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       Negociando e pactuando para consolidar o SUAS em SC!

CIB/SC - n° 007 – 27 de agosto de 2020.

O que é a CIB?

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é uma instância de negociação e pactuação da 
operacionalização do SUAS no Estado. Fazem parte desta comissão seis representantes da gestão 
estadual e seis representantes da gestão municipal, indicados pelo Colegiado Estadual de Gestores 
Municipais de Assistência Social (COEGEMAS). As reuniões plenárias ordinárias da CIB são abertas 
a todos os interessados e ocorrem a cada dois meses. Participe desse espaço! Entre no site 
http://www.sst.sc.gov.br/?id=389 e tenha acesso as atas, resoluções, legislações, cronograma de 
reuniões, editais de convocação, relatórios síntese da câmara técnica, informes e outros documentos 
necessários para acompanhar as pactuações da CIB/SC.

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIAS

FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CRAS, CREAS E CENTRO DIA 
CONSTRUÍDOS PELO ESTADO - PACTO POR SC

A Diretoria de Assistência Social (DIAS), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social (SDS), vem prestar esclarecimentos sobre a utilização dos CRAS, CREAS e 

Centro Dia construídos pelo Estado aos municípios catarinenses que foram 

contemplados pelo projeto Pacto por SC. 

Informamos que estamos recebendo diversas denúncias de que alguns desses 

equipamentos que foram entregues aos municípios pelo Governo de SC estão sendo 

utilizados por outras políticas, sendo por exemplo repassados para a Política de Saúde 

durante o período da pandemia.

Há denúncias de que essas obras se transformaram em “Centros de Triagem” para 

testagem de pacientes de Covid- 19.
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Nesse sentido destacamos que, identificando que o município não está cumprindo 
a correta destinação de tal equipamento construído, seja CRAS, CREAS ou Centro 
Dia que são equipamentos exclusivos da Política de Assistência Social, as 
denúncias serão encaminhadas para conhecimento do Ministério Público de SC.

GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - GEPSB

Prazo para confirmação trimestral da participação dos usuários no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) vai até 20 de setembro/2020 

O Sistema de Informação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SISC) é uma ferramenta de gestão do SCFV, a qual é possível realizar o 

acompanhamento e monitoramento do Serviço, assim como a apuração dos 

atendimentos realizados para fins de cálculo do cofinanciamento federal. 

O SISC está disponível, permanentemente, para inserção, alteração e consulta dos 

dados dos usuários atendidos no SCFV. Trimestralmente, o gestor municipal ou quem ele 

delegar por meio de acesso ao sistema, deve confirmar da participação dos usuários. 

Dia 20 de setembro de 2020 é a data limite para realizar a confirmação da participação 

dos usuários do SCFV no SISC. Nesse sentido, para evitar problemas de 

bloqueio/suspensão de recursos, solicitamos aos municípios que fiquem atentos e 
realizem a confirmação com “SIM” apenas dos usuários que efetivamente participaram 

das atividades que caracterizam o SCFV, conforme descreve a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais – Resolução CNAS nº 109/2009.

Considerando a pandemia decorrente da Infecção Humana causada pelo novo 

coronavírus (COVID_19), é importante que os municípios estejam em consonância ao 

exposto pela Portaria Nº 54, de 01/04/20, que trata de recomendações gerais aos 

gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, dos Estados, 

Municípios e Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de 

serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que 

garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS.

Assim, conforme Nota Técnica Nº 04/2020 do Ministério da Cidadania, que orienta sobre 

a Portaria nº 54/2020, durante o período de eventual suspensão das atividades coletivas 
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presenciais, para preservar a vinculação dos usuários com o SCFV e com a rede de 

apoio e proteção representada pelo grupo de convivência, orienta-se que as equipes 

técnicas adotem estratégias para realizar atendimentos de forma remota aos usuários, de 

modo que mantenham a comunicação regular com os participantes. Para isso podem ser 

usadas estratégias como chamadas telefônicas, contato via redes sociais ou aplicativo de 

mensagens, entre outras. 

A nota destaca que, nos locais onde as atividades do SCFV continuem ocorrendo- 

observadas as precauções de cuidado e prevenção contra a transmissão do COVID-19 

ou de flexibilização das atividades presenciais, conforme disciplinado na Portaria MC nº 

337/2020 -, os registros de atendimento devem continuar sendo atualizados no SISC. O 

preenchimento deve ser feito para refletir a realidade da oferta, de modo que não deve 

ser realizada a confirmação de participação de usuários que não estejam sendo 

acompanhados pelo SCFV. Portanto, os gestores municipais devem permanecer atentos 

à atualização das informações no SISC para fins de gestão e acompanhamento da oferta.

