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SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 

 

INFORME CIB/SC 
 

Negociando e pactuando para consolidar o SUAS em SC! 
 

CIB/SC - N° 003 - 30 de junho de 2016 
 

O que é a CIB? 

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é uma instância de negociação e pactuação da operacionalização do SUAS – Sistema Único e Assistência Social no 

Estado. Fazem parte desta comissão seis representantes da Gestão Estadual e seis representantes da Gestão Municipal, indicados pelo Colegiado Estadual de 

Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS). As reuniões plenárias ordinárias da CIB são abertas a todos os interessados e ocorrem a cada dois 

meses. Participe desse espaço! Entre no site http://www.sst.sc.gov.br/?id=389 e tenha acesso às atas, resoluções, legislações, cronograma de reuniões, editais de 

convocação, relatórios síntese da câmara técnica, informes e outros documentos necessários para acompanhar as pactuações da CIB/SC. 

 

 

Plano Operacional de Educação Permanente do SUAS/SC - 2016 

 

Em reunião plenária ordinária da CIB/SC ocorreu a pactuação referente revisão do Plano Operacional de Educação Permanente  

do Sistema Único de  Assistência   Social de Santa Catarina – SUAS/SC.  

De acordo com a pactuação do Plenário foi homologada a Resolução nº 003/2016 - Dispõe sobre a pactuação da revisão do    

Plano Operacional de Educação Permanente  do Sistema Único   de  Assistência   Social de Santa Catarina – SUAS/SC, que passa a ser 

parte integrante do Plano Estadual de Educação Permanente do SUAS/SC – PEEP/SUAS/SC, conforme dispõe a Resolução CIB/SC nº  18, 

de 11  de Agosto  de  2014. Como também, realizou-se a homologação do Plano Operacional de Educação Permanente para o ano de 2016.  

Esta pactuação será expressa pela Resolução CIB nº 003, de 30 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado 

(DOE/SC) nº 20.341, página 01, de 18 de julho de 2016, e será apreciada pelo Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/SC. 

 

 

 

http://www.sst.sc.gov.br/?id=389


 

Proteção Social Especial 

 

- Todos os municípios que ofertam serviços de alta complexidade na modalidade "Família Acolhedora" devem inserir este serviço 

no CADSUAS – Cadastro de Equipamentos do Sistema Único de Assistência Social na opção Unidade de Acolhimento. Qualquer dúvida 

entrar em contato com a técnica de referência da Alta Complexidade, Carolina Freitas pelo telefone (48) 3664-0808; 

 

- No dia 19 de julho de 2016 na SST às 9h30min ocorrerá a reunião de alinhamento dos municípios que possuem o Programa de 

Erradicação do trabalho Infantil - PETI com a Coordenação Estadual do Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal – Cadúnico. Os municípios que possuem PETI favor confirmar presença pelo email petisc@sst.sc.gov.br até a data 10/07/16. 

 
Fonte: Informe DIAS/SST 

 

 

Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social 

 

- Transferência de saldos Blocos de Financiamento: O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) prorrogou para o 

dia 31 de julho de 2016 o prazo para os municípios fazerem a transferência dos saldos existentes nas contas anteriores a Portaria MDS n° 

113/2015, para as contas novas dos Blocos de Financiamento do SUAS e dos Programas e Projetos.  Cabe ressaltar que no dia 10 junho, 90 

municípios do Estado ainda não tinham feito a transferência dos saldos de todas as contas. O não cumprimento dessa determinação do MDS 

pode acarretar suspensão de repasses até a regularização da pendência.  

- Prazo para Cofinanciamento 2016: No dia 08 de julho termina o prazo para postagem da documentação necessária para 

habilitação ao Cofinanciamento Estadual 2016 para a Proteção Social Básica. Pedimos que os gestores sigam as orientações de 

preenchimento do Plano de Trabalho, conforme a Nota Técnica GFEAS/SST nº 01/2016. Lembrem-se que o instrumental deve ser assinado 

pelo Prefeito e pelo Gestor antes da Reunião do Conselho Municipal de Assistência social - CMAS aprovando os valores do cofinanciamento. 

