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REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA CIB/SC  

 

Data: 21 de março de 2013 

Horário: 09h30min às 16h 

Local: SST/SC 

 

Membros presentes:  Loreci Glau, Maria Eunice Bernat, Letícia Braz, Ana Paula Vicente, Kátia Freitas, Liliane Sena, Letícia Martins, Fernanda Braz, 

Mônica Lipst, Daiana Dias, Camila Nelsis, Fabiana de Souza, Maristela Antônia dos Santos, Edina Acordi, Káthia Muller, Regina Vieira e Rosângela 

Moraes. 

 

 Ordem do Dia: 

 

Horário: 09h30min-12h 

Aprovação da Pauta 

1. Cofinanciamento Estadual Benefícios Eventuais 2013 

2. Análise Processo Habilitação em Gestão Básica - Pinheiro Preto 

Horário: 13h -16h 

3. Cofinanciamento Estadual Construções de Equipamentos (CREAS e Centros Dia) – Recursos BNDES 
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Relatório Síntese 

 

1. Cofinanciamento Estadual Benefícios Eventuais 2013 

 

� Fluxograma Interno do Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais 2014 (anexo) 

Propostas:  

1° Pactuação dos critérios deve ser feita de forma independente dos valores destinados ao cofinanciamento; 

2° Órgão Gestor Estadual encaminha proposta de crit érios de partilha de recursos a CIB e CEAS; 

3° Realização de câmara técnica conjunta e paritári a com técnicos indicados pela CIB e membros indicados pelo CEAS; 

4° CIB pactua critérios de partilha de recursos, pr azos e procedimentos para envio da documentação; 

5° CIB publica pactuação no DOE, envia cópia das pu blicações das pactuações à Secretaria Técnica da CIT, informa ao CEAS sobre as 

pactuações e encaminha para deliberação; 

6° CEAS aprova critérios de partilha de recursos e publica no DOE. 

 

� Pactuação: cofinanciamento estadual dos benefícios eventuais 2013 

 

a) Para pactuação:  Valor a partilhado para cofinanciamento estadual dos benefícios eventuais é de R$1.400.000,00. Critérios estabelecidos 

pelo CEAS, conforme minuta de resolução e lista de municípios com os respectivos valores a receber. 

b) Documentos necessários para quem já recebeu cofi nanciamento do FEAS 2012  

1) Resolução CMAS ratificando valores do cofinanciamento estadual 
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2) Cópia da Lei Orçamentária Anual (2013), com ações propostas 

No caso de mudança de Prefeito e/ou Gestor do FMAS: 

1) Fotocópias autenticadas da carteira de identidade e CPF do Prefeito; 

Fotocópias autenticadas da carteira de identidade e CPF do Gestor do FMAS; 

Fotocópia autenticada do Termo de Posse do Prefeito; 

Fotocópia autenticada do Termo de Designação do Gestor Municipal do FMA; 

No caso de alteração da Diretoria do CMAS: 

1) Fotocópia autenticada da ata de posse da atual diretoria do CMAS; 

Obs.: No caso de mudança dos ordenadores das contas bancárias é necessário apresentar declaração de regularização da conta ou as 

declarações de abertura de novas contas, conforme especificado abaixo: 

*Declaração do Banco do Brasil contendo o nº da agência e nº da conta bancária denominando os serviços contemplados, assim 

estabelecidos: 

 -SST/FEAS/PM de       /FMAS/Benefícios Eventuais/Custeio 

c) Documentos necessários para quem nunca recebeu c ofinanciamento do FEAS:  

1) Resolução CMAS ratificando valores do cofinanciamento estadual; 

2) Fotocópias autenticadas da carteira de identidade e CPF do Prefeito; 

3) Fotocópias autenticadas da carteira de identidade e CPF do Gestor do FMAS; 

4) Fotocópia autenticada do Termo de Posse do Prefeito; 

5) Fotocópia autenticada do Termo de Designação do Gestor Municipal do FMAS; 

6) Fotocópia autenticada da ata de posse da atual diretoria do CMAS; 

7) Cópia do CNPJ do FMAS; 
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8) Cópia da Lei Orçamentária Anual (2013), com as ações propostas; 

9) Termo de Aceite assinado em 3 vias; 

*Declaração do Banco do Brasil contendo o nº da agência e nº da conta bancária denominando os serviços contemplados, assim 

estabelecidos: 

-SST/FEAS/PM de       /FMAS/Benefícios Eventuais/Custeio 

d) Prazo para envio da documentação:  

Termo de Aceite: 5 dias após publicação da pactuação da CIB no DOE. 

