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Negociando e pactuando para consolidar o SUAS em SC ! 
 

CIB/SC - N° 001 - 22 de março de 2016 
 

O que é a CIB? 
A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é uma inst ância de negociação e pactuação da operacionalizaçã o do SUAS no Estado. Fazem parte desta comissão sei s 
representantes da gestão estadual e seis representa ntes da gestão municipal, indicados pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Soci al 
(COEGEMAS). As reuniões plenárias ordinárias da CIB  são abertas a todos os interessados e ocorrem a ca da dois meses. Participe desse espaço! Entre no sit e 
http://www.sst.sc.gov.br/?id=389 e tenha acesso às atas, resoluções, legislações, cr onograma de reuniões, editais de convocação, relató rios síntese da câmara 
técnica, informes e outros documentos necessários p ara acompanhar as pactuações da CIB/SC.  

 
 
 
 

Benefícios, Programas e Transferência de Renda  
 

Benefícios Eventuais 
 
1- A Gerência de Benefícios, Programas e Transferência de Renda está analisando juntamente com o Conselho Estadual de Assistência 
Social (CEAS) as resoluções municipais que regulamentam os Benefícios Eventuais, visando o aprimoramento das rmesmas. Segundo a 
Resolução nº 20, de 27 de maio de 2014, do CEAS, até dezembro de 2017 todos os municípios que desejam ter cofinanciamento do Estado 
para os Benefícios Eventuais deverão ter os Benefícios Eventuais regulamentados. 

  
2 - Resolução CEAS nº 31, de 15 de dezembro de 2015, aprovou a instituição do Grupo de Trabalho, composto pelo CEAS, SST, Conselho 
Regional de Psicologia, Conselho Regional de Serviço Social, COEGEMAS e FECAM com o objetivo de discutir acerca dos Benefícios 
Eventuais, bem como sua operacionalização nos municípios. 



 

 
 
Acessuas  
 
3- Informamos que 60% dos municípios que aderiram ao Programa Acessuas Trabalho possuem recursos em conta. No caso específico do 
Acessuas os municípios com saldo em conta poderão reprogramar os recursos existentes de acordo com as normativas que regem o 
Programa. Ratificamos que tal Programa tem por finalidade promover o acesso dos usuários da assistência social ao mundo do trabalho e, por 
esta razão torna-se importante aos usuários do Sistema Único da Assistência Social. 
 
Programa Bolsa Família e Cadastro Único 
 
4- Na semana de 14 a 18 de março realizou-se em Florianópolis a Capacitação para Gestores do Cadastro Único e do Programa Bolsa 
Família, contando com a presença de 70 servidores municipais. 
 

Fonte: Informe DIAS/SST 

 
 
 

Proteção Social Básica 
 

1 - O MDS divulgou a Cartilha de Orientações sobre a articulação do PAIF e do SCFV. 
2- Dados do 1º trimestre do Sistema de Informação do SCFV (SISC) indicam que 13 municípios tiveram o Piso Básico Variável (PBV) 
cancelado. 
3 - O MDS divulgou a atualização do “Perguntas e Respostas do Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculos (SCFV)”. 
4 - Alertamos que uma empresa está entrando em contato com os municípios e induzindo à compra de materiais pedagógicos com os 
recursos do SCFV, e que os municípios não são obrigados a adquirir tais materiais, uma vez que o MDS disponibiliza materiais de apoio 
gratuitamente. 
5- Os municípios devem preencher atentamente os dados do SISC acerca do SCFV, de forma a não se prejudicarem com futuros bloqueios. 
 

Fonte: Informe DIAS/SST 

 
 
 
 



 

CapacitaSUAS 
 

CapacitaSUAS 2012 (saldo de vaga do aceite) e Capac itaSUAS 2013 (vaga parcial do aceite) 
 
