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REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA CIB-AS/SC  

 
Data: 29 de Outubro de 2012 
Horário: 09h30min às 16h30min 
Local: Auditório da SST 
 
Membros presentes:  Joelma Meneghelli, Káthia Muller, Valéria Medeiros, Jânifer Otto, Lúcia 
Grisel, Eliseu Camargo Martins, Edi Mota Oliveira, Marília Felício, Fabiana Vieira, Daiana 
Nardino Dias, Letícia Braz, Ana Paula Vicente, Andreia Titon, Loreci Glau, Kátia Freitas, 
Fernanda Braz, Patrícia Chaves, Fabiana Souza, Maristela Antônia dos Santos, Liliane Sena. 
 
Ordem do Dia: 
 
Horário: 09h30min-12h00min  
Aprovação da Pauta  
Critérios de partilha de recursos para cofinanciamento de Centros-Dia (Recursos oriundos do 
BNDES) 
Critérios de partilha de recursos para cofinanciamento de CREAS (Recursos oriundos do 
BNDES)  
Horário: 13h00min-16h30min  
Critérios de partilha de recursos para cofinanciamento de CRAS (Recursos oriundos do 
BNDES) 
Informes: 
Orçamento 2013 
Proposta de instituição de Câmaras Técnicas 2013 
Cronograma Reuniões Câmara Técnica 2013 
Data reunião GT Intersetorialidade Saúde e Assistência Social 
Inclusão de Pauta: Pactuação prazos Acórdão TCU  
 
 
 

RELATÓRIO SÍNTESE 
 

1. Critérios de partilha de recursos para cofinanci amento de Centros-Dia (Recursos 
oriundos do BNDES) 
 
Pontos em discussão:  
 

� Manutenção dos serviços executados nos equipamentos construídos; 
� Ausência de diagnóstico da assistência social, pessoa idosa e com deficiência em 

Santa Catarina; 
� Ampliação do atendimento do Centro-dia às pessoas com deficiência; 
� Critérios de Partilha: lógica do mérito ou necessidade do Município (a Câmara 

Técnica propõe a discussão na CIB sobre a questão de contemplar municípios 
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que estão investindo no aprimoramento da gestão ou naqueles municípios que 
continuam no mesmo patamar, mas que poderiam ser motivados se recebessem 
cofinanciamentos do Estado); 

� Instituição de Longa Permanência; 
� Dados sobre o Disque Denúncia Nacional (Disque 100) – casos de violações de 

direitos humanos envolvendo idosos; 
� Benefício de Prestação Continuada - Idosos 

 
Definições:  
 
Quantidade de Equipamentos: 10 Centros-dia 
 
Recursos Financeiros:  

 
� Valor Total: R$ 3.950.000,00 (três milhões e novecentos e cinqüenta mil reais) 

para cofinanciamento estadual destinado à construção de 10 (dez) Centros Dia; 
� Para a construção de cada Centro Dia será repassado o valor R$ 395.000,00 

(trezentos e noventa e cinco mil reais); 
 

Usuário do Serviço: 
 

� Pessoas idosas a partir de 60 anos, e suas famílias/cuidadores, que tiveram suas 
limitações agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, 
isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da 
família, falta de cuidado adequado por parte do cuidador, alto grau de estresse do 
cuidador, desvalorização da potencialidade/ capacidade da pessoa, dentre outras 
que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia; 

� A critério do município o serviço poderá atender ainda pessoas idosas a partir de 
60 anos em situação de vulnerabilidade e risco social e com perda de capacidade 
instrumental ou funcional para as atividades da vida diária; 

� Será facultado a possibilidade de ampliar o atendimento às pessoas com 
deficiências e suas famílias/cuidadores, de acordo com demandas diagnosticadas 
em âmbito municipal; 

� Pessoas idosas a partir de 60 anos em situação de vulnerabilidade e risco social e 
com perda de capacidade instrumental ou funcional para as atividades da vida 
diária. 

 
Capacidade: 
 

� 25 idosos por turno ou dia. 
 

Critérios de Partilha: 
 
� Terreno próprio disponível para construção;  
� Possuir CREAS instalado; 
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� Possuir Conselho Municipal do Idoso; 
� Maior número de idosos proporcionalmente ao número de habitantes, conforme 

dados do IBGE 2010;  
� Número de registros de ocorrências de violências domésticas perpetradas contra 

a pessoa idosa, 2010 (Polícia Civil); 
� Número de casos acompanhados pelo CREAS, segundo Censo SUAS 2011/ 

2012 (com status de preenchimento até 31 de outubro) ou Registro Mensal de 
Atendimento CREAS 2012 (pessoas idosas com violência intrafamiliar e pessoas 
idosas com negligência ou abandono). 

