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DECLARAÇÃO DE SAN SALVADOR 

 

A X Assembleia Geral da Conferência Interamericana de Seguridade 

Social, reunida na cidade de San Salvador, El Salvador, do 24 ao 29 de 

novembro de 1974.  

 

Considerando: 

 

Que para o desenvolvimento da seguridade social nos países da América 

seja orgânico e harmônico, deve se realizar, tendo certos objetivos 

determinados.  

 

Que estes objetivos devem se formular, tendo em conta a realidade 

socioeconômica destes países, e que eles devem se insertar e se 

coordenar com os programas para o progresso social.  

 

Que os documentos técnicos apresentados e as deliberações durante a 

reunião referiram-se, em geral, a evolução e tendências da seguridade 

social nas América nos anos recentes, e em particular, a novos 

esquemas para aplicar a seguridade social a maiores setores da 

população, e em especial, ao meio rural; aspectos jurídicos e 

administrativos da arrecadação de contribuições, a melhoria da 

produtividade dos serviços médicos e a proteção da juventude pela 

seguridade social.  

 

Declara:  

 

Que estes aspectos implicam objetivos por alcançar, que deveriam guiar 

o desenvolvimento da seguridade social, sem esquecer a planificação de 

outros importantes aspectos para o desenvolvimento socioeconômico.  

 

Adotada como pontos orientadores dessa ação para o futuro, os que 

serão indicados nas seguintes resoluções, que estão inspiradas nos 

anelos unanimes dos povos da América, de utilizar adequadamente a 

seguridade social como instrumento para a justiça social.  

 



   

Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
Dirección Ejecutiva de Cooperación y Vinculación 

División de Cooperación 
  

 

  

 

     SEGURIDAD SOCIAL PARA BIENESTAR     

 

 
 

RESOLUÇÃO “CISS” NÚMERO 77 

REFORMAS LEGISLATIVAS, EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS DA 

SEGURIDADE SOCIAL NAS AMÉRICAS 

 

A X Assembleia Geral da Conferência Interamericana de Seguridade 

Social, depois de conhecer os documentos sobre o tema apresentado 

pelo Instituto Salvadorenho de Seguro Social, os aportes e comentários 

dos senhores Delegados e dos Representantes dos organismos 

internacionais, adota a seguinte resolução:  

 

Considerando:  

 

Que no campo da Seguridade Social americana se observam tendências 

em direção:  

 

A universalização do campo de aplicação, com a extensão da Seguridade 

Social às áreas rurais e a crescente inclusão dos trabalhadores 

independentes, mediante esquemas especiais de aplicação;  

 

 A coordenação dos serviços médicos das instituições de seguridade 

social e os de saúde pública, permitindo seu funcionamento mais eficaz 

e o maior aproveitamento dos recursos;  

 

A incorporação de programas preventivos e de reabilitação nos planos 

da medicina da seguridade social, assim como, a avaliação da qualidade, 

da produtividade e do sentido humano da prestação médica.  

 

A busca da manutenção do valor real das prestações econômicas, 

ajustando-as ao incremento do custo de vida, em alguns casos de forma 

automática, e, em outros, mediante revisões periódicas;  

 

A revisão dos sistemas de financiamento, tanto para a proteção a certos 

grupos especiais, como para neutralizar desajustes provocados pelo 

processo inflacionário, tratando de superar os critérios clássicos da 

capitalização;  
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A incorporação do planejamento setorial da seguridade social no 

contexto dos planos integrais de desenvolvimento de alguns países 

americanos,  

 

Acorda:  

 

Que os países membros enviem oportunamente as reformas legislativas 

que se adotem em matéria de extensão, financiamento e administração 

de Seguridade Social, tanto a Secretaria Geral do Comitê Permanente 

Interamericano de Seguridade Social, como ao Centro Interamericano 

de Estudos de Seguridade Social e a Comissão Regional Americana 

Jurídico Social, para manter atualizada a informação que permita 

incrementar o estudo da seguridade social como instrumento de 

promoção e progresso da justiça social e facilitar a elaboração das 

correspondentes analises da Legislação.  