Recomendamos que, ao operar o SISC, seja utilizado o navegador Mozilla Firefox, pois 

apresenta melhor desempenho. 

Problemas relacionados à operação do SISC devem ser informados à Rede SUAS, por 

meio do endereço eletrônico: <rede.suas@mds.gov.br>. Por gentileza, no corpo do e-

mail, identifiquem-se, informem o login de acesso ao sistema – número do CPF -, 

descrevam em detalhes do problema encontrado e anexe o print da tela do sistema.

Em caso de dúvida, acesse o Manual do SISC através do link: 

http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2014/02/SISC-

Manual_Gestor_Municipal_v-3_-23.09.2015.pdf ou entre em contato com a Gerência de 

Proteção Social Básica pelo email gepsb@sst.sc.gov.br ou pelo telefone (48) 3664-0686.

GERÊNCIA DE GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS

ü Live: A importância da intersetorialidade em tempos de pandemia
Live transmitida no dia 20 de agosto de 2020.

Está disponível no Canal do Youtube "Desenvolvimento Social SC". 

Pode ser acessada pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=KA26GeAW8s8
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DIRETORIA DE DIREITOS HUMANOS – DIDH

GERÊNCIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVENS – GECAJ

ü Live: Plenária Ordinária do CEDCA/SC
Live transmitida no dia 30 de junho de 2020.

Reunião plenária mensal com os membros governamentais e da sociedade civil que 

compõem o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/SC.

Está disponível no Canal do Youtube "Desenvolvimento Social SC". 

Pode ser acessada pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=p7d_L02Bgwo.

ü Live:Capacitação inicial do SIPIA SINASE Meio aberto
Evento on-line ocorrido no dia 12 de agosto 2020 promovido pela SDS, com a presença 

do Gestor Nacional do SIPIA SINASE, Antônio Claudio Silva.

Está disponível no Canal do Youtube "Desenvolvimento Social SC". 

Pode ser acessado pelo: https://www.youtube.com/watch?v=wNoHXCSRsQc

ü Live: ECA 30 anos: Os direitos humanos para a construção dos processos 
de cidadania

Evento on-line ocorrido no dia 22 de julho de 2020, promovido pela Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Social em comemoração aos 30 anos do ECA.

Está disponível no Canal do Youtube "Desenvolvimento Social SC". 

Pode ser acessada pelo: https://www.youtube.com/watch?v=SkTllwL6038

ü Live: Plenária Ordinária do CEDCA/SC
Live transmitida no dia 17 de agosto de 2020.

Reunião plenária mensal com os membros governamentais e da sociedade civil que 

compõem o CEDCA/SC para tratar da Conferência conforme processo SST 1682/2020.

Em 5 de agosto de 2020, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

- CONANDA encaminhou o Ofício-Circular nº 60/2020/CONANDA/GAB, que apresenta a 

data de 15 de outubro de 2020 como prazo final para a realização das etapas estaduais e 
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a data de 20 de outubro de 2020 como prazo limite para envio dos relatórios das 

conferências estaduais. Informou ainda que a etapa Nacional acontecerá na segunda 

semana de dezembro.

Cronograma:

Mês Fase do Projeto

Agosto Abertura processo licitatório

Setembro Fase preparatória: recebimento, análise, 

sistematização e disponibilização das 

informações de todo processo 

conferencial.

Outubro Fase de acompanhamento: 

acompanhamento, análise, registro e 

sistematização de propostas a serem 

encaminhada para a etapa nacional.  

Acompanhamento, registro e 

sistematização do processo eleitoral dos 

diferentes segmentos para escolha dos 

delegados de representação do estado 

na etapa nacional

26 outubro Fase de conclusão: entrega dos 

materiais a comissão organizadora 

(relatórios)

Outubro e novembro Análise dos materiais pela comissão 

organizadora e avaliação do processo 

conferencial.

O evento está disponível no Canal do Youtube "Desenvolvimento Social SC". 

Pode ser acessado pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=VVMgrp17GAg
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ü Live: Plenária CONJUVE/SC
Live transmitida no dia 21 de agosto de 2020.

Reunião para tratar da convocação dos representantes das entidades sem fins lucrativos, 

legalmente constituídas, que desenvolvem suas atividades há no mínimo dois anos e que 

atuam em no mínimo duas mesorregiões do Estado no campo da promoção, proteção e 

defesa dos direitos da juventude para participarem do Fórum Próprio Eletivo da 

Sociedade Civil, que tem por objetivo a eleição das 10 (dez) instituições titulares da 

sociedade civil e 20 (vinte) instituições suplentes da sociedade civil, junto ao 

CONJUVE/SC, para o Biênio 2020- 2022 em conformidade com o inciso II, do art. 3º, da 

Lei nº 16.865, de 12 de janeiro de 2016. 

