
 

Errata Eixo 2 

 

Prezando pela transparência e legitimidade do processo conferencial a Comissão de 

Sistematização alerta para: 

A proposta 4 e 5 do eixo 2 para o Estado está repetida. Suprimimos a repetida e inserimos mais 

uma proposta, seguem as alterações em vermelho. 

Onde se lê:  

 

 
Redação da Proposta de 

Deliberação 

Origem: deliberação advinda dos 

municípios 

 

 
Eixo 

 
Votos 

GT1 

 
Votos 

GT2 

 
Votos 

GTn* 

 
Total de 

votos 

1 
Financiar as capacitações e qualificação 
para os trabalhadores do SUAS garantindo 
a educação permanente dos profissionais 
da Política de Assistência Social, bem 
como aos conselheiros, garantindo 
capacitações dos profissionais para 
acessibilidade e inclusão. 

 
 
 
 
 
 

 
2 

30 13 - 43 

2 
Ampliar o investimento na Política de 
Assistência Social por parte da gestão 
estadual, através do Fundo Estadual de 
Assistência Social, permitindo o 
investimento em infraestrutura para apoio 
técnico aos municípios e aumento dos 
recursos humanos das equipes técnicas do 
SUAS. 

30 13 - 43 

3 
Garantir na Lei Orçamentária Anual 
previsão de recursos destinados ao 
cofinanciamento dos municípios para o 
aprimoramento da Gestão, dos serviços, 
dos programas, dos projetos de Assistência 
Social, em âmbito regional e local, 
conforme prevê a Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS – com ênfase 
para PSE de média e alta complexidade e 
atendimento da população em situação de 
rua, bem como, garantir o apoio técnico 
para implantação de serviços 
regionalizados. 

30 13 - 43 

4 
Cofinanciar a Ampliação/construção de 
equipamentos públicos da Assistência 
Social como CRAS, CREAS, Centro dia, 
Residências Inclusivas, Serviços de 
Acolhimento, entre outros. 

30 13 - 43 

5 
Cofinanciar a Ampliação/construção de 
equipamentos públicos da Assistência 
Social como CRAS, CREAS, Centro dia, 
Residências Inclusivas, Serviços de 
Acolhimento, entre outros. 

30 13 - 43 



6 
Garantir na Lei Orçamentária Anual a 
ampliação dos recursos financeiros 
destinados ao cofinanciamento da política 
de Assistência Social aos municípios, a 
regulamentação e aprovação da lei do 
SUAS no Estado do RS e a previsão de 
recursos para o cofinanciamento dos 
benefícios eventuais e efetivar os repasses 
no exercício a que compete. 

30 3 - 33 

7 
Garantir na Lei Orçamentária Anual, a 
ampliação dos recursos destinados ao 
cofinanciamento da política de Assistência 
Social aos municípios 

30 0 - 30 

8 
Efetivar os repasses dos recursos do 
Fundo Estadual – FEAS, para os Fundos 
Municipais - FMAS destinados ao 
cofinanciamento da Política Assistência 
Social, preconizado no pacto federativo. 

30 0 - 30 

9 
Implementar sistema informatizado para os 
processos de cofinanciamento, prestação 
de contas e transparência. 

 0 13 - 13 

10 
Garantir recursos para adequação dos 
serviços socioassistenciais, especialmente 
quanto à acessibilidade física para o 
atendimento da pessoa com deficiência, de 
acordo com a Lei Brasileira de Inclusão – 
LBI. 

 0 13 - 13 

 

 

Leia-se:  

 

 
Redação da Proposta de 

Deliberação 

Origem: deliberação advinda dos 

municípios 

 

 
Eixo 

 
Votos 

GT1 

 
Votos 

GT2 

 
Votos 

GTn* 

 
Total de 

votos 

1 
Financiar as capacitações e qualificação 
para os trabalhadores do SUAS garantindo 
a educação permanente dos profissionais 
da Política de Assistência Social, bem 
como aos conselheiros, garantindo 
capacitações dos profissionais para 
acessibilidade e inclusão. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

30 13 - 43 

2 
Ampliar o investimento na Política de 
Assistência Social por parte da gestão 
estadual, através do Fundo Estadual de 
Assistência Social, permitindo o 
investimento em infraestrutura para apoio 
técnico aos municípios e aumento dos 
recursos humanos das equipes técnicas do 
SUAS. 

30 13 - 43 

3 
Garantir na Lei Orçamentária Anual 
previsão de recursos destinados ao 
cofinanciamento dos municípios para o 
aprimoramento da Gestão, dos serviços, 
dos programas, dos projetos de Assistência 
Social, em âmbito regional e local, 

30 13 - 43 



conforme prevê a Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS – com ênfase 
para PSE de média e alta complexidade e 
atendimento da população em situação de 
rua, bem como, garantir o apoio técnico 
para implantação de serviços 
regionalizados. 

4 
Cofinanciar a Ampliação/construção de 
equipamentos públicos da Assistência 
Social como CRAS, CREAS, Centro dia, 
Residências Inclusivas, Serviços de 
Acolhimento, entre outros. 

30 13 - 43 

5 
Garantir na Lei Orçamentária Anual a 
ampliação dos recursos financeiros 
destinados ao cofinanciamento da 
política de Assistência Social aos 
municípios, a regulamentação e 
aprovação da lei do SUAS no Estado 
do RS e a previsão de recursos para o 
cofinanciamento dos benefícios 
eventuais e efetivar os repasses no 
exercício a que compete. 

30 3 - 33 

6 
Garantir na Lei Orçamentária Anual, a 
ampliação dos recursos destinados ao 
cofinanciamento da política de Assistência 
Social aos municípios 

30 0 - 30 

7 
Efetivar os repasses dos recursos do 
Fundo Estadual – FEAS, para os Fundos 
Municipais - FMAS destinados ao 
cofinanciamento da Política Assistência 
Social, preconizado no pacto federativo. 

30 0 - 30 

8 
Implementar sistema informatizado para os 
processos de cofinanciamento, prestação 
de contas e transparência. 

0 13 - 13 

9 
Garantir recursos para adequação dos 
serviços socioassistenciais, especialmente 
quanto à acessibilidade física para o 
atendimento da pessoa com deficiência, de 
acordo com a Lei Brasileira de Inclusão – 
LBI. 

 0 13 - 13 

10 
Atuar de maneira a garantir o repasse 
regular e automático (mensal) na 
modalidade fundo a fundo do 
Cofinanciamento Estadual destinado à 
gestão, aos serviços, aos programas, e aos 
benefícios socioassistenciais, bem como na 
ampliação destes recursos. 

 0 13 - 13 

 

 

 

Comissão de sistematização 