 
Base de Cálculo: 
 

� Proporção da população idosa em relação aos habitantes do município, a 
proporção de registros de violências domésticas perpetradas contra a pessoa 
idosa, tendo por fonte dados da DR Polícia Civil, 2010, proporção de pessoas 
idosas em acompanhamento pelo CREAS 2011/ 2012; 

� Para o cálculo sugere-se atribuir peso 0,6 para registros de violências contra 
idoso somado proporção de pessoas idosas em acompanhamento pelo CREAS 
somada a proporção da população idosa em relação aos habitantes do município, 
atribuindo a esse último, peso 0,4; 

� Empate: o menor IDH e persistindo o empate, considera-se o numero de idosos 
do município em situação de Instituição de longa permanência.  

 
Tramitação: 
 

� A partir da aprovação no CEAS, a SST comunicará aos municípios contemplados 
por meio de comunicação oficial destinada ao Prefeito Municipal e de email ao 
gestor municipal da assistência social, e o município deverá oficializar o aceite em 
cinco dias úteis por oficio. A não confirmação de aceite pelo município no prazo 
estabelecido implicará na contemplação do município seguinte relacionado, que 
também terá prazo de cinco dias úteis (a partir da comunicação pelo Estado) para 
confirmação do aceite; 

� O município terá sessenta dias, a partir do aceite oficial, para a entrega da 
documentação completa na Gerência de Convênios e Contratos da SST e, na 
ocorrência da não entrega da documentação, o recurso será disponibilizado para 
o próximo município relacionado, conforme os critérios expressos na Resolução 
da CIB; 

� No Termo de Convênio deverá constar que os municípios deverão encaminhar à 
SST/DIAS/GEPES, Projeto Técnico da execução do serviço em até 90 dias a 
contar da assinatura do Termo incluindo a composição dos recursos humanos 
conforme a Resolução CNAS nº. 17 de 20 de junho de 2011 bem como demais 
aspectos necessários à instalação do Serviço, conforme Tipificado. 

 
Outras Disposições: 
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� O Estado é responsável pela construção dos equipamentos; 
� Doação de terreno do município para o Estado; 
� Instituição de Longa Permanência/ Desinstitucionalização: incluir como objetivo; 
� Que o Estado se comprometa em cofinanciar os serviços executados nos 

equipamentos. 
 

 
2. Critérios de partilha de recursos para cofinanci amento de CREAS (Recursos 

oriundos do BNDES) 
 

Pontos em discussão:  
 
� Ausência de diagnóstico da assistência social; 
� Critérios de Partilha: lógica do mérito ou necessidade do Município; 
� Ausência do cumprimento das atribuições do Estado. 

 
Definições:  
 
Quantidade de Equipamentos: 20 CREAS 
 
Critérios de Partilha: 

 
� Não serão relacionados para fins deste cofinanciamento, os municípios que foram 

classificados pela SST e pelo MDS para construção de CREAS em atenção a 
Resolução CIT N.º7 de 07/10/2011, e que tenham recebido ou estão em fase de 
receber os recursos, bem como os listados na Resolução CNAS nº10 de 24/04/2012  e 
na Resolução CIB nº 03 de 15/02/2012; 

� Não serão relacionados para fins deste cofinanciamento, os municípios contemplados 
com CREAS por emendas parlamentares desde 2008; 

� Definir, para o recebimento do cofinanciamento estadual os seguintes critérios: 
• Os municípios que responderam ao Censo SUAS 2011/ 2012 (com status de 

preenchimento até 31 de outubro), declarando não possuírem imóvel próprio e 
exclusivo para o CREAS; 

• Os municípios serão ainda relacionados segundo o número de 
famílias/indivíduos em acompanhamento pelo PAEFI somado ao nº de 
adolescentes em atendimento pelo Serviço de MSE em Meio Aberto, 
elencados no Sistema de Registro Mensal de Atendimento dos CREAS do 
Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) no mês de março de 2012, 
fazendo a proporção com a população do município.  (Relatório Consolidado 
disponibilizado pelo MDS, extraído em 12/09/12); 

• Em ocorrendo empate entre municípios com o mesmo número de atendimento, 
o critério de desempate será o IDH municipal. Em persistindo o empate, será 
contemplado aquele que possui imóvel alugado; 



                          
                           ESTADO DE SANTA CATARINA 
                        SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 
SST                 COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/SC 
                        CÂMARA TÉCNICA                                                                                           
              

 

• A propriedade do terreno com escritura pública em nome do município é 
condição para o recebimento do recurso estadual, não se configurando como 
complementação do cofinanciamento por parte do executivo municipal; 

 
Tramitação:  Conforme procedimentos já definidos para os centros-dia. 
 
Outras Disposições:  
 

� Considerar demanda de mais de um CREAS no município; 
� Cálculo: considerar 3 casas depois da vírgula; 
� O Estado é responsável pela construção dos equipamentos; 

 
3. Critérios de partilha de recursos para cofinanci amento de CRAS (Recursos 

oriundos do BNDES) 
 

Pontos em discussão:  
 

� Municípios que receberão mais de um equipamento com recursos oriundos do 
BNDES. 

