Estudos e análises realizadas pela Câmara Técnica
Permanente da CIB/SC (CT - CIB/SC) para
definição da proposta de desenho da oferta
regionalizada do PAEFI e do Serviço de
Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens
de até 21 anos Adultos e suas Famílias.

02.05.2014 - 1ª Reunião da Câmara Técnica Permanente da
CIB/SC para tratar sobre a Regionalização:

 Ciclo de oficinas regionalizadas;
 Discussão acerca do Desenho de Regionalização;
 Encaminhamentos:
• Aprofundar estudo sobre a Regionalização do PAEFI;
• Elaborar questionários: serviços de PSE MC de PSE AC;
• Diagnosticar a oferta da PSE AC a partir de banco de dados
disponíveis no MDS e no Poder Judiciário;
• Estudo de caso das Famílias Acolhedoras;
• Propor a inclusão da representação do Conselho Estadual de
Assistência Social (CEAS) no Comitê Gestor.

03.06.2014 - Participação na Reunião do Comitê
Gestor:

 Apresentação dos questionários de PSE MC e AC;
 Discussão acerca das dificuldades encontradas para a
operacionalização da regionalização dos Serviços de MC e maior
clareza quanto aos serviços de AC;
 Mobilização dos municípios por meio das SDR's;
 Contato das SDR's para o processo de mobilização;
 Definição de prazos para envio e retorno dos questionários.

21.07.2014 - Reunião CT - CIB/SC:

 Informado que a SST contatou com as SDR's e diretamente
com (parte) dos municípios para o preenchimento dos
questionários;
 Repasse das informações enfatizadas pelo MDS, no 2º
Encontro Nacional de Apoio Técnico à Gestão Estadual, que ter
equipes de referência na gestão precariza a oferta dos serviços
e ainda sinalizada a necessidade de responsabilização do ente
Estadual junto aos municípios na implantação da regionalização.
Tratou-se também sobre a Central de Acolhimento para controle
de vagas, que ainda demandará discussões até uma orientação;
 Continuidade nos estudos e aprofundamento do levantamento
da regionalização, realizado pelo Estado, através de dados
obtidos pela Gerência de PSE de MC e AC da SST e dos
questionários preenchidos pelos municípios.

 Encaminhamentos ao Estado - Oficio/CT/nº 004/2014:
• Dados: incidência de violação de direitos; municípios com
CRAS em funcionamento; recursos humanos no órgão gestor
estadual; recursos humanos referentes à equipe de referência
completa nos CRAS; recursos humanos referentes à equipe
exclusiva para média complexidade na gestão municipal;
• Relação de municípios sem CREAS instalado e com serviços de
PSE de AC;
• Levantamento da estrutura (física, material, financeira e
humana) necessária para implantação de CREAS e Serviço de
Acolhimento Regional;
• Detalhamento da demanda com base dos dados
questionário sobre CREAS e Serviço de Acolhimento.

do

 Encaminhamentos ao Comitê Gestor - Oficio/CT/nº005/2014:
Sugestão para agendar reunião do Comitê Gestor e realizar
oficinas regionais por macrorregião:
• Vale do Itajaí e Foz do Itajaí;
• Grande Oeste e Meio Oeste;
• Serra Catarinense e Sul;
• Grande Florianópolis e Planalto Norte.

Ações de Mobilização realizadas:

 Reunião com SDR's em 03.06.14 na SST sobre proposta de
Regionalização;
 Envio, por e-mail, dos questionários referentes à Média e Alta
Complexidade;
 Contato com as SDR´s (após finalizar o prazo de envio
estabelecido em 23.06.2014) realizado pelo Setor de Vigilância
Socioassistencial da SST/DIAS informando a relação dos
municípios que não haviam respondido os questionários;
 Prorrogação do prazo para
questionários preenchidos;

15.07.14

para

envio

dos

Dados dos Municípios retirados dos questionários
aplicados:

 213 municípios sem CREAS no Estado
140 responderam o questionário (66%)
73 não responderam o questionário (34%)

 161 municípios sem Serviço de Acolhimento no Estado
102 responderam o questionário (63%)
59 não responderam o questionário (37%)

15.08.2014 - Reunião CT - CIB/SC:

Apresentação e discussão dos
Vigilância Socioassistencial/SST;

dados

compilados

pela

Encaminhamentos:
• Elaborar quadro comparativo de propostas de regionalização
(CT CIB/SC);
•Incluir nos mapas, por Macrorregião, a demanda de Média e
Alta Complexidade identificada, por meio dos questionários
aplicados aos Municípios (Setor de Vigilância Socioassistencial DIAS/SST).

