
Tema Central
“Assistência Social: direito do povo e dever do
Estado, com financiamento público para enfrentar
as desigualdades e garantir proteção social”.



Eixo 
I

A Proteção Social não contributiva e o
princípio da equidade como
paradigma para a gestão dos direitos
socioassistenciais no enfrentamento
as desigualdades.

Apresentadora:
Susani Petini e Equipe CRAS





Município Estado União 

Realizar cursos de capacitação para

adolescentes com idade para o

trabalho (14 a 24 anos) independente

da escolaridade

Abertura imediata das agências do INSS para

atendimento presencial, com os Profissionais

qualificados como Médico Perito e Assistente

Social

Fortalecer a parceria com os Sistemas

S (Senar/Senac/Senai) flexibilizando os

horários

Estabelecer novos Convênios para

Programas Habitacionais e aquisição

de terrenos

Financiamento de novos Convênios 

de Programas Habitacionais

Financiamento de novos Convênios de 

Programas Habitacionais

Aquisição de um veículo adaptado com

acessibilidade para atender à

população do território rural e urbano

Execução do projeto Selo  Amigo da 
Juventude

Estabelecer parcerias através do 
consorcio intermunicipal de saúde para 
manutenção de uma casa de apoio

Buscar cofinanciamento através de 
emenda parlamentar para a construção 
de casa de passagem

Cofinanciamento para manutenção 

da casa de passagem

Cofinanciamento para manutenção da casa de 

passagem



Eixo 
II

Financiamento e orçamento como
instrumento para uma gestão de
compromissos e corresponsabilidade
dos Entes Federativos para garantia

dos direitos socioassistenciais.

Apresentadora:
Aguida Cazelato e Equipe SMAS





Município Estado União 

Priorizar a implantação do PCCS específico para os 

servidores da Assistencia Social  conforme  

prerrogativas da NOB-RH/ SUAS

Realização de Concurso Público Realização de Concurso Público para INSS

Realizar Concurso Público  para suprimento das 

necesssidades dos equipamentos, garantindo a 

inclusão das vagas específicas para o RH da Rede 

SUAS no lotacionograma da Prefeitura 

Revogação da emenda constitucional 95/2016 e 

revogação da portaria 2.362/2019

Assegurar no PPA a ampliação do orçamento 

muncipal da Assistência Social

Ampliar o repasse anual do cofinanciamento 

Estadual-FEAS de acordo com a demanda 

de cada município

Garantir a equidade e descentralização na 

distribuição dos recursos

Criar uma câmara técnica para realizar um estudo 

com o objetivo de assegurar um percentual mínimo 

para a politica muncicipal de assistência social 

Recompor e definir ampliação  e regularização 

do Cofinnaciamento da PNAS

Assegurar a definição de percentual  vinculado a 

PNAS

Ajustar o aumento da renda percapta para o 

recebimento do Programa Bolsa Família.                                                                                                                         

Vincular o cofinanciamento da União por 
bloco de proteção flexibilizando a aplicação 
dos recursos, de acordo com a demanda dos 
serviços e programas de cada bloco



Eixo 
III

Controle Social: o lugar da sociedade
civil no Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) e a importância da
participação dos usuários.

Apresentadora:
Taís Basaia e Equipe CREAS





Município Estado União 

Instituir Fórum Municipal, para o debate 

da política de Assistência Social

Oferecer um programa de capacitação 

continuada (Capacita SUAS) aos 

Conselhos para melhor 

compreensão/atuação no controle Social 

da Politica de Assistência Social.

Oferecer um programa de capacitação 

continuada (Capacita SUAS) aos Conselhos 

para melhor compreensão/atuação no controle 

Social da Politica de Assistência Social.

Implantar a Casa dos Conselhos Assegurar no minimo 3% do Recurso 

do FEAS para o controle social .

Assegurar a permanencia de um(a) 

Servidor(a) Efetivo(a) para os conselhos 

ligados a Assistência Social

Instituir dentro do CMAS uma comissão 

para acompanhar  e dar publicidade as 

deliberações das conferencias/forum/ 

seminários de Assistência Social. 



Eixo 
IV

Gestão e acesso às seguranças
socioassistenciais e a articulação entre
serviços, benefícios e transferência de
renda como garantias de direitos
socioassistenciais e proteção social.

Apresentadora:
Ângela Cielo Manica e Equipe CAD
Único





Município Estado União 

Implantar a vigilância 

socioassistencial.

Instituir parâmetros para a relação do 

SUAS com o sistema de justiça, 

visando o estabelecimento de fluxos e 

protocolos de referenciamento e de 

definição de competências.  

Buscar cofinanciamento  para 

implantação de equipe volante para 

garantir a oferta dos serviços 

socioassistenciais na zona rural.

Fortalecer a atuação da politica de 

assistencia social para a redução de 

desigualdades e promoção do acesso a 

direitos, com estratégias voltadas à 

ampliação do acesso e permanência na 

escola, à integração ao mundo do 

trabalho e ao acesso ao trabalho formal

Promover o fortalecimento da 

intersetorialidade visando a garantia 

de direitos e a prevenção das  

situações  de violência no contexto de 

maior vulnerabilidade.

Reordenar e ampliar as ofertas de 

serviços socioassitencial

Reordenar e ampliar as ofertas de 

serviços socioassistencial

Oferecer Capacitação continuada para 

todos os funcionários da Assistência 

Social para que todos entendam sobre 

Oferecer Capacitação continuada para 

os trabalhadores do SUAS (Capacita 

SUAS). 



Eixo 
V

Atuação do SUAS em situações de
calamidade pública e emergências.

Apresentadora:
Rosana Costa Germann e Marcia das
Chagas





Município Estado União 
Criar um Fundo Municipal Emergencial de

enfrentamento as calamidades públicas

Ampliação do recurso do FEAS com reserva para

atendimento das situações  de emergências   e 

calamidades pública do SUAS

Criar uma Legislação de desburocratização relativa, 

para otimização de serviços em situações de 

emergência

Implementar a divulgação a respeito do acesso aos 

serviços, projetos e programas socioassistenciais 

através das mídias sociais, a fim de proporcionar 

conhecimento a população

Elaborar um Plano Estadual de Ação com previsão 

orçamentária de forma intersetorial para prever 

ações de execução de todas as políticas públicas em 

prol do usuário afetado pela situação de calamidade

Assegurar recursos no orçamento da união 

para transferências imediatas aos municípios 

de acordo com as necessidades de 

calamidades e situações de emergência 

Fortalecer a articulação entre as instituições 

parceiras para o acesso na identificação das 

vulnerabilidades e riscos sociais

Estabelecer um protocolo de ações imediatas 

para prestação de serviços em caso de 

calamidades e emergências. 

Atualizar a Lei que regulamenta os Benefícios 

Eventuais nos casos de calamidade pública e 

emergências de acordo com os critérios do SUAS-

Sistema Único de Assistência Social

Garantir no PPA/LDO/LOA  Dotação Orçamentária 

para situação de calamidade pública e emergência

Criação de um projeto para arrecadação de

materiais para atender os casos

emergenciais.

Criar um incremento temporário para o

enfrentamento as calamidades e situações

de emergência dentro dos blocos de

proteção básica e especial