O Presidente do CMAS deve assinar no Plano de Trabalho em data posterior ao da assinatura do Prefeito e do Gestor. Está disponível a Nota 

Técnica GFEAS/SST nº 03/2016 com as perguntas e respostas frequentes para esclarecimentos quanto ao preenchimento do Plano de 

Trabalho no site da SST (http://www.sst.sc.gov.br/?id=817). Todas as informações sobre valores, prazos, documentação e instrução de 

preenchimento também estão no site da SST, no link específico para o Cofinanciamento.  

Contatos para esclarecimentos: 

Maíra Helena e Renata Gobbi  Fone: (48) 3664-0739 email: feas@sst.sc.gov.br 

Ivanor Alberti Fone: (48) 3664-0692 



 

- Web conferencia sobre Blocos de Financiamento: A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação/SC – SST/SC, por 

meio da /Diretoria de Assistência Social - DIAS, realizará no dia 13 de Julho de 2016, das 14h às 16h, a Web Conferência sobre Blocos de 

Financiamento da Assistência Social. 

O objetivo do evento é apresentar as mudanças no repasse e na execução dos recursos do cofinanciamento federal na 

modalidade fundo a fundo, decorrentes da publicação da Portaria MDS nº 113/2015, que regulamenta o financiamento dos Programas, 

Projetos e os Blocos de Financiamento abordando os seguintes aspectos: planejamento, Plano de Ação, conceitos importantes, forma e 

requisitos para transferência dos recursos, execução, reprogramação e prestação de contas. 

Assim, convidamos os Contadores, Técnicos da Gestão SUAS e Conselheiros da Comissão de Finanças para participarem deste 

evento, bem como solicitamos o seu apoio na divulgação de forma a atingirmos o maior número de profissionais contemplados no público-

alvo, considerando a importância deste tema para a implementação da Política de Assistência Social. 

As orientações e endereço eletrônico para acesso à web conferência e ao chat (pois será possível enviar perguntas aos 

ministrantes), foram encaminhadas às SMAS e está sendo divulgada no site da SST. 
Fonte: Informe DIAS/SST 

 

 

Benefícios, Programas e Transferência de Renda  

- A DIAS convida todos os municípios catarinenses para o Seminário Estadual dos Benefícios Eventuais, que ocorrerá no dia 05 de 

julho na ALESC – Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. O público-alvo são profissionais que trabalham com 

Benefícios Eventuais e Proteção Social. Inscrições disponíveis até dia 30 de junho no site da SST/SC – Secretaria de Estado da Assistência 

Social, Trabalho e Habitação no link Assistência Social, e depois clicando em Benefícios Socioassistenciais. 

A partir de julho a técnica de referência para o Beneficio Assistencial de Caráter Financeiro devido nos Casos de Gestação 

Múltipla será Viviane Maria Potier Fernandes (tel.: 3364-0646). 

 

Fonte: Informe DIAS/SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Monitoramento e Avaliação do SUAS 

 

- Relembramos aos Gestores Municipais de Assistência Social e os Conselhos Municipais de Assistência Social que ainda não 

cumpriram prazos de preenchimento dos aplicativos do MDSA: 

1. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - prestação de contas da aplicação dos recursos repassados do Fundo Nacional de 

Assistência Social referente ao exercício de 2015: 

Prazo Gestores: 30 de abril de 2016 – PRAZO VENCIDO 

Prazo Conselhos: 31 de maio de 2016 – PRAZO VENCIDO 

 

2. PLANO DE AÇÃO - informar as ações que serão executadas nas unidades da assistência social para poderem receber os 

repasses do Governo Federal:  

Prazo Gestores: 04 de junho de 2016 – PRAZO VENCIDO 

Prazo Conselhos: 04 de julho de 2016 – A VENCER.  

