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CONDUÇÃO DOS TRABALHOS 

Reunião CT CIB - 02.05.14 

→ Ciclo de oficinas regionalizadas; 

→ Discussão a cerca do Desenho de Regionalização dos serviços PAEFI e 
Acolhimento para criança e adolescente; 

→ Encaminhamentos:  

 Aprofundar estudo sobre a Regionalização do PAEFI;  

 Elaborar questionários com vistas a diagnosticar a realidade dos 
serviços de PSE MC, bem como questionário diagnosticando a demanda nos 
municípios que não possuem serviço 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, participando da construção da 
proposta de regionalização. 

 

 



CONDUÇÃO DOS TRABALHOS 

Participação na Reunião do Comitê Gestor - 03.06.14 

→ Apresentação dos questionários de PSE MC e AC;  

→ Discussão acerca das dificuldades encontradas para a operacionalização da 

regionalização dos Serviços de Médica Complexidade e maior clareza quanto 
aos serviços de Alta Complexidade; 

→ Forma de aplicação dos questionários; 

→ Mobilização dos municípios por meio das SDR’s; 

→ Contato das SDR’s com as Associações de Municípios para que as mesmas 

participem do processo de mobilização dos municípios no preenchimento dos 
questionários; 

→ Definição de prazo para envio dos questionários e data de retorno das 

informações pelos municípios. 

 

 

 



CONDUÇÃO DOS TRABALHOS 

Reunião CT CIB - 21.07.14 

 

→ Resgate dos encaminhamentos da reunião do Comitê Gestor; 

→ Contato da SST com SDR’s e diretamente com (parte) dos municípios para o 

preenchimento dos questionários; 

→ Enfatizado 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 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 demandara discussões até uma orientação; 

→  Continuação dos estudos e aprofundamento do levantamento da regionalização, 

realizado pelo Estado, através de dados obtidos pela Gerência de PSE MC e AC da 

SST e dos questionários preenchidos pelos municípios;  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Reunião CT CIB - 21.07.14 
 
→ Encaminhamentos ao Estado – Oficio/CT/nº004/2014: 
 
 Dados oficiais sobre a incidência de violação de direitos em Santa 
Catarina (Fonte:MP, Delegacia Geral da Polícia Civil e Secretaria de Estado de 
Segurança Pública de e Secretaria de Estado da Saúde); 
 
 Dados de municípios com CRAS em funcionamento em Santa Catarina; 
 
 Dados sobre recursos humanos no órgão gestor estadual; 
 
 Dados sobre recursos humanos referentes a equipe de referência 
completa nos CRAS; 
 
 Dados sobre recursos humanos referentes a equipe exclusiva para média 
complexidade na gestão municipal; 
  
 
  

   

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 ... 
 Relação de municípios sem CREAS instalado  e com serviços de PSE 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 do questionário sobre 
CREAS e Serviço de Acolhimento aplicado pela SST/SC nos municípios; 

 

 Relação dos municípios que não responderam aos questionários 
aplicados pela SST/SC nos municípios, com o registro das ações de mobilização 
realizadas. 

 
  

   

  

  

 



Reunião CT CIB - 21.07.14 
 

→ Encaminhamentos ao Comitê Gestor – Oficio/CT/nº005/2014: 

 
 Sugestão de agendar reunião do Comitê entre 18 a 22 de agosto/2014 
para dar continuidade aos estudos; as oficinas regionais sejam realizadas em 
setembro/2014 e a sistematização pela CT no mês de outubro/2014 e entregue o 
resultado final em 10 de novembro de 2014, com apresentação na CIB em 24 de 
novembro/2014.  
  
 Sugestão para realizar as oficinas por Macrorregiões em Setembro/2014: 
 
 03 a 05 – Vale do Itajaí e Foz do Itajaí; 
 08 a 12 – Grande Oeste e Meio Oeste; 
 15 a 19 -  Serra Catarinense e Sul; 
 22 a 26 – Grande Florianópolis e Planalto Norte. 
   
  



Ações de mobilização realizadas 

 Reunião com SDR’s em 03.06.14 na SST sobre proposta de Regionalização; 
 
 Ofício circular DIAS nº12 as SDR’s;  
 

 Envio, por e-mail, de questionários Média e Alta Complexidade; 
 

 Ao finalizar o prazo de envio(23.06.14) o Setor de Vigilância 
Socioassistencial da SST entrou em contato telefônico e por e-mail com as 
SDR’s informando a relação dos municípios que não haviam respondido os 
questionários; 
 

 Estendido prazo para 15.07.14 para envio dos questionários; 
 

 Houve o preenchimento de questionários por municípios que não estavam 
na listagem e outros responderam os questionários trocados; 

 



Dados dos Municípios em relação 

 aos questionários 

 

→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%) 

 

 



Agenda Câmara Técnica CIB 

 → 15.08.14 (Florianópolis); 

  

 →  25.08.14 (São José); 

 

 → 10.10.14 (Blumenau). 

 

 


