PRÊMIOS

PARA AS

MELHORES EXPERIÊNCIAS
DE

PROMOÇÃO

DE

BEM-ESTAR NAS
AMÉRICAS 2020

CO N FE R Ê N CIA I NTE R AM E RI CANA D E S EG U RI DAD E SO CIAL

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL

Objetivo
Reconhecer e promover aquelas experiências de políticas
públicas nos eixos de Saúde,
Trabalho, Pensões e Prestações Sociais, implementadas pelas instituições que
compõe a Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS) visando promover,
melhorar e ampliar o acesso ao
direito a Seguridade Social e
de bem-estar das populações
do continente americano. As
temáticas estão delimitadas
pelas Comissões Americanas
de Seguridade Social (CASS).

Sobre a premiação e
as honras ao mérito
1. As experiências vencedoras serão ações ou exercicíos públicos que tenham alcançado seus objetivos em um contexto específico. Os resultados positivos destas práticas
devem estar direcionados ao desenvolvimento de políticas
públicas que contribuam com a transformação dos problemas da seguridade social, tendo como principal objetivo o
fortalecimento do estado de bem-estar para sua população.
2. O número de honras ao mérito por cada CASS será de no
máximo duas e será determinado pelo júri examinador.
3. 3. Serão reconhecidas com honras ao mérito, sem valor monetário, as experiências exitosas que correspondam a temática de cada Comissão Americana de Seguridade Social da
CISS.
4. Os ganhadores serão selecionados por um júri examinador
composto por três especialistas selecionados pela Secretaria Geral da CISS, por um representante do Comitê Permanente da CISS e um representante da Junta Diretiva do
CIESS.
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Honras ao Mérito - CASS
1. Honra ao mérito às melhores experiências fomentadoras
ao bem-estar dos idosos.
Comissão Americana dos Idosos (Comisión Americana del Adulto
Mayor-CADAM).

2. Honra ao mérito às melhores experiências para a gestão
integral do risco.
Comissão Americana de Atuária e Financiamento (Comisión
Americana de Actuaría y Financiamiento - CAAF).

3. Honra ao mérito às melhores experiências de gestão
administrativa das Instituções de Seguridade Social.
Comissão Americana de Organização e Sistemas Administrativos
(Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos CAOSA).

4. Honra ao Mérito às melhores experiências para prevenção
do risco no trabalho.
(Comisión Americana de Prevención de Riesgos del Trabajo - CAPRT)

5. Honra ao Mérito às melhores experiências de regulação
e normatividade para a ampliação e melhoria do acesso
aos direitos e prestações vinculadas à seguridade social.
Comissão Americana Jurídico Social. (Comisión Americana Jurídico
Social - CAJS).

6. Honra ao Mérito às melhores experiências para a
melhoria dos sistemas de saúde, seguridade e bem-estar
social. Comissão Americana de Saúde, Seguridade e
Bem-estar.
(Comisión Americana de Salud, Seguridad y Bienestar Social CASSBS).
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Procedimento de participação
e seleção
Todas as instituições que compõe a CISS poderão registrar
suas aplicações para participar sempre e quando cumpram
com os seguintes requisitos:

1. O formulário de registro pode ser consultado em:
https://ciss-bienestar.org/formato-de-registro-depractica-exitosa/
2. Todas as propostas deverão ser presentadas com claridade
e cumprir com a maior quantidade de elementos possíveis,
e documentos, quando necessário, para melhor serem examinadas. As experiências deverão ser congruentes e ajudar
a fortalecer um, ou mais, dos seguintes princípios:
• O princípio da Solidariedade como expressão de ajuda
mutua, em função das capacidades, para atender e lograr metas e interesses em comum, implica à obrigação da
sociedade inteira conceder proteção as pessoas por
diversas circunstancias, e o dever dos setores com maio-res
recursos para contribuir com o financiamento da Seguridade Social de pessoas com menos recursos.
• O princípio da eficiência: Consiste na utilização social e econômica dos recursos administrativos, técnicos e
financeiros disponíveis para que os benefícios, a que se tem
direito à seguridade social, sejam prestados de for-ma
adequada, oportuna e suficiente.
• O princípio da Universalidade que reflita à aspiração
de que todas as pessoas contem com uma cobertura com
acesso efetivo em todas as nações do continente.
• O princípio da Participação que prescreve que a sociedade se envolva e organize nas definições, no fortalecimento, na fiscalização, no controle e na gestão da Proteção e Seguridade Social.
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• O princípio da Igualdade de tratamento estabelece
que as pessoas participantes do sistema sejam atendidas
nas mesmas condições, perante qualquer requerimento
de Seguridade Social.
• O princípio da Integridade permite detectar às diferentes necessidades sociais para assistir à sua proteção.
Consiste em ampliar a cobertura do sistema em todas as
necessidades que assolam a saúde, a capacidade econômica, e em geral todas as condições de vida da população.
• O princípio da Unidade: é a articulação de políticas,
instituições e procedimentos e prestações para alcançar
os fins da Seguridade Social.
• O princípio da melhoria do bem-estar. Os resultados
das ações empreendidas devem responder de forma eficiente ao problema que se dirigem seus objetivos, mediante indicadores de desempenho ou estudos comparativos que permitam observar as transformações previas à
aplicação da ação e posterior.

Prazos
1. Enviar o formulário de registro de candidatura a partir da
publicação deste edital, até às 23:59 (GMT-6) do dia 30 de
setembro do presente ano.
2. A publicação das melhores experiências de promoção do
bem-estar, segundo o júri, será dia 16 de outubro do presente ano, através dos principais meios de divulgação da
CISS.
3. A premiação se realizará no dia 16 de novembro do
presente ano.
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