
XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

NÃO-ME-TOQUE/RS 

EIXO 1 – A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como 
paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das 
desigualdades. 
 

  
PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO 

 
PRIORIDADES 

PARA O ESTADO 

 
PRIORIDADES 
PARA A UNIÃO 

1 Agilizar o acesso ao BPC para pessoas 
com deficiência, devido a entraves 
burocráticos junto ao INSS. 
 

Realizar 
levantamento 

estadual do número 
de pessoas com 
deficiência que 
tiveram a sua 

solicitação negada 
pelo INSS. 

Recebendo como 
justificativa “a não 

incapacidade para o 
trabalho”. 

Reavaliar os 
critérios da 

perícia médica e 
social do INSS, 

na concessão do 
BPC para 

qualquer tipo de 
deficiência, 

garantindo o 
acesso ao direito. 

2 Garantir o acesso  de atendimento dos 
usuários do SUAS em toda a Rede 
Socioassistencial (Governamental e Não-
governamental) e demais Políticas 
Públicas, sem discriminação da sua 
condição biopsicossocial.  
 
 

Descentralizar os 
cursos de 

capacitação e/ou 
promover 

capacitações 
onlines, e reativar o 
Seminário Estadual 

de Assistência 
Social  

 

Atualizar as 
Orientações 

Técnicas 
envolvendo toda 

a Rede 
Socioassistencial, 

e realizar 
capacitações 

contínua através 
do 

CAPACITASUAS  
 

3 Divulgações de informações sobre os  
Programas, Serviços e Benefícios e 
Equipamentos do SUAS (CRAS, CREAS 
e Abrigo), através de Palestras 
presenciais e/ou onlines, folders e 
entrevistas nas rádios locais.   
 

 
Divulgações de 
informações sobre 
os Serviços e 
Equipamentos do 
SUAS, através de 
Palestras. 

Divulgações de 
informações 
sobre os Serviços 
e Equipamentos 
do SUAS, através 
de Palestras. 

 
4 Implantar pelo Poder Executivo, um Curso 

de Aprendizagem para adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social, na 
faixa-etária dos 14 aos 18 anos, 
qualificando e incluindo-os no mercado de 
trabalho. 

 

----------------- 

 

----------------- 

 
 



EIXO 2 – Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de 
compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia 
dos direitos socioassistenciais 

  
PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO 

 
PRIORIDADES 

PARA O ESTADO 

 
PRIORIDADES 
PARA A UNIÃO 

1  
Manter o SCFV já em execução no CRAS 
em âmbito municipal, ampliando no que 
for possível, o espaço físico para 
disponibilização de mais vagas e 
diferentes oficinas. 

 
Disponibilizar 
recursos para 
ampliação de 

serviços -  SCFV. 

 
Disponibilizar 
recursos para 
ampliação de 

serviços -  SCFV, 
através de 

cofinanciamentos 
e emendas 

parlamentares. 
2 Implantar a Vigilância Socioassistencial 

para mensurar e dar visibilidade da 
eficácia dos programas e serviços da 
Assistência Social, aumentando os 
recursos para esta política municipal. 
 

Capacitar os 
profissionais do 
SUAS acerca da 

Vigilância 
Socioassistencial 

 

Investir na 
melhoria dos 

sistemas 
federais, como 

SIBEC, 
CADSUAS, 

CNEAS, 
PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO, 
dentre outros, 

para minimizar a 
inconstância do 

acesso aos 
sistemas.  

3 Nomear  servidores efetivos para gestão e 
equipamentos do SUAS (CRAS, CREAS e 
Abrigo). 
 

Cumprir com o valor 
integral e os prazos 
de repasse dos 
recursos. 
 

Cumprir com o 
valor integral e 
os prazos de 
repasse dos 
recursos. 

 
4 Capacitar os trabalhadores do SUAS, 

integrantes da Rede Socioassistencial. 
Retomar as 
assessorias 
técnicas in loco ou 
onlines, por parte 
do DAS e 
descentralizar por 
regiões os cursos 
ofertados do 
CAPACITASUAS. 

Aumentar o valor  
dos recursos IGD 
e realizar as 
transferências 
nas datas 
corretas.  

 
 
 
 
 
 



EIXO 3 – Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância 
da participação dos usuários. 
 

  
PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO 

 
PRIORIDADES 

PARA O ESTADO 

 
PRIORIDADES 
PARA A UNIÃO 

1 Fomentar a participação social através dos 
canais de comunicação (rádios locais, 
redes sociais, dentre outros) e/ou a 
participação através de questionários 
onlines (PPA, Planos Municipais), onde o 
usuário do SUAS expõe sua demanda 
real. 

