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REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA CIB/SC 

 

Data: 25 de Junho de 2012 

Horário: 09h30min às 16h30min 

Local: sala de reuniões da SST 

 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

1. Apresentação dos membros e reordenamento da pauta. 

 
2. Estudo dos Grupos de Trabalho da Intersetorialidade com a Saúde 

(Comunidades terapêuticas e vagas para tratamento de crianças e adolescentes 

e Usuários da assistência, Transtorno Mental e residência terapêutica x 

residência inclusiva, Atendimento psicossocial para as vítimas de violência). 

 
3. Partilha do Estudo e conclusões a serem debatidas com a CIB/ Saúde. 

Encaminhamentos: Elaborar Nota Técnica; Carolina (GEPSB) agendar reunião 

com a Equipe de Saúde Mental do Estado; Reunião com CIB/SAÚDE. 

 
4. Definição de procedimentos (SST/SC e Câmara Técnica CIB/SC) sobre análises 

de processos para habilitação conforme NOB/SUAS, e análise processo de 

solicitação de troca de Gestão Inicial para Gestão Básica do Sistema Municipal 

de Assistência Social de Princesa. Responsáveis: Liliane Sena (Secretaria 

Executiva CIB/SC), Letícia Braz (SST/SC) e Ana Paula Medeiros (Câmara 

Técnica). Processo Indeferido. Encaminhamento: Secretaria Executiva da 

CIB/SC prestar informação e orientação ao município. 

 
5. Leitura e discussão da Carta de Orientação sobre utilização dos recursos 

financeiros do FUNDOSOCIAL/SC para financiar ações de assistência social. 

Encaminhamentos: enviar resposta do ofício SST/SC 169/2012 por meio de 

Ofício e não Carta (especificar o SUAS no texto; mencionar sobre as 
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vulnerabilidades dos municípios, considerando os dados dos Censos; anexar o 

Projeto de Lei que dispõe sobre a Política de Assistência Social/SUAS no 

Estado de Santa Catarina, e garantir nesta lei o percentual mínimo de 

destinação para financiamento desta política; constar comparativo entre os 

municípios contemplados com recursos das pactuações e do FUNDOSOCIAL; 

reforçar que a política de assistência social é integrada por ações de iniciativa 

pública e da sociedade; esclarecer que a CIB/SC é parceira do órgão gestor no 

processo de consolidação do SUAS no Estado; ressaltar que a CIB/SC é 

composta por representações dos municípios por meio do COEGEMAS); realizar 

audiência pública para discussão do Projeto de Lei que cria a política de 

Assistência Social do Estado e FUNDOSOCIAL; enviar cópia do ofício ao CEAS. 

 

6. Informe sobre pendências em relação aos repasses de recursos financeiros aos 

municípios. Responsáveis: GEPAS, GEPES e GEPSB. Encaminhamentos: 

incluir na pauta da reunião da CIB/SC discussão sobre critérios de 

cofinanciamento de serviço de média complexidade para substituição de 

municípios que não cumpriram prazo para entrega de documentos; GEPAD 

enviar, antes da reunião da CIB/SC, dados sobre os critérios de cofinanciamento 

de serviço de média complexidade, para subsidiar discussão no COEGEMAS e 

CIB/SC. 

 

7. Outros encaminhamentos: Que DIAS/SST (GEPES) faça intervenção junto ao 

município de Schroeder solicitando maiores esclarecimentos sobre o Processo 

de Licitação de um psicopedagogo para o projeto no CREAS. 

 

8. Informes: Sandra (GEPAD) informou que o Plano Estadual de Capacitação será 

apresentado detalhadamente na próxima reunião da CIB. 

 

Florianópolis, 25 de Junho de 2012. 

Liliane Alaíde de Sena 
Secretaria Executiva CIB/SC 

 