Restante da documentação: 45 dias após publicação da pactuação da CIB no DOE.  

 

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 15 DE MARÇO DE 2013: 

Aprova a destinação de recursos financeiros aos municípios, a título de participação no custeio dos Benefícios Eventuais, pelo Governo 

Estadual para o exercício de 2013 

O Conselho Estadual de Assistência Social de Santa Catarina – CEAS/SC , em Reunião Plenária Ordinária de 15 de março de 2013, no 

uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1 993 – Lei Orgânica de Assistência 

Social - LOAS alterada pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011 e pela Lei Estadual n° 10.037, de 26 de dezembro de 1995 que dispõe sobre 

a organização da assistência social no Estado e institui o Conselho Estadual de Assistência Social CEAS/SC; 

CONSIDERANDO o Inciso I do Art. 13 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgâ nica de Assistência Social – LOAS,que compete 

ao Estado destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos Benefícios Eventuais, mediante 

critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social  

CONSIDERANDO o Art. 22 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgâ nica de Assistência Social – LOAS, que “entendem-se por 

Benefícios Eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos 
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cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.” (Redação dada 

pela Lei n° 12.435/2011) 

CONSIDERANDO o § 1° da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, L ei Orgânica de Assistência Social – LOAS, que determina que a 

concessão e o valor dos Benefícios Eventuais será definido pelo Estado e previsto na respectiva Lei Orçamentária Anual, com base em 

critérios e prazos definidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social;  

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 212, que propõe critérios orientadores para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais 

no âmbito da Política pública de assistência social, 

CONSIDERANDO o Decreto nº 6.307 de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre os Benefícios Eventuais de que trata a Lei nº 8.742 de 7 

de dezembro de 1993; 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n° 39, de 9 de dezembro de 2010, q ue dispõe sobre o processo de reordenamento dos Benefícios 

Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde;   

RESOLVE 

Artigo 1º  Aprovar a destinação de recursos financeiros aos municípios, a título de participação no custeio dos Benefícios Eventuais, pelo 

Governo Estadual, com recurso alocado no Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS/SC, no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e 

quatrocentos mil reais). 

Parágrafo Único : O anexo da relação dos municípios com o valor do recurso de cofinanciamento estadual é parte integrante desta Resolução. 

Art. 2° Os indicadores para o critério de partilha a ser adotado pelo Estado de Santa Catarina para cofinanciamento dos Benefícios Eventuais 

será o número total de famílias dos 293 municípios para o ano de 2013 e dos 295 municípios para os anos seguintes, com renda per capita de 

até ½ salário mínimo. 

Paragráfo Único: Para o indicador “famílias com renda per capita de até ½ salário mínimo”, será usado o quantitativo de famílias inseridas no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) mais recente disponível na Coordenação Estadual do CadÚnico e do 
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Programa Bolsa Família. Será adotado como coeficiente de conversão o valor total do orçado no Fundo Estadual de Assistência Social – 

FEAS/SC, para participação no custeio do pagamento dos Benefícios Eventuais, dividido pelo número total de famílias inseridas no CadÚnico 

no Estado de Santa Catarina, com renda per capita de até ½ salário mínimo, de modo a se respeitar o piso mínimo de R$1.000,00 (um mil 

reais) para cofinanciamento estadual. 

Art. 3° O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS deverá fornecer ao Estado, informações sobre irregularidades na aplicação do 

regulamento dos Benefícios Eventuais, avaliar e reformular se necessário, a regulamentação de concessão e valor dos Benefícios Eventuais. 

Parágrafo Único : Os critérios de partilha de recursos provenientes do cofinanciamento estadual para custeio dos benefícios eventuais 

permanecerão os mesmos até que o valor total do cofinanciamento estadual para benefícios eventuais seja o dobro do atual que é de 

R$1.400.00,00 (mil milhão e quatrocentos mil reais) ou por necessidade fundamentada de revisão. 

Art. 4°  Recomendar ao Órgão Gestor Municipal de Assistência Social a implementação do Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, 

Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, instituído pela Resolução n° 7, de 10 de 

setembro de 2009, da Comissão Intergestores Tripartite – CIT 

Art. 5° Recomendar ao Órgão Gestor municipal que adote procedimentos para a promoção de ações que viabilizem e garantam a ampla e 

periódica divulgação dos Benefícios Eventuais e dos critérios para sua concessão. 