1 - O CapacitaSUAS está tramitando em processo licitatório, em vias de encaminhamento ao órgão gestor, e posterior abertura do edital para 
a contratação da/s Instituição/ões de Ensino que executarão o Programa. Sua execução está prevista para 2016, se os trâmites correrem 
dentro do fluxo estabelecido, com a realização de 3 (três) cursos. 
Sendo assim, o atual planejamento baseia-se nos dados:  
1 – Exercício 2012 : executado parcialmente em 2013 (Resolução CIB nº 16, de 18 de outubro de 2012, e Resolução CEAS nº 28, de 13 de 
novembro de 2012), onde se pretende executar o saldo de vagas (541).  
Como foram cumpridas apenas 60% das metas/vagas, pretende-se executar o saldo de vagas (541), de acordo com os mesmos critérios que 
já foram pactuados e deliberados, contemplando o “Curso de Introdução ao Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistencias do SUAS 
e à Implementação de Ações do Plano Brasil sem Miséria”.  
Justifica-se a existência deste saldo pelo fato de que 541 (quinhentos e quarenta e um) trabalhadores, identificados em lista de freqüência, 
não realizaram o CapacitaSUAS. Muitos foram os municípios que não utilizaram todas as vagas a eles destinadas.  
Enfatiza-se que os critérios referentes ao público-alvo não sofreram alterações, sendo garantidas as vagas (de forma proporcional) conforme 
Resolução CIB nº 16, de 18 de outubro de 2012, especificamente para o curso supracitado. 
 2 – Exercício 2013 : Conforme Resolução CIB nº 19, de 11 de agosto de 2014, e Resolução CEAS nº 35, de 15 de setembro de 2014, com 
aceite para execução de 1833 vagas, mais 753 redistribuídas pelo MDS, pretende-se executar parcialmente 1.277 vagas do total de 2.586, 
com os cursos: 
- “Curso de Introdução ao Exercício do Controle Social do SUAS” 
- “Curso de Atualização em Vigilância Socioassistencial”. 

Fonte: Informe DIAS/SST 

 
 
 

Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social 
 

Decreto de reprogramação do cofinanciamento de 2015  
 
1- Informamos que está disponível o decreto nº 547, de 17 de dezembro de 2015, que prevê a reprogramação do saldo em até 100% (cem 
por cento) para o ano de 2016, no DOE/SC de 18/12/2015, pág.33. 
 



 

Blocos de Financiamento 
 
2 - Foi publicada em 11 de dezembro de 2015, a Portaria  MDS n° 113, de 10 de dezembro de 2015, que re gulamenta o cofinanciamento 
federal do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e a transferência de recurso na modalidade fundo a fundo dos Programas, Projetos e 
dos Blocos de Financiamento. Define-se Bloco de Financiamento como o conjunto de recursos destinados ao cofinanciamento federal das 
ações socioassistenciais, calculados com base no somatório dos componentes que o integram e vinculados a uma finalidade.  

Com a mudança, o repasse será efetuado por meio de 5 (cinco) blocos de financiamento, proporcionando maior liberdade na execução 
dos recursos no âmbito de cada Bloco independente do valor repassado pelo componente do serviço, por exemplo, desde que sejam 
asseguradas as ofertas das ações pactuadas. Abaixo, é possível visualizar quais são os blocos e suas composições: 

 

 

 

 

 

De acordo com informações recebidas pelo FNAS, as novas contas referentes aos blocos de financiamento foram abertas em 
20/01/2016 e os repasses destinados ao cofinanciamento federal das  ações  socioassistenciais,  a  partir  desta  data,  serão 
realizados, apenas  e  tão  somente,  nas  novas  contas  correntes  abertas  a  título dos  Blocos  de Financiamento, conforme o disposto nos 
art. 7º e 49 da Portaria em referência. 

Para regularizar a situação, o gestor local deve ir até a sua agência do Banco do Brasil e realizar os procedimentos necessários com 
objetivo de viabilizar a movimentação dos recursos. Para tanto, é necessário realizar a atualização cadastral do Fundo Municipal de 
Assistência Social (FMAS) junto ao banco e deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

• Lei de criação do Fundo Estadual/Distrital/Municipal de Assistência Social; 
• Inscrição no CNPJ; 
• Comprovante de Endereço; 
• Receita Orçamentária; 
• Instrumento de Nomeação e Documentos pessoais dos Representantes Legais do Fundo. 



 

Lembramos que esse procedimento é de extrema importância, pois sem esta formalização, o gestor não poderá movimentar os 
recursos das novas contas vinculadas, inviabilizando, por exemplo, a realização de pagamentos. 

Alertamos para o fato de que o gestor terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da abertura das novas contas 
correntes, de acordo com o art. 43 da Portaria MDS nº 113/2015, para realizar as transferências dos saldos das contas abertas anteriormente 
à publicação da referida Portaria para as novas contas correntes referentes a cada Bloco de Financiamento, conforme constante do anexo. 
Desta forma, o prazo final para regularização é 20/05/2016. 

