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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.  

 
 
 
 

Cofinanciamento Estadual 2016 
 

Em reunião plenária ordinária da CIB ocorreu a pactuação referente aos critérios, prazos e procedimentos do repasse de recursos 
estaduais, alocados no Fundo Estadual de Assistência Social de Santa Catarina- FEAS/SC, para cofinanciamento dos Serviços de Proteção 
Social Básica e Especial, Benefícios Eventuais no exercício de 2016.  
 Conforme pactuação do plenário foi disponibilizado para a Proteção Social Básica o valor de R$ 9.913.956,92 (nove milhões e 
novecentos e treze mil e novecentos e cinqüenta e seis reais e noventa e dois centavos) do repasse de recursos estaduais, alocados no 
FEAS/SC para o exercício de 2016. 
 Ressalta-se que conforme disponibilidade financeira, em Resolução futura, serão pactuados os valores para Proteção Social Especial 
de Média e Alta Complexidade e Benefícios Eventuais, contudo foram pactuados os critérios e procedimentos para tal repasse. 
 Esta pactuação será expressa pela Resolução CIB nº 002, de 28 de abril de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE/SC) nº 
20.289, páginas 02 e 03, de 03 de maio de 2016, e será apreciada pelo Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/SC. 



 

Plano de Acompanhamento e Apoio Técnico aos Municíp ios de SC – Etapa 2016 
 

 Durante a reunião plenária da CIB realizada em 28 de abril de 2016 foi pactuada a revisão anual do Plano de Acompanhamento e 
Apoio Técnico aos Municípios do Estado de Santa Catarina - Etapa 2016, com vistas ao alcance das prioridades e metas do Pacto de 
Aprimoramento da Gestão Municipal, para o quadriênio 2014/2017, estabelecidas na Resolução CNAS nº 18, de 15 de julho de 2013. 
 Destaca-se que foi alterado o método para seleção dos municípios prioritários para o acompanhamento e apoio técnico, estipulando 
metodologia especifica para a definição destes municípios por setor da Diretoria de Assistência Social, sendo eles: Gestão da Política de 
Assistência Social, Monitoramento e Avaliação do SUAS e Gestão da Informação e Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social; Proteção 
Social Básica; Proteção Social Especial; Gestão de Benefícios, Programas e Transferência de Renda; Gerência de Capacitação e Políticas 
Sociais e Diretoria de Assistência Social. 
 O plenário acordou que o órgão gestor estadual apresentará na primeira reunião plenária ordinária da CIB, em 2017, e até a reunião 
plenária do CEAS subsequente a primeira reunião plenária ordinária da CIB, o relatório parcial de execução do referido Plano. Ainda o órgão 
gestor estadual terá até a segunda reunião plenária ordinária da CIB, em 2017, e até a reunião plenária do CEAS subsequente a segunda 
reunião plenária ordinária da CIB, para apresentar o relatório final de execução do Plano de Acompanhamento e Apoio Técnico aos 
Municípios do Estado de Santa Catarina - Etapa 2016 e a proposta de sua revisão anual para 2017. 

Esta pactuação será expressa pela Resolução CIB nº 001, de 28 de abril de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE/SC) nº 
20.289, página 02, de 03 de maio de 2016, e será apreciada pelo Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/SC. 

O Plano de Acompanhamento e Apoio Técnico aos Municípios do Estado de Santa Catarina – Etapa 2016, aprovado por esta 
Resolução, está disponibilizado no sítio eletrônico da SST/SC http://www.sst.sc.gov.br/?id=397. 

 
 

Proteção Social Básica 
 

Registra-se a importância dos municípios preencherem os dados no SISC. O Sistema de Informações do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SISC) consiste num sistema eletrônico online de informações que será utilizado como base para o cálculo do 
cofinanciamento federal do SCFV. O preenchimento deste sistema é de responsabilidade do gestor local de assistência social, que poderá 
designar um técnico para o seu manuseio.   

Quem deverá operar/alimentar o SISC? O responsável pela política de senha da gestão municipal deverá se preparar antecipadamente 
para o registro dos usuários. O gestor de posse da senha deverá identificar e preparar os profissionais que receberão as senhas para operar o 
SISC.  

Em que data o responsável por alimentar o SISC deverá atualizar os dados? O SISC fica disponível permanentemente para 
alimentação de novos dados e alterações. No entanto, o MDS deverá aferir o número de participantes do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos no dia 20 do último mês de cada trimestre. Neste sentido, para evitar futuros problemas de bloqueio de recursos, 



 

sugerimos que os municípios fiquem atentos e preencham os dados nestes próximos três meses. Caso tenham dificuldade, favor entrar em 
contato com a Gerência de Proteção Social Básica pelo email gepsb@sst.sc.gov.br ou ligar para o numero (48) 3664-0686. 

