rendimento. Outra participante indagou: “se o município oferecer um curso de confeitaria e 250 

padaria é possível compra os produtos, pagar o transporte dos alunos e o professor”? Camila 251 

respondeu que não é possível pagar os insumos, o professor e as cartilhas, apenas custear a 252 

mobilização e articulação. A Diretora Camila apontou o público prioritário do Acessuas, para 253 

fins do mapeamento, a saber população urbana e rural em situação de vulnerabilidade e risco 254 

social de 16 (dezesseis) a 59 (cinquenta e nove) anos, público do Plano Brasil sem Miséria, 255 

CadÚnico, beneficiários do Benefício da Prestação Continuada (BPC), egressos do sistema 256 

sócio-educativo e prisional, população em situação de rua, indivíduos e famílias moradores de 257 

territórios de risco decorrentes do tráfico de drogas, beneficiários do Programa Bolsa Família 258 

(PBF), pessoas retiradas do trabalho escravo, mulheres vítimas de violências entre outras. 259 

Consta no termo de adesão do Acessuas que o município, o qual aderir ao Acessuas 260 

automaticamente adere o BPC Trabalho. A finalidade do Programa BPC no trabalho é 261 

proporcionar aos usuários (as) com deficiência o acesso ao mundo do trabalho e a 262 

convivência comunitária. O compromisso dos municípios é o diagnóstico local, a articulação 263 

da rede, a mobilização do público para participar dos cursos de capacitação, o 264 



 

acompanhamento e monitoramento das metas para o alcance do Programa, e o registro da 265 

mobilização, via sistema do MDSA, atualizado. O município também deve levantar as 266 

principais necessidades e dificuldades da população em relação ao mundo do trabalho e 267 

estabelecimento de estabelecimento de fluxos e competências. Camila em síntese falou que 268 

esse é um fluxo do funcionamento do Programa Acessuas – mapeamento de oportunidades 269 

no município; levantamento vocacional; mapeamento territorial da população em situação de 270 

vulnerabilidade social (em especial dos beneficiários do Programa Bolsa Família; articulação 271 

com o Sistema S (conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o 272 

treinamento profissional), assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica e 273 

Institutos Federais; instâncias de intermediação de mão-de-obra como por exemplo o SINE; 274 

sensibilização das pessoas para o acesso ao mundo do trabalho; monitoramento da trajetória 275 

dos (as) usuários (as) ao mundo do trabalho. Sobre o BPC Trabalho é importante que a 276 

equipe faça a sensibilização dos (as) usuários (as) e a sua família a fim de explicar quando da 277 

sua participação em cursos de capacitação; em Programas de Aprendiz e obtenha um vínculo 278 

empregatício não perde o benefício. Substituição de membros e Secretaria Executiva da 279 

CIB/SC. A servidora Suzy Cristina Rodrigues está substituindo a servidora Liliane Alaíde de 280 

Sena, junto à Secretaria Executiva da CIB-SC; a servidora Paloma Mariucci está compondo a 281 

suplência da CIB-SC, indicada pela SST em substituição à Ivone Maria Perassa. Após, 282 

Alcenira relembrou aos Gestores Municipais de Assistência Social e os Conselhos Municipais 283 

de Assistência Social que ainda não cumpriram prazos de preenchimento dos aplicativos do 284 

MDSA e leu os informes escritos entregues aos componentes da mesa, a saber: 285 

“1.Demonstrativo Financeiro - prestação de contas da aplicação dos recursos repassados 286 

do Fundo Nacional de Assistência Social referente ao exercício de 2015: Prazo Gestores: 30 287 

de abril de 2016 – PRAZO VENCIDO; Prazo Conselhos: 31 de maio de 2016 – PRAZO 288 

VENCIDO. 2. Plano de Ação - informar as ações que serão executadas nas unidades da 289 

assistência social para poderem receber os repasses do Governo Federal: Prazo Gestores: 04 290 

de junho de 2016 – PRAZO VENCIDO Prazo Conselhos: 04 de julho de 2016 – A VENCER”. 291 