Apresentar 
propostas aos 

vereadores para 
que estes levem as 
demandas para a 
Câmara Estadual 

de Deputados. 

Apresentar 
propostas aos 

vereadores para 
que estes levem 

as demandas 
para a Câmara 

Federal de 
Deputados. 

2 Capacitar os conselheiros para 
empoderamento do Conselho Municipal de 
Assistência Social, fortalecendo a 
eficiência na realização das atribuições do 
CMAS 

Capacitar os 
conselheiros para 
empoderamento do  
Conselho Municipal 
de Assistência 
Social 

Capacitar os 
conselheiros 
para  
empoderamento 
do  
Conselho 
Municipal de 
Assistência 
Social 

3 Implantar a Sala dos Conselhos vinculados 
a Política de Assistência Social (CMAS, 
COMDICA, CMI, CMDM, CMPD, CMHIS), 
com um secretário executivo.    

Realizar 
assessorias 
técnicas do CEAS 
junto a sala dos 
conselhos. 
 

Realizar 
assessorias 
técnicas do 
CNAS junto a 
sala dos 
conselhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EIXO 4 – Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação 
entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos 
socioassistenciais e proteção  social. 



 
  

PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO 
 

PRIORIDADES 
PARA O ESTADO 

 
PRIORIDADES 
PARA A UNIÃO 

1 Realizar um levantamento de interesses e 
demandas acerca de Cursos 
Profissionalizantes para os beneficiários 
do PBF / Programa Família Integrada e de 
Programas Habitacionais. 
 

 
----------- 

 
----------- 

2 Oferecer Cursos Profissionalizantes em 
diversas áreas,  para os beneficiários do 
PBF / BPC/ Programa Família Integrada/  
Programas Habitacionais, em parceria com 
Secretaria de Desenvolvimento e 
Empresas Locais. 
 

 
----------- 

 
----------- 

3 Criar um Programa Municipal de 
Transferência de Renda voltada às 
mulheres vítimas de violência doméstica 
 

 
----------- 

 
----------- 

4 Implantar o Centro-Dia para atendimento 
das pessoas idosas, com Grau de 
dependência I e II 
 

Cofinanciar a 
implantação e 

manutenção do 
Centro-Dia.  

Cofinanciar para 
implantação e 
manutenção do 
Centro-Dia. 

 
 

5 Criar Programas de atendimento à 
pessoas com deficiência, mediante a 
capacitação para o trabalho. 
   

Disponibilizar 
cursos de 

capacitação  para 
pessoas com 
deficiência. 

Cofinanciar  
Programas de 
Capacitação 

Profissional ou 
para pessoas 

com deficiência.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EIXO 5 – Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e 
Emergências. 
 



 
  

PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO 
 

PRIORIDADES 
PARA O ESTADO 

 
PRIORIDADES 
PARA A UNIÃO 

1 Implementar   serviços em âmbito 
municipal, para dar suporte aos usuários 
do SUAS em situação de vulnerabilidade 
devido a pandemia. 
 

 
 

 
 

2 Disponibilizar a concessão dos benefícios 
eventuais, de acordo com a análise 
técnica, em situações de calamidade 
pública e emergência. 
 

Cofinanciar os 
benefícios 

eventuais de acordo 
com o estabelecido 

no Pacto de 
Aprimoramento da 
Gestão do SUAS. 

 

Conceder os 
alimentos 

estabelecidos 
pela Portaria do 

Ministério da 
Cidadania, Nº 
618, DE 22 DE 

MARÇO DE 
202.1 

 
3 Implantar círculo de palestras nos bairros, 

para trabalhar com as famílias, a 
prevenção de situações de risco, com uma 
articulação intersetorial com outras 
secretarias.     

 
--------------------- 

Cofinanciar o 
material  
utilizado no 
projeto 
(contratação de 
profissional, 
material 
educativo, 
alimentação,...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da Conferência Municipal de Assistência Social:  
 
 

AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES  
 

   (67 usuários responderam a avaliação) 
  

Ótimo 
 

Muito 
bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Péssimo 

 
Mobilização e Preparação 

 
15 

 
35 

 
13 

 
03 

 
01 

Local e infraestrutura 
(alimentação, transporte e 
hospedagem) 

 
21 

 
33 

 
08 

 
04 

 
01 

 
Acessibilidade 

 
24 

 
31 

 
08 

 

 
03 

 
01 

 
Programação 

 
23 

 
33 

 
08 

 
02 

01 

 
Participação 

 
17 

 
32 

 
13 

 
04 

 
01 

 

 
 



Não –Me-Toque/RS, de de 2019. 
 
 
 
 

       Paula Lazzari Quadros  
Presidente do Conselho Municipal 

de Assistência Social 
 
 
 


