
IX - Registro das Deliberações da Plenária Final da 9ª Conferência 

Municipal de Assistência Social de Salto do Jacuí: 

Deliberações para o Município – Totalizando até 10 Deliberações, 
considerando os 5 Eixos 

DELIBERAÇÕES 
 

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

01 Implementar cursos nas áreas de formação 
humana como musicalização, teatro e danças no 
SCFV PROJOVEM, garantindo a contratação de 
profissionais qualificados nestas áreas, para 
diversificação das atividades. 

Eixo 1 

02 Fortalecer os cursos profissionalizantes nos CRAS 
para suprir a demanda da população em se 
capacitar para o mercado de trabalho, de acordo 
com a escolarização da maioria, com ênfase ao 
adolescente e jovem do SCFV para entrar mais 
qualificado no 1º emprego. 

Eixo 1 

03 Construir plano de carreira e regimento próprio 
para trabalhadores do SUAS, com estabelecimento 
de objetivos, metas e ações, incluindo percentual 
de periculosidade, implementação de 
departamento de  vigilânciasocioassistêncial, 
organizações de plantões sociais, viabilizando 
aperfeiçoamentos e capacitações constantes com 
vistas ao combate da precarização das relações e 
vínculos mediantes a criação de lei. 

Eixo 2 

04 Desvincular financeiramente departamentos como 
Conselho Tutelar ligando este diretamente ao 
Gabinete do Prefeito e serviços como manutenção 
e custeio de funcionários de cemitério e casa 
mortuária atrelando-os a Secretaria de Obras uma 
vez que ambos não caracterizam-se como políticas 
de assistência social sendo o Conselho Tutelar um 
órgão administrativo, vinculado ao Poder Executivo 
Municipal apenas para efeito operacional uma vez 
que é autônomo 

Eixo 2 

05 Promover a integração do Conselho municipal aos 
grupos de usuários do SUAS com a promoção de 
um Ciclo de debates e discussões a  cerca da 
garantia de direitos socioassistenciais e referente 
ao exercício do controle social; 

Eixo 3 

06 Possibilitar que todos os conselheiros participem 
de capacitações sobre controle social 

Eixo 3 

07 Diversificar as oficinas do CRAS dando mais 
incentivo a segurança e soberania alimentar, com 
oficinas de culinária, oficinas de música, canto, 
oficina de informática, palestras. 

Eixo 4 



08 Garantir que os benefícios eventuais sejam 
cofinanciados pelas três esferas de governo e 
Ampliar anualmente os recursos destinados ao 
atendimento dos benefícios eventuais 

Eixo 4 

09 Priorizar, reconhecer e ofertar a todos os 
profissionais do SUAS benefícios, tais como 
vacinas, frente a situações de emergência, visto 
que estão também fazem parte da linha de frente. 

Eixo 5 

10 Promover e organizar o pronto atendimento da 
população, através de benefícios eventuais, em 
casos de emergência e calamidade pública. 

Eixo 5 

 

Deliberações do Município para o Estado, considerando os 5 Eixos da 
Conferência –  Total de deliberações deve considerar quantitativo máximo 
indicado para municípios de cada estado 

DELIBERAÇÕES Eixo ao qual está 
relacionada  (Eixo 1; 
Eixo 2; Eixo 3; Eixo 
4; Eixo 5) 

01 Garantir que os direitos sociais adquiridos pelos 
trabalhadores sejam mantidos e ampliados; 

Eixo 1 

02 Criar Mecanismos Legais para extinguir a 
requisição de profissionais do SUAS para 
realização de laudos, perícias, avaliações  e 
estudos sociais ao poder judiciário e ministério 
público, bem como a prestação de serviços ao 
INSS, Defensoria pública entre outros. Extinguir 
práticas como a cedência de profissionais a outras 
pastas e serviços uma vez que a retirada de 
profissionais do SUAS de suas funções reflete 
falhas em corresponsabilidades e compromissos 
com perda da qualidade e postergação dos 
serviços. 

Eixo 2 

03 Promover a capacitação permanente para os 
conselhos na atuação na política e assistência 
social e no fortalecimento do controle social; 

Eixo 3 

04 Estabelecer parâmetros na relação do SUAS com 
o Sistema de Justiça, visando estabelecimento de 
fluxos, e protocolos de referenciamento e de 
definição de competências em um trabalho 
conjunto 

Eixo 4 

05 Priorizar, reconhecer e ofertar a todos os 
profissionais do SUAS benefícios, tais como 
vacinas, frente a situações de emergência, visto 
que estão também fazem parte da linha de frente. 

Eixo 5 

 

Deliberações do Município para a União, considerando os 5 Eixos da 
Conferência –  Até 4 deliberações 



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

01 Garantir que o BPC continue vinculado ao salário 
mínimo; 

Eixo 1 

02 Promover a capacitação permanente para os 
conselhos na atuação na política e assistência 
social e no fortalecimento do controle social; 

Eixo 2 

03 Promover a formação permanente dos 
profissionais trabalhadores do SUAS; 

Eixo 3 

04 Estabelecer parâmetros na relação do SUAS com 
o Sistema de Justiça, visando estabelecimento de 
fluxos, e protocolos de referenciamento e de 
definição de competências em um trabalho 
conjunto. 

Eixo 4 

05 Priorizar, reconhecer e ofertar a todos os 
profissionais do SUAS benefícios, tais como 
vacinas, frente a situações de emergência, visto 
que estão também fazem parte da linha de frente. 

Eixo 5 

 

 