Segundo o art. 45 e 46 da Portaria em referência, o gestor que não realizar a transferência dos saldos terá os repasses de recursos 
suspensos até que a situação seja regularizada com a transferência dos saldos ou a devolução destes para o FNAS. 

Por meio deste link é possível acessar a Portaria n. 113, de 10 de dezembro de 2015: http://blog.mds.gov.br/fnas/wp-
content/uploads/2014/08/08-12-15-Portaria-de-Blocos-de-Financiamento_CONF_VF.pdf 
Maiores informações: 

• Blog FNAS: http://blog.mds.gov.br/fnas/ e apoiotecnico.fnas@mds.gov.br. 
• Ou através de contato com a gestão do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) da Secretaria de Estado de Assistência Social, 

Trabalho e Habitação por meio do e-mail gestaofeas@sst.sc.gov.br; ou dos telefones: (48) 3664-0810; 3664-0915; 3664-0692. 
 

Fonte: Informe DIAS/SST 

 
 
 
 

Plano de Acompanhamento e Apoio Técnico aos Municíp ios do Estado de Santa Catarina 
 

A DIAS/SST encaminhou à CIB e ao CEAS, por meio do ofício n° 047/2016, o Relatório Final de Execução d o Plano de 
Acompanhamento e Apoio Técnico aos Municípios do Estado de Santa Catarina – Etapa 2015. 

Durante a reunião plenária realizada em 22/03/2015, os membros da CIB apresentaram algumas propostas a serem contempladas no 
referido relatório. Após revisão, o documento será discutido na próxima reunião plenária a ser realizada em 28/04/2016. 

Também na reunião plenária realizada em 22/03/2015 foi efetuada a leitura da minuta do Plano de Acompanhamento e Apoio Técnico 
aos Municípios do Estado de Santa Catarina – Etapa 2016. Na ocasião, os membros da CIB apresentaram algumas propostas de inclusão e 
alteração do referido Plano que será apresentado na íntegra na próxima reunião plenária a ser realizada em 28/04/2016. 

 
 
 
 



 

 
Critérios de Partilha e Procedimentos de Repasse de  Recursos Estaduais  

 
Durante a reunião plenária realizada em 22/03/2015, os membros da CIB discutiram algumas questões relacionadas aos critérios, 

estratégias e procedimentos de repasse de recursos estaduais, alocados no FEAS/SC, para cofinanciamento dos Serviços de Proteção 
Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, e Benefícios Eventuais. 

Na ocasião, alguns membros da CIB apresentaram propostas de inclusão e alteração nas minutas de resolução apresentadas pelo 
Órgão Gestor Estadual. 

Após, o plenário solicitou análise e estudo sobre o tema à Câmara Técnica da CIB, para que os resultados sejam apresentados na 
próxima reunião plenária da CIB. 

 
 
 

Situação da construção de equipamentos sociais 
 

Situação da construção dos CRAS e CREAS no Estado de Santa Catarina 
(Atualizado em 16/03/2016) 
 
CRAS 

ADR Cidade Status Obra 

Araranguá 

Bal. Arroio Silva Inaugurada 

Jacinto Machado Inaugurada 

Meleiro 56,00% 

Praia Grande 64,19% 

São João do Sul 55,94% 

Sta Rosa do Sul 63,82% 

Blumenau  Blumenau 78,27% 



 

Ilhota 83,35% 

Braço do Norte  Braço do norte  66,46% 

Brusque 

Guabiruba 64,06% 

São João Batista Inaugurada 

Tijucas 29,03% 

Caçador 
Lebon Régis 91,38% 

Timbó Grande 91,10% 

Campos Novos 
Abdon Batista 76,84% 

Brunópolis 89,20% 

Canoinhas 
Porto União Inaugurada 

Bela Vista do Toldo 99,50% 

Chapecó Águas Frias Inaugurada 

Concórdia Irani Inaugurada 

Criciúma 
Lauro Muller Não iniciada - Fundação 

Orleans 41,78% 

Curitibanos Curitibanos Inaugurada 

Dionísio Cerqueira Palma Sola Inaugurada 

Grande Florianopolis 
Palhoça 

0,00% - Suprimida do 
Contrato – Próximo Lote 

Gov. Celso Ramos 68,27% 

Ibirama 
Vitor Meireles 31,68% 

Witmarsun 99,50% 



 

