
Deliberações -  XIII Conferência Municipal de Assistência Social

Âmbito Municipal

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

1 - Apoio ao COMSEA na Implementação de uma política de segurança alimentar e de programas que promovam a soberania alimentar da 
população, com atuação articulada entre as setores públicos envolvidos. 100% aprovada

2 - Ampliação do número de vagas no Programa Emergencial de Auxílio Desemprego e outras alternativas de geração de renda, qualificação 
profissional, e de escolarização , por meio da  formalização de parceria efetiva com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Turismo – SEMDETTUR e outras políticas públicas.  100% aprovada

3 - Criação e implementação de sistema integrado municipal entre as secretarias de assistência social, saúde e educação, que informe dados 
de identificação, unidades de atendimento e data dos últimos atendimentos, preservando o sigilo do usuário e a responsabilidade dos 
profissionais pelos dados registrados. Aprovada - 4 abstenção. 1 contra

4- Regulamentação da lei municipal do SUAS, prevendo concessão de benefícios eventuais, em forma de pecúnia. Aprovada 100%

5 - Fortalecimento de articulação da rede de serviços para oferta de atividades à população, envolvendo os serviços da Assistência Social, 
Saúde, Educação, Esporte e Cultura.  Aprovada 100%

6 - Participação efetiva da política de assistência social na implementação de benefícios emergenciais; Suprimida 



Deliberações -  XIII Conferência Municipal de Assistência Social

Âmbito Municipal

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

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

1 – Garantir financiamento, com ampliação e correção anual, conforme índices econômicos em vigência, dos recursos destinados aos 
benefícios eventuais: auxílio alimentação, aluguel social, auxílio natalidade, funeral, pagamento de água, energia elétrica, passagens 
intermunicipais e interestaduais e vale transporte municipal. Aprovada - 1 contra

2 – Ampliação no âmbito municipal do recurso destinado para o fundo municipal de assistência social para mínimo de 6% do valor da 
arrecadação no município, regulamentado por Lei Municipal. 100% aprovado

3 – Garantir recursos para atendimento e proteção às mulheres em situação de violência, com a implantação de casa-abrigo no município. 
Aprovado 100%

4 – Ampliação dos recursos destinados para a adequação do quadro de servidores públicos da SMADS seguindo a NOB-RH/SUAS e a 
demanda existente no município, por meio de concurso público. Aprovada 100%

5 - Ampliação de recursos municipais para o Programa Emergencial de Auxilio Desemprego, com a coparticipação das secretarias atendidas 
pelo Programa. Aprovada 100%

1 - Criação de plataforma online de cursos para capacitação continuada do SUAS que envolva a temática do controle social e transparência 
pública com a divulgação, reformulação e aprimoramento do Portal da Transparência. Aprovada 100%



Deliberações -  XIII Conferência Municipal de Assistência Social

Âmbito Municipal

2 -  Fortalecer o Fórum dos trabalhadores do SUAS, prevendo suporte financeiro, técnico e operacional. Aprovado , 1 abstenção.

3 - Criação de Comissões Locais de Assistência Social nos territórios de referência dos CRAS, através de resolução e acompanhamento do 
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). Aprovado 100%

4 -Instrumentalização dos profissionais sobre serviços, programas e projetos, bem como, a elaboração de materiais informativos da Política de 
Assistência Social com linguagem acessível aos operadores do SUAS e a população, de forma continuada e atualizada. Aprovada 100%

5 - Garantir a participação de adolescentes e jovens nos Conselhos de Direitos através da mobilização das diversas políticas e serviços de 
atendimentos aos mesmos. Aprovada 100%

6 - Garantir suporte financeiro, técnico e operacional para facilitar a participação social em espaços de controle social, tais como, Conferências, 
Fóruns e Comissões. Aprovado 100%

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

1 - Maior divulgação dos serviços socioassistenciais. Aprovado 100%

2 - Ampliação das equipes existentes nos serviços socioassistenciais. Aprovada 100%