 
Fonte: Informe DIAS/SST 

 
Proteção Social Especial 

 
- Foi realizado monitoramento técnico ao Centro Pop do município de São José. 
- Foram convidados os seguintes municípios para Assessoria Técnica de média/alta complexidade (por e-mail, disponível no CadSUAS e no 
site da referida prefeitura/secretaria municipal de assistência): Abelardo Luz, Araranguá, Araquari, Balneário Camboriu, Benedito Novo, 
Brusque, Caçador, Camboriú, Campo Erê, Campos Novos, Capivari de Baixo e Catanduvas. 
- Houve retorno e foi realizada (ou já esta agendada) a reunião de assessoria técnica apenas com os seguintes municípios: Balneário 
Camboriu, Benedito Novo, Brusque, Capivari de Baixo, São José, Caçador e Campos Novos. 
- A Gerência de Proteção Social Especial esteve presente em atividades/assessorias junto ao PETI dos seguintes municípios: Brusque, Içara 
e Rio do Sul. 
- Foi visitado o equipamento de acolhimento para idosos no município de Rio do Oeste. 
 

Fonte: Informe DIAS/SST 

 
 

Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social 
 

Esclarecimento sobre Inciso do Decreto de reprogramação do cofinanciamento de 2015 - Inciso III do Art. 2º do DECRETO Nº 547, DE 17 DE 
DEZEMBRO DE 2015. 

“III – Somente será permitido o pagamento de restos a pagar que tenham sido devidamente empenhados no exercício findo e 
liquidados até a data limite de 31 de janeiro do ano subsequente, devendo estas despesas ser relacionadas juntamente com as demais 
despesas que foram pagas no exercício findo”. 

 O decreto trata da reprogramação 100% dos recursos de cofinanciamento para o exercício subsequente, ou seja, cofinanciamento de 
2015 para ser executado em 2016. 

Restos a Pagar – Despesa orçamentária que não for paga até o dia 31 de dezembro (de 2016). Uma vez empenhada, a despesa 
pertence ao exercício financeiro em que o empenho ocorreu. Os valores empenhados no exercício (2016) podem ser liquidados e pagos até 
31 de janeiro do exercício subsequente (2017). Assim as despesas irão pertencer ao exercício financeiro em que o empenho foi feito. 

Resumindo: o município tem todo o ano de 2016 para gastar os recursos (reprogramados) recebidos em 2015, e também todo o mês 
de janeiro de 2017, desde que empenhados em 2016. 



 

Devolução de Recursos do exercício 2014 - Até a data 74 municípios devolveram recursos do cofinanciamento estadual de 2014, 
totalizando o valor de R$ 1.075.133,19 (um milhão e setenta e cinco mil e cento e trinta e três reais e dezenove centavos). 
 

Fonte: Informe DIAS/SST 

 
Monitoramento e Avaliação do SUAS 

 

Em decorrência do disposto na Portaria nº 25, de 1º de abril de 2016, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
cumpre-nos relembrá-lo (a) dos prazos para preenchimento do Demonstrativo e do Plano de Ação:  

1. Gestores Municipais têm prazo até 30 de abril e Conselhos Municipais de Assistência Social até 31 de maio para preencherem o 
DEMONSTRATIVO no site do MDS. 

O Demonstrativo Sintético é o instrumento de prestação de contas referente ao exercício de 2015, onde os Municípios informam como 
foram aplicados os recursos repassados do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e o Conselho apresenta o parecer sobre a análise 
das contas.  

Os gestores terão até o dia 30 de abril de 2016 e os conselhos até o dia 31 de maio de 2016, para preencherem o Demonstrativo 
(Serviços/Programas e IGD SUAS) e fornecerem parecer, respectivamente. O aplicativo deve ser acessado no 
endereço http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web.  

2. Gestores Municipais têm prazo até 04 de junho e Conselhos Municipais de Assistência Social até 04 de julho para preencherem o 
PLANO DE AÇÃO no site do MDS. 

Além do Demonstrativo, os Municípios e Conselhos Municipais terão que preencher o Plano de Ação, onde serão informadas as ações 
que serão executadas nas unidades da assistência social para poderem receber os repasses do Governo Federal. O preenchimento do plano 
é uma obrigatoriedade legal e deve estar alinhado ao Plano de Assistência Social de cada município.  

Os municípios possuem o prazo de até 04 de junho de 2016 para o preenchimento e os conselhos municipais de assistência social 
possuem mais 30 dias para analisar o plano de ação preenchido pelo gestor e aprová-lo, vencendo o prazo em 04 de julho de 2016. O plano 
deve ser acessado no endereço http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web.  