 

- Os aplicativos devem ser acessados 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 repasses 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 – GEFEAS 

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 

 

 

Plano de Ação 

 

Preenchimento do Plano de Ação 2016: Reafirmamos que o prazo final para que o conselho aprove o Plano de Ação finaliza no 

próximo dia 04/07/2016. Transtornos de última hora podem inviabilizar a aprovação em tempo hábil. Ressaltamos que, caso o conselho não 

aprove na data estabelecida, os recursos serão suspensos conforme dispõe o § 5 do Art. 4º da Portaria MDS nº 113/2015.   

 
Fonte: Informe COEGEMAS/SC 

 

 

Prorrogação do Prazo de Transferência dos Saldos das Contas Anteriores 

 

Prorrogação do prazo de transferência dos saldos das contas anteriores: O Fundo Nacional de Assistência Social informa 

que o prazo para transferência dos recursos para as novas contas abertas, devido a publicação da Portaria MDS nº 113/2015, foi prorrogado 

até o dia 31/07/2016 conforme o disposto na Portaria MDSA  nº 63/2016. 

É importante frisar que os gestores deverão realizar a transferência de recursos o quanto antes. 

Portaria MDSA Nº 63/2016. 
 

 

Fonte: Informe COEGEMAS/SC 

 

 

Ato em Defesa do SUAS 

 

Orientação do COEGEMAS/SC para os municípios em conjunto com os Conselhos Municipais de Assistência Social realizar 

Reuniões, Seminários e ou Audiências Públicas para assinaturas no Termo de Compromisso (Carta de Piratuba/SC). 



 

As Orientações estão na Nota Técnica COEGEMAS/SC nº 01/2016. Maiores informações ou cópia dos referidos documentos, 

favor solicitar pelo e-mail: coegemas.sc@gmail.com 

 

Realização de Audiência Pública na Assembleia Legislativa – Data a confirmar. 

 

Orientação do CONGEMAS sobre manifesto em Defesa da Assistência Social 

 

 
Sugestão de datas para mobilização Atividades 

08 e 09 de junho de 2016 e 
 
Todas as quartas feiras, até a votação da 
Medida Provisória n.º 726/2016 pelo 
Congresso Nacional - 15.06 / 22.06 / 29.06 / 
06.07 /13.07 / 20.07 / 27.07 / e seguintes. 

1 - Divulgação da Carta de Brasília e do Ofício Circular 001/2016  
2 - Afixação de cartazes nos CRAS, CREAS e demais unidades da Assistência Social;  
3 - Afixação de faixas pela cidade;  
4 - Audiências Públicas nas unidades da Assistência Social;  
5 - Reuniões com Autoridades (Vereadores, Deputados, Senadores);  
6 - Caminhadas com a participação de todos os seguimentos da sociedade;  
7 - Realizar “Atos de Mobilização” em frente as Prefeituras Municipais;  
8 - Chamar a imprensa para dar entrevistas, se possível, realizar Entrevistas Coletivas;  
9 - Façam panfletos, claros e objetivos, para que os usuários compreendam o que está 
acontecendo;  
10 - Solicite audiência com os membros das Câmaras Municipais de Vereadores e com os 
Deputados Estaduais nas Assembleias Legislativas;  
11 - Realizar atividades com os usuários da Assistência Social;  
12 - Sugerimos a realização de atos nos seus municípios (se for possível reunir vários municípios 
em uma única data na capital do Estado, seria o ideal);  
13 - Escrever artigos para serem publicados sobre o assunto;  
14 - Além disso, os gestores devem encaminhar o manifesto através de ofícios aos Conselhos 
Municipais, aos Conselhos Estaduais e ao Conselho Nacional;  
15 - Encaminhe ofício também aos representantes legítimos eleitos pelo povo, aos Vereadores, 
aos Deputados Estaduais, aos Deputados Federais, aos Senadores, aos Prefeitos, aos 
Governadores, ratificando o texto dos documentos supra mencionados;  
16 - É preciso também dialogar com as instituições não-governamentais, elas precisam entender 
que a redução dos recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, significa a diminuição 
das nossas parcerias. 

 
Fonte: Informe COEGEMAS/SC 

 
 

mailto:coegemas.sc@gmail.com


 

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 0641 

mailto:cib@sst.sc.gov.br