Deliberações -  XIII Conferência Municipal de Assistência Social

Âmbito Municipal

7 - Ampliação do acesso aos benefícios eventuais (suprimida)

3 - Criação de novas unidades de CRAS para oferta de serviços descentralizados nos territórios  em maior vulnerabilidade social, de acordo 
com diagnóstico socioterritorial e capacidade de atendimento prevista na NOB RHSUAS. Aprovado 100%

4 - Implementar e efetivar a vigilância socioassistencial  de acordo com as normas do SUAS, apoiando atividades de planejamento, 
organização e execução desenvolvida pela gestão e pelos serviços, produzindo diagnóstico socioassistencial intersetorial( saúde, educação, 
instituto de pesquisa e planejamento de Piracicaba- IPPLAP, habitação, segurança pública) Aprovada 100%

5 - Implantação de centros de convivência intergeracionais com atividades diversas. Aprovada 100%

6 - Implantação da residência inclusiva, após ampla discussão sobre formas de oferecer o serviço sem que se torne um espaço de segregação 
e exclusão social. Aprovada 100%

8 - Implantação de unidades de Serviços de Convivência de acordo com diagnóstico socioterritorial - Maioria aprovada

9 - Criação de Serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência do município articulada com outras políticas de modo a garantir 
a segurança e o processo de saída desta mulher deste ciclo. Aprovada 100%

10 - Integração e capacitação permanente das equipes para trocas, planejamento e execução dos trabalhos. Aprovada 100%



Deliberações -  XIII Conferência Municipal de Assistência Social

Âmbito Municipal

11 - Fortalecimento dos Serviços Socioassistenciais  para que se garanta o espaço de atendimento ao homem para reflexão sobre a 
masculinidade e educação em gênero, com o apoio da educação permanente. Aprovada 100%



Deliberações -  XIII Conferência Municipal de Assistência Social

Âmbito Municipal

EIXO 5: Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências.

1 - Criação de um comitê permanente para atuação em emergência e calamidade pública, composto por representantes de todas as 
secretarias, para a elaboração de um plano municipal de enfrentamento as situações de calamidade, com a descrição de fluxos e ações de 
cada política. Aprovada 100%

2 - Integração de informações produzidas pela Defesa Civil ao sistema utilizado pelos serviços socioassistenciais que indique as áreas de risco, 
bem como articulação com a Comissão do Plano de Mudanças Climaticas, considerando os impactos destas mudanças sobre a vida dos 
grupos vulnerabilizados. Aprovada 100%

3 – Adequar o número de CRAS ao número de habitantes do município, considerando as particularidades de cada território, garantindo as 
equipes mínimas e de apoio. Com essa adequação, será possível realizar ações de prevenções para emergências e calamidades públicas. 
Aprovada 100%

4 – Criar ou adequar o sistema integrado com todas as secretárias para assim ter um melhor fluxo de atendimento e plano de intervenção 
pautado no diagnóstico levantado pela vigilância socioassistencial. (suprimida)

5 – Previsão de fundo orçamentário municipal  para emergências e calamidade pública baseadas em diagnósticos prévios realizados pelo 
estado e no plano municipal de enfrentamento as calamidades. Aprovada (100%)

6 – Estruturação e fortalecimento das ações de competência da Vigilância Socioassistencial. (suprimida)



Deliberações -  XIII Conferência Municipal de Assistência Social

Âmbito Estadual

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

1 - Ampliação dos programas de transferência de renda estadual, em caráter contínuo, contemplando todas as famílias inscritas no 
Cadastro Único que atendam aos critérios para esses, inclusive beneficiários do Programa Bolsa Família,  sem a necessidade de 
inscrição em sistema paralelo. Aprovada 100%