 
Definições:  

 
Quantidade de Equipamentos: 40 CRAS 
 

� Atender os 12 municípios restantes da listagem dos 51 pactuados em 2010;  
 
� Contemplando os 12 municípios, há um saldo 28 equipamentos a serem 

distribuídos entre os municípios com as seguintes sugestões de critérios:  
 

• Não serão relacionados para fins deste cofinanciamento, os 39 municípios 
elencados (nas resoluções CIB/2012 fevereiro e abril) na pactuação de 2010 
para receberem CRAS com recurso estadual; 
 

• Não serão contemplados com construção de CRAS os municípios que 
receberam cofinanciamento do MDS e emendas parlamentares desde 2008; 

 
•  A fonte de dados para relacionar os municípios será o CENSO SUAS 2011/ 

2012 CRAS (com status de preenchimento até 31 de outubro) – Municípios que 
afirmaram que o imóvel de funcionamento do CRAS é compartilhado e/ou 
alugado;  

 
• Sugestão de Partilha: 

 
• 01 para municípios de Grande Porte 
• 01 para municípios de Médio Porte 
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• 01 para municípios de Pequeno Porte II 
• 25 para municípios de Pequeno Porte I 

 
• 1º  Elencar o município de Grande Porte 
• 2º  Elencar o município de Médio Porte 
• 3º  Elencar o município de Pequeno Porte II 
• 4º  Elencar os municípios de Pequeno Porte I 

 
• Selecionado o município nos critérios anteriores, a SDR do referido seria 

excluída, com o intuito de contemplar as demais SDR 
 

• Critérios de desempate para escolha dos municípios: 
 

1º ID CRAS (Maior) 
2º Número de beneficiários BPC  
3º Índice SUAS (Menor)  

   
 Tramitação:  Conforme procedimentos já definidos para os centros-dia. 

 
4 - Informes: 

 
� Proposta de instituição de Câmaras Técnicas e Cronograma Reuniões Câmara Técnica 

2013 
 

Disposições sobre a Câmara Técnica no Regimento Int erno da CIB-AS/SC 
(20/03/2006)  
 
“Art. 11 A Comissão Intergestores Bipartite/CIB tem a seguinte organização: 
1. Plenário 
2. Secretaria Executiva 
3. Câmara Técnica 
Art 18 Ao coordenador da CIB compete: 
IV – Designar formalmente os coordenadores das Câmaras Técnicas. 
Art. 20 À Secretaria Executiva compete: 
VI – Propiciar o apoio administrativo necessário ao funcionamento das Câmaras 
Técnicas; 
IX – acompanhar as reuniões da Câmara Técnica. 
 
Art. 21 A Câmara Técnica é composta por especialistas, técnicos e outros convidados, 
indicados pelas instâncias que compõem a CIB/SC e de acordo com a sua 
necessidade, observados os temas propostos. 
  
Art. 22 À Câmara Técnica da CIB compete: 
I – Cumprir as determinações do plenário da CIB; 
II – Desenvolver estudos e análises com vistas a assessorar e subsidiar a CIB; 
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III – Subsidiar tecnicamente as pactuações à cargo do plenário da CIB.” 
 
Composição das Câmaras Técnicas   
Especialistas, técnicos e outros convidados indicados pelo: 

• Órgão Estadual (SST/SC) 
• COEGEMAS (distribuição por porte e município) 

*Qdade de Membros da CT (municípios)/2011-2012: 12 titulares/suplentes  
 
Cronograma Reuniões Câmara Técnica 2013 

• Reuniões da CIB a cada dois meses 
• Reuniões da Câmara Técnica: uma semana antes da Câmara Técnica 
• Definir o dia da semana (atualmente as reuniões ocorrem as segundas-feiras) 
• Definir horário e local 

 
Principais dificuldades:  
 

• Pouca participação dos membros (motivo: não liberação do técnico no município e 
indisponibilidade de diárias); 

• Ausência de diagnóstico da assistência social em Santa Catarina; 
• Pouco tempo para análise e estudo dos assuntos da Câmara Técnica. 

 
Propostas:  
 
• Constituir Câmara Técnica mediante Resolução (dispor sobre o funcionamento, 

organização, grupos de trabalho); 
• Encaminhar ofícios com indicações do Estado e do COEGEMAS; 
• Descentralizar as reuniões da Câmara Técnica; 
• Promover Capacitação para os membros da Câmara Técnica; 
• Cronograma de Reuniões: duas semanas antes da reunião plenária da CIB 

 
Próxima Reunião da Câmara Técnica: dia 12 de Novemb ro de 2012, das 9h às 
10h, no Auditório da SST. 

 
 
 

Florianópolis, 30 de Outubro de 2012. 
 
 
 
 

Liliane Alaíde de Sena 
Secretaria Executiva CIB/SC 