Art. 6°  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Solange Bueno - Presidente do CEAS/SC 
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2. Análise Processo Habilitação em Gestão Básica - Pinheiro Preto 

 

A Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Santa Catarina (CIB/SC), por meio das técnicas – Maristela Antonia dos 

Santos, Letícia Martins Falcão Ferreira, Daiana Nardino, Ana Paula Medeiros e Camila Magalhães, ao analisar os documentos comprobatórios 

encaminhados pelo Município de Pinheiro Preto para processo de mudança de habilitação da Gestão Inicial para Gestão Básica, apresenta a seguinte 

proposta a CIB/SC: 

 

1° Habilitar o município Pinheiro Preto no nível de  Gestão Básica do Sistema Único de Assistência Social. 

 

2° Recomendar que o Estado preste apoio técnico ao município de Pinheiro Preto para o aprimoramento da gestão e a organização dos 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, considerando as recomendações a serem apresentadas pela Câmara Técnica 

da CIB/SC. 

 

3° Indicar que o Estado solicite ao Conselho Estadu al de Assistência Social – CEAS e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDCA, respectivamente, a prestação de apoio e orientação para aprimoramento da organização e funcionamento do Conselho 

Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. 

 

3. Cofinanciamento Estadual Construções de Equipamentos (CRAS, CREAS e Centros Dia) – Recursos BNDES 

 

� Proposições para pactuações: 
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� Rever resoluções 2012 referente a construções de cofinanciamento para construção de CRAS, CREAS e Centros Dia 

� Apresentar nova proposição de cofinanciamento (BNDES), valor, quantidade de equipamento, prazos e procedimentos 

� Apresentar comparativo de procedimentos de cofinanciamento com recursos do FEAS e BNDES 

� Listagem dos municípios que entregaram as documentações em tempo hábil para contrução 2012 CRAS, CREAS e Centros Dia 

 

� Critérios para Construção de CREAS  

 

I - Os municípios que responderam o Censo SUAS 2012, declarando não possuírem nenhum imóvel próprio e exclusivo para o CREAS, ou 

seja, aqueles que possuem somente imóvel alugado/cedido e/ou aqueles que compartilham espaço com outros órgãos ou serviços; 

II - Não serão relacionados para fins deste cofinanciamento, os municípios que foram classificados pelo MDS para construção de CREAS em 

atenção a Resolução CIT N.º7 de 07/10/2011, 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 nº03 de 15/02/2012. Também Fica estabelecido que os municípios contemplados com recursos 

para construção de CREAS por meio das SDRs não poderão aderir ao equipamento. 

III - Os municípios elencados conforme critérios anteriores serão classificados segundo o número de atendimentos, conforme o total de casos 

acompanhados pelo CREAS no ano de 2011, segundo Censo SUAS 2012, proporcional a população do município conforme dados do Censo 

IBGE/2010.   

IV - Em ocorrendo empate entre municípios, o critério de desempate será o IDH municipal.  

V - Dos 82 (oitenta e dois) municípios que possuem CREAS (Censo SUAS 2012), 61 (sessenta e um ) atendem aos critérios desta Resolução. 

Do total, os 20 (vinte) equipamentos a serem construídos, serão estabelecidos percentuais de unidades por porte, conforme a proporção de 

municípios que atenderam os critérios. 

VI – lista de espera. Ver procedimento padrão conforme resolução. Serão chamados os municípios, respeitando o porte. 
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VII – ver procedimento do BNDES. 

 

� Critérios para Construção de Centros Dia  

 

I - Possuir CREAS instalado; 

           II - Possuir Conselho Municipal do Idoso;  

           III - Maior número de idosos proporcionalmente ao número de habitantes, conforme dados do IBGE 2010;  

           IV - Número de registros de ocorrências de violências domésticas perpetradas contra a pessoa idosa, 2011 (Polícia Civil); 

           V - Número de casos acompanhados pelo CREAS, segundo Censo SUAS 2012 (pessoas idosas com violência intrafamiliar e pessoas idosas 

com negligência ou abandono). 

Obs.: No termo de adesão do equipamento constar o compromisso do gestor em garantir equipe de referência, conforme nota técnica CIB n. 01-2012. 

 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 2012. 

Para o cálculo sugere-se atribuir: 

- Peso 0,4 para proporção da população idosa em relação aos habitantes do município; 

- Peso 0,6 para a soma de registros de violências contra idoso da Polícia Civil e o número de pessoas idosas em acompanhamento pelo CREAS. 

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

 

 


