
Registro das Deliberações da Plenária Final da  XI Conferência Municipal de Assistência Social:  Registradas Deliberações priorizadas pela Plenária Final da  XI

Conferência Municipal - dentre aquelas construídas pelos Grupos de Trabalho - respectivamente para a União, Estados e Municípios, indicando a que Eixo cada

uma delas está relacionada.

Deliberações para o Município – Totalizando até 10 Deliberações, considerando os 4 Eixos

DELIBERAÇÕES Eixo ao qual está relacionada 
(Eixo 1; Eixo 2; Eixo 3; Eixo 4)

1 Financiamento de serviço de residência inclusiva para pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco social
sem cuidado nenhum de familiares. No âmbito municipal como direito assistencial garantido. 1

2 Garantir dotação orçamentária para os fóruns dos trabalhadores e usuários garantindo a participação em reuniões regionais,

estaduais, nacionais, qualificação e eventos necessários
2

3 Garantir o cofinanciamento entre os entes federados para os serviços de centro-dia para idoso 3

4 Incluir na Lei 8.845/12 o direito a gratuidade do transporte público municipal aos acompanhantes para pessoas com deficiência
dependentes. 3

5 Garantir a oferta de cursos Profissionalizantes e a manutenção dos cursos de geração de renda no território da zona rural do
município. 

3

6 Garantir transporte público gratuito para adolescentes matriculados em cursos profissionalizantes e que estejam inseridos no
Cadastro Único.

3

7 Garantir a oferta de cursos Profissionalizantes e a manutenção dos cursos de geração de renda para pessoas com deficiência. 3

8 Garantir a efetivação da NOB-RH/SUAS no que se refere a composição das equipes nos serviços, programas e projetos e

oferecer instrumentos e condições adequadas ao trabalho
4

9 Garantir percentual mínimo de 10% do orçamento Municipal para a Assistência Social 4

10 Garantir  o  compromisso  do  Município  para  com  as  entidades  de  Assistência  Social  parceiras  no  que  diz  respeito  ao
cumprimento dos prazos de repasse, se responsabilizando pelo pagamento com juros 4



Deliberações do Município para o Estado, considerando os 4 Eixos da Conferência –  Total de deliberações deve considerar quantitativo máximo indicado para
municípios de cada estado

Deliberações Qual eixo está relacionada?
1 - Criar recursos de incentivo estadual para o município proporcional ao número de CLAS (Comissão Local de Assistência

Social) implantados.- 

2

2 Criar  estratégias  de  comunicação  para  a  ampla  divulgação  dos  direitos,  programas,  projetos  e  serviços  da  política  de

assistência social à população e entidades socioassistenciais.

2

3  Fomentar e co-financiar as ações de incentivo a geração de renda (Incubadora Social). 2
4 Garantir o cofinanciamento entre os entes federados para os serviços de centro-dia para a pessoa idosa 2
5 Garantir percentual mínimo de 10% do orçamento Estadual para a Assistência Social 4
6 Garantir o compromisso do Estado para com os Municípios no que diz respeito ao aumento do valor do repasse de recursos e

cumprimento dos prazos.

4

Quantitativo máximo de deliberações dos municípios para os Estados, definidos pelo CNAS – conforme Informe n.º 2

Deliberações do Município para a União, considerando os 4 Eixos da Conferência –  Até 4 deliberações

DELIBERAÇÕES Eixo ao qual está relacionada 
(Eixo 1; Eixo 2; Eixo 3; Eixo 4)

1 Garantir o cofinanciamento entre os entes federados para os serviços de centro-dia para idoso. 3

2 Criar Lei que assegure a gratuidade de transporte público para os acompanhantes de Idosos dependentes de acordo com as
legislações vigentes

3

3 Assegurar a vinculação do BPC ao salário mínimo, de acordo com a Constituição Federal, garantindo a idade mínima de 65
anos e a per capta de ½ salário mínimo.

3

4 Garantir percentual mínimo de 10% do orçamento Federal para a Assistência Social. 4