Itajaí 
Bombinhas Inaugurada 

Penha 74,64% 

Itapiranga 
Tunápolis 88,00% 

Iporã do Oeste 6,17% 

Ituporanga Petrolândia Inaugurada 

Jaraguá do sul Schroeder 
2,43% - Troca de 

Fundação 

Joaçaba 
Herval d' Oeste 88,56% 

Jabora 84,13% 

Joinville 
Joinville 70,63% 

Garuva 94,48% 

Laguna Laguna 25,38% 
Mafra Itaiópolis 90,23% 

Maravilha 
Flor do Sertão 92,55% 

Modelo  3,21% 

Palmitos Riqueza 78,92% 

Quilombo 
Formosa do Sul 74,80% 

União do Oeste 25,07% 

Rio do Sul 
Trombudo Central 78,92% 

Braço do Trombudo 93,51% 

Sâo Lourenço do Oeste Jupiá  3,24% 



 

São Bernadino 70,79% 

São Miguel do Oeste 

Bandeirante  15,19% 

Barra Bonita 15,89% 

Belmonte  15,16% 

Seara 
Seara 65,67% 

Lindóia do Sul Inaugurada 

Taió Santa Terezinha 90,66% 

Timbó Timbó  
0,00% - Troca de 

Fundação 

Tubarão Jaguaruna 34,24% 

Videira Tangará 89,46% 

Xanxerê 

Passos Maia 42,18% 

Xanxerê 64,45% 

Entre Rios Inaugurada 

 
 
CREAS 
CREAS Campos Novos 92,13% 
CREAS Fraiburgo 96,63% 
CREAS Herval D'Oeste 96,38% 
CREAS São Joaquim 57,73% 
CREAS Dionísio Cerqueira 45,44% 
CREAS Palmitos 47,77% 
CREAS Tigrinhos  47,96% 



 

CREAS Palhoça 97,28% 
CREAS Capivari de Baixo 67,57% 
CREAS Laguna 0,03% - Fundação 
CREAS São Francisco do Sul 69,12% 
CREAS Schroeder 0,03% - Fundação 
CREAS Joinville 92,20% -  
CREAS Indaial 84,55% 
CREAS Camboriú 93,12% 
CREAS Garuva 73,12% 
CREAS Maravilha 61,91% 
CREAS Ponte Serrada 0,23% - Suprimido 
CREAS Ituporanga 97,21% 
CREAS Campo Erê 70,45% 
 
Contato: 
Martin Luiz Temp 
Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST/SC 
48 3664-0790 
pacto@sst.sc.gov.br 

Fonte: Informe DIHA/SST 
 
 

Encontro Regional Sul do CONGEMAS 
 

Encontram-se abertas às inscrições para o Encontro Regional Sul do CONGEMAS, que será realizado nos dias 14 e 15 de abril de 
2016, no Hotel Golden Park, Foz do Iguaçu/PR . As inscrições podem ser efetuadas pelo site: www.encontrosul.com.br. 

 
Fonte: Informe COEGEMAS/SC 

 

III Encontro Estadual COEGEMAS/SC 
 

O III Encontro Estadual do COEGEMAS/SC será realizado em Piratuba/SC,  no dia 11 de maio de 2016 . 
Fonte: Informe COEGEMAS/SC 



 

ANOTE NA AGENDA 
 

Calendário Anual CIB 2016* 
 

MÊS DIA SEMANA HORÁRIO LOCAL  
JANEIRO     

FEVEREIRO     
MARÇO 22** Terça-feira 13h*** São Miguel do Oeste 
ABRIL  28 Quinta -feira  13h São José  
MAIO     

JUNHO 30 Quinta-feira 13h Canoinhas 
JULHO     

AGOSTO 25 Quinta-feira 13h Palhoça 
SETEMBRO     
OUTUBRO 27 Quinta-feira 13h Ituporanga 

NOVEMBRO     
DEZEMBRO 01 Quinta-feira 13h Bombinhas 

 
*Calendário aprovado durante a Reunião Ordinária da CIB em 30/11/2015.  
**Alterado em 12/02/2016. 
***Alterado em 02/03/16. 
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 0654