A GEMAV levantou junto a sistema do MDSA que alguns municípios não concluíram o 292 

Demonstrativo Financeiro e o Plano de Ação. Sendo que em relação ao Plano de Ação as 293 

pendências estão sendo resolvidas com mais tranqüilidade. Segundo ela, o que chamou mais 294 

atenção são as pendências referentes ao Demonstrativo Financeiro devido aos municípios 295 

terem prestações de contas dos anos de 2013, 2014 pendentes, assim o sistema não permite 296 

realizar a prestação de contas do ano de 2015. Alcenira informou que a GEMAV entrará em 297 

contato com os municípios que estão com pendências tanto do Demonstrativo Financeiro e 298 

Plano de Ação, como também solicitou que esses municípios entrem em contato com a 299 

GEMAV. Ressaltou que foram detectadas pendências no preenchimento e envio dos 300 

instrumentais, assim solicita que os municípios concluam o preenchimento e o envio do 301 

Demonstrativo Financeiro e Plano de Ação, via sistema do MDSA, para que os Conselhos 302 

Municipais possam analisar. Lembrou que o prazo para o envio do Plano de Ação pelos 303 

municípios encerrou-se no dia 04 de junho e para os Conselhos finaliza no dia 04 de julho. O 304 

sistema ainda está aberto, porém pode fechar a qualquer momento. Complementou que caso 305 

o município não realize o envio do Demonstrativo Financeiro e Plano de Ação o Governo 306 

Federal pode bloquear o repasse de recursos a esses municípios. A Diretora de Assistência 307 

Social informou que no dia 05 (cinco) de julho irá acontecer na Assembleia Legislativa de 308 



 

Santa Catarina (ALESC) o Seminário Estadual de Benefícios Eventuais em parceria com o 309 

Conselho Estadual de Assistência Social, Conselho Regional de Psicologia e Conselho 310 

Regional de Serviço Social; cuja inscrição é gratuita no site da SST e encerra-se hoje, dia 30 311 

(trinta); contará com palestrantes do MDSA; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 312 

e – Pontifícia Universidade Católica (PUC). A Presidente do Coegemas comunicou o envio do 313 

informe do COEGEMAS à Secretaria Executiva da CIB-SC e será socializado aos municípios 314 

pelo COEGEMAS e pela CIB-SC. Está prevista a primeira formação para Conselheiros, 315 

modalidade usuários, no dia 13 (treze) de julho com vagas limitadas. Uma participante 316 

perguntou como pagar diárias aos Conselheiros, outra participante respondeu que os 317 

Conselheiros devem apresentar notas fiscais de despesa de alimentação para serem 318 

ressarcidos dos valores. Com a palavra o Coordenador da CIB-SC informou que está prevista 319 

a entrega de 88 (oitenta e oito) CRAS pelo Pacto por Santa Catarina; sendo que 14 (quatorze) 320 

estão comprometidos, visto que a empresa faliu; 09 (nove) a empresa desistiu da realização 321 

da obra e deverão ser relicitados e 40 (quarenta) semi-mobiliados prontos para entrega; esta 322 

semana foram entregues 06 (seis) e na próxima semana serão entregues 07 (sete) CRAS. 323 

Para finalizar a Diretoria de Assistência Social, Camila, agradeceu a acolhida do município de 324 

Canoinhas e a Secretária Ângela informou que as próxima reunião será em Palhoça, no dia 325 

25 de agosto. Ana Claudia, em nome do COEGEMAS, também agradeceu a acolhida de 326 

Canoinhas e à Secretária Ângela, aos membros do plenário e aos demais convidados. O 327 

Coordenador da CIB-SC, Geraldo Althoff, agradeceu a comunidade de Canoinhas e a todos 328 

(as) os (as) presentes. Nada mais havendo a tratar, eu Suzy Cristina Rodrigues, lavrei a 329 

presente Ata. 330 


