Programação* Seminário de gestão de recursos, infraestrutura e
financiamento
Dia 25/09
13:30 – Abertura Técnica.


Assinatura dos Termos de Cooperação com CAU/SC e CREA/SC.

13:45 – Painel Acessibilidade: A norma e a sensibilização para implementação das
medidas.


Implementação da Norma 9050 de acessibilidade nos Municípios.



As ações de fomento e apoio do CAU/SC para implementação da Norma.



As ações de fomento e apoio do CREA/SC para implementação da Norma.

14:40 – Painel Captação e Gestão Setorial de Recursos em Políticas Públicas.


Cofinanciamento da Assistência Social: defasagens e atrasos dos repasses para
os municípios e regulamentação da Lei do FEAS.



Financiamento da atenção primária em saúde: programas e fontes de recursos.



Financiamento da atenção primária em saúde: administração de cadastro e
produtividade.



Desenvolvimento e regularização de projetos na área da saúde, com base nas
resoluções da ANVISA.



Gestão e administração de recursos para o financiamento da educação:
programas, fontes de recursos, e administração de indicadores educacionais.

16:30 – Painel Gestão de Recursos para ampliação de infraestrutura pública municipal.


Concessões e serviços públicos como fonte de receitas aos Municípios.



Desafios com relação a realização de Financiamento por meio de operações de
crédito para os Municípios.

17:30 – Enceramento do primeiro dia.

Dia 26/09
09:00 – Painel Novo modelo do processo de repasse de recursos.


Plataforma Mais Brasil: perspectivas do processo para Transferências da União.



Plataforma Mais Brasil: novas funcionalidades.



Plataforma Mais Brasil: novos perfis e responsabilidade atribuídas a obras.



Planilhas múltiplas dos contratos de repasse.



Regulamentação das Transferência Voluntárias da União: novo Decreto que
regulamentam a transferência voluntária de recursos da União.

12:00 – Intervalo para almoço.
13:30 – Cadastro Específico do INSS e demais documentos obrigatórios na execução de
obras.
14:10 – A importância da análise de solo para obras públicas de qualidade.
14:50 – Painel Desafios da cooperação institucional para o fortalecimento da Gestão
Recursos.


Participação dos municípios.



A Central de Atendimento aos municípios e a nova estrutura do Governo do
Estado de Santa Catarina.



Perspectivas de mudanças através do novo decreto que estabelece normas das
transferências de recursos financeiros do Estado aos municípios.

16:30 – Enceramento do Seminário.

*programação preliminar.