O sufrágio deverá ser realizado no dia 03 de setembro de 2020, a partir das 19 horas no 

Auditório da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SDS), localizada na Rua 

Fúlvio Aducci nº767 – Bairro Estreito - Florianópolis/SC.  Acontecerá de forma remota 

com procedimento a ser determinado após 30 dias da publicação do edital, estando a 

Comissão Eleitoral responsável pelo treinamento e disponibilização de soluções às 

Sociedades Civis Organizadas que estiverem aptas.

Está disponível no ZOOM

ü Diagnóstico da execução das MSE Meio Aberto nos municípios
Pesquisa sobre a Execução das MSE em meio Aberto nos municípios. A pesquisa foi 

lançada para os municípios em 20 de julho de 2020, com data de retorno no dia 10 de 

agosto do corrente ano. Sua tabulação será realizada até dia 31 de agosto.

GERÊNCIA DE POLÍTICAS PARA IGUALDADE RACIAL E IMIGRANTES – GEIRI

üMigrantes:
Articulação com Municípios da região Oeste/SC para tratar das demandas dos 

migrantes. 

ü Comunidades Remanescentes Quilombolas 
 A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SDS – Secretária e Diretoria de 

Direitos Humanos/Gerência de Políticas para a Igualdade Racial e Imigrantes realizou 

reunião com a Secretária Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

solicitando ampliação do benefício para a comunidade quilombola. Resultante dessa 

articulação, SC será beneficiada com 2.104 cestas básicas para 1.052 famílias 
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remanescentes quilombolas, que serão entregues a partir de 20 de agosto de 2020.

ü Articulação com o Conselho Estadual dos Povos Indígenas –CEPIN/SC
Levantamento de dados das comunidades indígenas/SC.

ü Articulação com o Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes em 
Santa Catarina –CEPA/SC
Fórum Intersetorial de Políticas Públicas de Promoção de Igualdade Racial e Social – 

Estão sendo realizadas reuniões com outras secretarias para que possamos realizar 

trabalho integrado em relação à Política Pública da População Negra. A SDS está 

fazendo a articulação juntamente com o CEPA/SC. 

ü Live:30ª Plenária Ordinária do CEPIN/SC
Live ocorrida no dia30 de julho de 2020.

Reunião plenária mensal com os membros governamentais e da sociedade civil que 

compõem o Conselho Estadual dos Povos Indígenas – CEPIN/SC.

Pauta:informes; documentos recebidos e enviados; segurança alimentar das famílias 

indígenas em época de pandemia do novo coronavírus; acampamento indígenas de 

Mafra; construção das escolas indígenas; situação da escola de Major Gercino; famílias 

indígenas no Cadúnico; comissão de saúde indígenas(avaliação das ações dos órgãos 

no combate e prevenção da pandemia – COVID-19); eleições do CEPin; informes.

Pode ser acessada pelo link: https://join.skype.com/t76XnslqOBfv

ü Live: Plenária Extraordinária do CEPIN/SC
Live ocorrida no dia13 de agosto de 2020.

Reunião plenária extraordinária com os membros governamentais e da sociedade civil 

que compõem o Conselho Estadual dos Povos Indígenas – CEPIN/SC.

Pauta: o avanço da pandemia do novo coronavírus em terras indígenas de Santa 

Catarina

Pode ser acessada pelo link: https://join.skype.com/t76XnslqOBfv

ü Live: Plenária Ordinária do CEPA/SC
Live ocorrida no dia 08 de julho de 2020.
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Reunião plenária mensal com os membros governamentais e da sociedade civil que 

compõem o Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes em Santa Catarina– 

CEPA/SC

Pode ser acessada pelo link:htp://meet.google.com/ffg-mig-jhx

ü Live:Plenária Ordinária do CEPA/SC
Live ocorrida no dia 11 de agosto de 2020.

Reunião plenária mensal com os membros governamentais e da sociedade civil que 

compõem o Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes em Santa Catarina– 

CEPA/SC.

Pode ser acessada pelo link: htpp://meet.google.com/Roy-pzpw-cmr

GERÊNCIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E DIREITOS HUMANOS – GEMDH

ü Campanha Agosto Lilás

A Campanha Agosto Lilás instituída por meio do Decreto nº 201, de 08 de agosto de 

2019, que tem como objetivo “sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e 

familiar contra a mulher e divulgar a Lei Maria da Penha”, em razão da pandemia do 

Covid-19 e da necessidade do distanciamento social, está realizando as ações de 

conscientização durante todo o mês de agosto em formato virtual.

Foi encaminhado ofício convidando municípios a integrar as ações de enfrentamento a 

violência contra mulheres no estado, a iluminar espaços e fachadas com focos na cor 

lilás durante o mês de agosto, promover campanhas de enfrentamento a violência contra 

a mulher.