21.08.2014 - Reunião Comitê Gestor sobre a
Regionalização
 Apresentação dos trabalhos realizados pela Câmara Técnica
Permanente da CIB/SC;
Definição das datas para execução do Ciclo de Oficinas
Regionalizadas nas Macrorregiões.
Encaminhamentos:
• Agendar reunião do Comitê Gestor com Ministério Público
(MP) e Poder Judiciário para tratar sobre o assunto e trazê-los
para discussão sobre a regionalização, envolvendo-os também
no processo;
•Mobilizar Municípios para participação no Ciclo de Oficinas
Regionalizadas.

26.08.2014 - Reunião CT - CIB/SC:
 Continuidade aos estudos e análises dos dados obtidos pelo
órgão gestor estadual por meio de fontes oficiais e dos
questionários preenchidos pelos municípios;
 Definição dos representantes da CT - CIB/SC em cada Oficina
Regionalizada;
 Forma de apresentação dos estudos e análises realizadas pela
CT - CIB/SC no Ciclo de Oficinas Regionalizadas;
 Identificada a necessidade do órgão gestor estadual definir o
modelo de oferta de regionalização a ser adotado.
Encaminhamentos:
• Envio de Ofício ao órgão gestor estadual e Comitê Gestor
solicitando a identificação do modelo a ser adotado, atendendo o
artigo 6º, inciso III da Resolução CNAS nº 31, de 31 de outubro
de 2013, que dispõe: "Definir critérios para local da oferta do
PAEFI e Municípios vinculados ou para o cofinanciamento dos
Municípios de acordo com o modelo de oferta escolhido pelo
Estado".

16.09.2014 - Reunião Comitê Gestor

 Apresentação do modelo de oferta regionalizada do PAEFI
adotado pelo órgão gestor estadual;
 Apresentação dos dados pelo órgão gestor estadual
segundo critérios elencados para definição da proposta de
desenho da regionalização do PAEFI;
 Esclarecimento de que a proposta de desenho da
regionalização tem que ser primeiramente pactuada na
CIB/SC e deliberada no CEAS/SC.

16.10.2014 - Reunião CT - CIB/SC:

 Ofício nº 965/2014 do órgão gestor estadual encaminhado à CT
- CIB/SC, em que o mesmo define "que adotará o modelo inscrito
na Resolução CNAS n° 31/2013, no Art. 8º, inciso II: "do
cofinanciamento mediante a implantação de unidade de CREAS
municipais". Primeira etapa será mediante um piloto para três
CREAS Regionais;
 Discussão sobre o modelo adotado, a responsabilidade do
Estado nesse processo, o cofinanciamento estadual desse modelo,
principalmente, no que se refere ao repasse Fundo a Fundo, em
que o Estado ainda não consegue realizá-lo de forma regular e
automática, mantendo uma sistemática convenial;

Discussão sobre a manutenção de equipe técnica para atender
as demandas da Proteção Social Especial no órgão gestor
municipal;
 Discussão com Diretora de Assistência Social da SST sobre o
papel e provimento do órgão gestor estadual na oferta
regionalizada do PAEFI e Serviço de Acolhimento.
Estado defini que “a primeira etapa da regionalização de CREAS
em SC será mediante um piloto para três CREAS Regionais
Municipalizados, onde contemplará 12 municípios que receberão
R$ 5.000,00 de cofinanciamento federal e R$ 2.500 de
contrapartida do Estado. Quanto ao modelo para regionalização
da Alta Complexidade, a Gestão Estadual está fazendo um novo
corte de perfil para subsidiar a Câmara Técnica”.
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