Vale lembrar que o não preenchimento do Plano de Ação, por parte do gestor, e o não fornecimento de parecer favorável por parte do 
controle social, após o prazo regulamentar, implicará em suspensão de repasse de recursos.  

Dúvidas sobre os aplicativos podem ser sanadas com: 
Gerência de Monitoramento e Avaliação do SUAS – GEMAV 
(Coordenação da Vigilância Socioassistencial) 
E mails: gemav@sst.sc.gov.br ou vigilancia@sst.sc.gov.br  
Fones: (48)3664-0660/3664-0746 



 

Dúvidas sobre o preenchimento do Demonstrativo podem ser dirimidas com: 
Gerência do Fundo Estadual de Assistência Social – GFEAS 
E mail: gestaofeas@sst.sc.gov.br  
Fones: (48)3664-0692/3664-08410 

Dúvidas sobre o preenchimento do Plano de Ação podem ser resolvidas com: 
 Gerência de Gestão da Política de Assistência Social – GEPAS 
 E mail: gepas@sst.sc.gov.br  
 Fones: (48)3664-0907/3664-0630 

Ou ainda, o Município poderá contactar: 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS 
E mail: fnas@mds.gov.br 
Fones: (61) 2030-1757/1824/1825 

Fonte: Informe DIAS/SST 
 

 

Demonstrativo Sintético de 2015  
 

Cumpre esclarecer que o instrumento de prestação de contas referente ao exercício de 2015 é regido pela Portaria MDS nº 625/2010. 
Cabe elucidar, que a Portaria MDS nº 113/2015, irá disciplinar os prazos e os procedimentos relativos à prestação de contas dos exercícios de 
2016 e seguintes. Portanto, os GESTORES terão até o dia 30 de abril de 2016 e os conselhos até o dia 31 de maio de 2016, para 
preencherem o Demonstrativo Sintético de 2015 (Serviços/Programas e IGD SUAS) e fornecerem parecer, respectivamente. Eventuais 
esclarecimentos, por meio do correio eletrônico fnas@mds.gov.br ou mesmo por telefone: (61) 2030-1824/1825/1757. 

Resultado baixíssimo na finalização do preenchimento do Demonstrativo de 2015 por parte dos gestores: o FNAS encaminhou 
algumas informações adicionais. Os gestores que não finalizarem o Demonstrativo até o prazo regulamentar de 30/04, poderão prejudicar o 
prazo do Conselho na apreciação  e deliberação com emissão de parecer, pois onerarão o prazo do conselho em quantos dias ultrapassarem 
a finalização para além do próximo dia 30/04. Não há qualquer previsão de prorrogação de prazo para os gestores ou conselhos realizarem o 
preenchimento das informações no Demonstrativo. Findo o prazo de 30/05 sem que os gestores tenham finalizado o Demonstrativo, o que 
também impedirá o conselho de deliberar, os casos serão considerados como OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS, podendo 
ocorrer instauração de Tomadas de Contas Especial. 

 
Fonte: Informe COEGEMAS/SC 

 
 
 



 

Preenchimento do Plano de Ação 2016  
  

A Portaria MDS nº 113/2015, em seu art. 4º, disciplina que a abertura e o início da contagem dos prazos relativos ao Plano de Ação 
ocorrerá por portaria da SNAS. Assim, a SNAS por meio da Portaria nº 25, de 1º de abril de 2016, abriu o Plano de Ação para lançamento das 
informações a partir de 05 de abril de 2016. Nesse sentido, os gestores terão até o dia 04/06/2016, para preencherem o PLANO DE AÇÃO, e 
os conselhos até o dia 04/07/2016, para fornecerem o parecer.                             

Fonte: Informe COEGEMAS/SC 
 

ACESSUAS Trabalho 
 

O COEGEMAS/SC solicitou a SNAS a possibilidade de utilização dos recursos do ACESSUAS Trabalho nas ações da Proteção Social 
Básica. Obtivemos a seguinte resposta: “Não há possibilidade de utilização dos recursos nas ações da PSB, uma vez que este não faz parte 
do Bloco de Financiamento e o seu recurso deve ser utilizado para a finalidade definida pelo Programa”. 

Fonte: Informe COEGEMAS/SC 
 

III Encontro Estadual COEGEMAS/SC 
 

Realizar-se-á em 11/05/2016 no Centro de Eventos na cidade de Piratuba/SC. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no site 
da www.egem.org.br. 

Fonte: Informe COEGEMAS/SC 
 

XVIII Encontro Nacional  do CONGEMAS 
 

Realizar-se-á do dia 23 a 25 de maio/2016 no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília/DF. O evento tem como tema 
central “Plano Decenal - Concretizando o Pacto Federativo". 

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 0737