2 - Os Programas de Transferência de Renda Estadual, devem ser de caráter contínuo, não apenas emergencial, e contemplando 
também as famílias inseridas no Programa Bolsa família. SUPRIMIDA

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

1 - Garantir financiamento e ampliação com correção anual, conforme índices econômicos em vigência, dos recursos destinados aos 
benefícios eventuais como: auxílio alimentação, aluguel social, auxílio natalidade, funeral, pagamento de água, energia elétrica, 
passagens intermunicipais e interestaduais, vale transporte municipal. Aprovado 100%

2 - Ampliação e reajuste da destinação do recurso estadual para o fundo municipal de assistência social, considerando que não 
existe reajuste desde 2018. Aprovado 100%

3 - Ampliação do Recurso Estadual para os Programas de Transferência de Renda, contemplando todas as famílias inscritas no 
Cadastro Único. Aprovado 100%

4 - Ordenamento legal para a garantia de teto mínimo de 5% dos recursos estadual destinados a Assistência Social. Aprovado 
100%



Deliberações -  XIII Conferência Municipal de Assistência Social

Âmbito Estadual

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

EIXO 5: Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências.

1 - Criação de plataforma online de cursos para capacitação continuada dos trabalhadores do SUAS, que envolva a temática do 
controle social e transparência pública com a divulgação, reformulação e aprimoramento do Portal da Transparência. Aprovada 
100%

2 -Instrumentalização dos profissionais sobre serviços, programas e projetos, bem como, a elaboração de materiais informativos da 
Política de Assistência Social com linguagem acessível aos operadores do SUAS e a população, de forma continuada e atualizada 
Aprovada 100%

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

1 -  Garantia do recurso para ampliação de unidades de Centros Dia do Idoso, conforme diagnóstico socioterritorial. Aprovado 100%

2 – Cofinanciamento estadual para a criação de Serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência do município 
articulada com outras políticas de modo a garantir a segurança e o processo de saída desta mulher deste ciclo. Aprovada 100%

1 – Previsão de fundo orçamentário para emergências e calamidade pública baseadas em diagnósticos prévios realizados pelos 
municípios. Aprovada (100%)



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

Deliberações -  XIII Conferência Municipal de Assistência Social

Âmbito Federal 

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

1 - Garantir que o valor do BPC continue vinculado ao salário-mínimo, com a possibilidade de contemplar também para o 
cuidador da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência, com grau 3 de dependência. 

Aprovada - 3 contras e 1 abstenção

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

1 - Ampliação da destinação do recurso federal para o fundo municipal de assistência social. Aprovada 100%

2 - Ordenamento legal para a garantia de teto minimo de 5% dos recursos federal destinados a Assistência Social. Aprovado 
100%

1 - Criação de plataforma online de cursos para capacitação continuada dos trabalhadores do SUAS que envolva a temática 
do controle social e transparência pública com a divulgação, reformulação e aprimoramento do Portal da Transparência.  
Aprovada 100%
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Âmbito Federal 

2 - Instrumentalização dos profissionais sobre serviços, programas e projetos, bem como, a elaboração de materiais 
informativos da Política de Assistência Social com linguagem acessível aos operadores do SUAS e a população, de forma 
continuada e atualizada. Aprovada 100%

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

1 -Cofinanciamento federal para a Criação de novas unidades de CRAS para oferta de serviços descentralizados nos 
territórios  em maior vulnerabilidade social, de acordo com diagnóstico socioterritorial e capacidade de atendimento prevista 
na NOB RHSUAS. Aprovado 100%

2 - Revisão da NOB RH SUAS, para adequação da equipe mínima , bem como da quantidade das famílias referenciadas, 
considerando a carga horária dos profissionais do SUAS. Aprovada 100%

EIXO 5: Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências.

1 – Previsão de fundo orçamentário para emergências e calamidade pública,  baseadas em diagnósticos prévios realizados 
pelo estado e no plano municipal de enfrentamento as calamidades. Aprovada (100%)
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