ü Infográfico sobre situações de violência contra a mulher em 4 línguas, além 
do português, em Crioulo Haitiano, Frances, Inglês e Espanhol, para acessibilidade 
aos imigrantes. 
O material está disponível na página da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. 

Link: https://www.sds.sc.gov.br/index.php/noticias/1478-alerta-em-cinco-linguas-para-

combater-a-violencia-contra-a-mulher

ü Live: Lançamento Campanha Agosto Lilás
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 A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social através da Diretoria de Direitos 

Humanos promoveu no dia 18 de agosto às 14h webconferência de Lançamento da 

Campanha Agosto Lilás onde tratou do tema “O trabalho em grupos reflexivos com 

homens autores de violência”.

A webconferência está disponível no canal da SDS, link: 

https://www.youtube.com/channel/UCxbWFJczGrUtOjGajvD2LGA 

ü Live: 5ª Plenária Ordinária do CEDIM/SC
Live transmitida no dia 07 de julho de 2020.

Reunião plenária mensal com os membros governamentais e da sociedade civil que 

compõem o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDIM/SC.

 Está disponível no Canal do Youtube "Desenvolvimento Social SC". 

Pode ser acessada pelo link: https://youtu.be/LYVfbk_pNOg

ü Live: 6ª Plenária Ordinária do CEDIM/SC
Live transmitida no dia 04 de agosto de 2020.

Reunião plenária mensal com os membros governamentais e da sociedade civil que 

compõem o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDIM/SC.

Está disponível no Canal do Youtube "Desenvolvimento Social SC". 

Pode ser acessada pelo link: https://youtu.be/ki-t2knscsM

ü Live: 38ª Plenária Ordinária do CEDH/SC
Live transmitida no dia09 de julho de 2020.

Reunião plenária mensal com os membros governamentais e da sociedade civil que 

compõem o Conselho Estadual de Direitos Humanos – CEDH/SC.

Está disponível no Canal do Youtube "Desenvolvimento Social SC". 

Pode ser acessada pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=Y_n9PE6Ksdg&t=839s

ü Live: 39ª Plenária Ordinária do CEDH/SC
Live  transmitida no dia13 de agosto de 2020.

Reunião plenária mensal com os membros governamentais e da sociedade civil que 
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compõem o Conselho Estadual de Direitos Humanos– CEDH/SC.

Está disponível no Canal do Youtube "Desenvolvimento Social SC". 

Pode ser acessada pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=Zj9fE7avg9Y

GERÊNCIA DE POLÍTICAS PARA APESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - GEPDI

ü Live: Plenária Ordinária do CONEDE/SC
Live transmitida no dia 06 de agosto de 2020.

Reunião plenária mensal com os membros governamentais e da sociedade civil que 

compõem o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONEDE/SC.

Está disponível no Canal do Youtube "Desenvolvimento Social SC". 

Pode ser acessada pelo link:https://www.youtube.com/watch?v=NGFsxjVN9qY

ü Eleição do processo eleitoral da sociedade civil – CONEDE/SC
Eleição do processo eleitoral da sociedade civil para o CONEDE/SC para composição do 

Biênio 2020/2022: em razão da pandemia os fóruns eletivos estão ocorrendo em reuniões 

separadas por segmento.

Dia 17/08/20:

09 horas: fórum eleitoral da sociedade civil - segmento síndromes e patologias

14 horas: fórum eleitoral da sociedade civil - segmento da deficiência visual

Dia 18/08/20:

09 horas: fórum eleitoral da sociedade civil - segmento da deficiência intelectual

14 horas: fórum eleitoral da sociedade civil - segmento da deficiência auditiva

Dia 19/08/20:

09 horas: fórum eleitoral da sociedade civil - segmento da deficiência física 

14 horas: fórum eleitoral da sociedade civil - segmento dos conselhos municipais.

DIRETORIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA– DHRF
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A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SDS), através da Diretoria de 

Habitação e Regularização Fundiária (DHRF), informa que os novos procedimentos para 

a seleção de beneficiários nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV), no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), estão 

disponíveis na Portaria Nº 2.081, de 30 de julho de 2020.

Além das novas orientações para seleção de beneficiários, destacamos o prazo de 60 

dias, após publicação da referida Portaria, para formalizar junto ao MDR o interesse da 

permanência de realização da seleção de beneficiários por meios próprios.

Para realizar a seleção dos beneficiários é preciso respeitar a metodologia de seleção 

prevista na Portaria, mediante declaração com fé pública de que possui sistema auditável 

para esse fim, com cópia da declaração remetida ao Ministério Público responsável.

Dúvidas ou informações através do contato de e-mail: habitacao@sst.sc.gov.br ou pelo 

telefone 048 36640731.
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