 

RESOLUÇÃO “CISS” NÚMERO 78 

NOVO ESQUENA DE ORGANIZAÇÃO PARA  

ESTENDER A SEGURIDADE SOCIAL A OUTROS SETORES DA 

POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO MEIO RURAL  

 

A X Assembleia Geral da Conferência Interamericana de Seguridade 

Social, depois de conhecer o documento sobre o tema, apresentado pelo 

Comitê Permanente Interamericano de Seguridade Social, os aportes e 

os comentários dos senhores Delegados e dos Representantes dos 

Organismos Internacionais, adotam a seguinte resolução:  

 

Considerando:  

 

Que existe o consenso de que a poluição de Seguridade Social, depende 

as características do desenvolvimento social e econômico em cada país, 

que são as que permitem e regulam a extensão do campo de aplicação 

das prestações e serviços de seguros sociais aos diferentes setores da 

população;  
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Que é evidente que os seguros sociais têm sido um eficaz instrumento 

para a solução de problemas econômicos, sociais e de saúde, de alguns 

setores da população; mas se tem enfrentado a fatores adversos que 

tem limitado sua extensão horizontal, pelo que ainda continuam sem 

proteção grupos muito numerosos no meio urbano, e sobre tudo, no 

meio rural;  

 

Que em alguns casos o núcleo familiar continua excluído ou tem 

prestações limitadas;  

 

Que a promulgação de novas leis ou reformas as existentes na matéria, 

dão origem a novos esquemas de proteção que propiciam a extensão 

da Seguridade Social a grupos de população, até o momento, 

desprotegidos;  

 

Que a legislação da seguridade social deve ser congruente com os 

ordenamentos em matéria de reforma agrária, políticas agropecuárias, 

creditícias, educativas e de saúde, e em estreita vinculação com a 

legislação trabalhista;  

 

Que pelas características ecológicas, fatores epidemiológicos e 

condicionantes sanitárias prevalecentes na região americana, as 

prestações de saúde devem ser prioritárias na primeira etapa de 

extensão da seguridade social, aproveitando melhor os recursos 

humanos e materiais de infraestrutura nacional da saúde, mediante a 

adequada legislação e organizados os serviços médicos;  

 

Que a nova tendência da seguridade social americana contempla a 

crescente presença de setores de profunda marginalização 

socioeconômica, e quase nula a capacidade contributiva, o que obriga a 

reorientar as políticas de solidariedade social e de financiamento, para 

acelerar a ação que possa proporcionar um mínimo de proteção a estes 

grupos.  

 

Acorda:  
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1º É conveniente recomendar aos países da região americana, acelere-

se a elaboração de reformas legislativas ou a promulgação de novas leis 

sobre a matéria, a efeito de dispor do marco jurídico indispensável que 

preveja as alternativas possíveis para a aplicação do campo de aplicação 

dos seguros sociais, estabelecendo os esquemas de prestações e 

serviços, assim como, os sistemas de financiamento compatíveis com o 

desenvolvimento econômico e social em cada país.  

 

2º A atenção da saúde de núcleo familiar deve ser meta prioritária em 

todo o sistema de seguridade social.  

 

3º A existência de crescentes setores de população marginalizados dos 

benefícios dos seguros sociais por sua baixa capacidade econômica, e 

quase nula capacidade contributiva, sendo necessário reorientar os 

postulados da extensão, buscando novos métodos de proteção que 

façam factíveis a outorga de um esquema mínima de prestações 

medicas e sociais para estes grupos, salvaguardando a integridade 

financeira das instituições de seguridade social, e sem paridade de 

direitos, a quantia e a qualidade das prestações a população 

assegurada.  

 

4º O Comitê Permanente Interamericana de Seguridade Social deve 

continuar o estudo de fatores que limitam a extensão da seguridade 

social e pleitear soluções, cuja difusão possa servir de base às 

instituições americanas de seguridade social em seus planos de 

extensão. Com o objetivo de completar este trabalho, se há de 

promover a realização de reuniões a nível regional, para conhecer e 

avaliar periodicamente aos avanços conquistados na extensão da 

seguridade social a setores da população, ainda desprotegidos, 

particularmente no meio rural.  

 

 

RESOLUÇÃO “CISS” NÚMERO 79 

ASPECTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DOS 

PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO NA SEGURIDADE SOCIAL  
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A X Assembleia Geral da Conferência Interamericana de Seguridade 

Social, depois de conhecer o documento sobre o tema, apresentado pela 

Comissão Regional Americana de Organização e Sistemas 

Administrativos e a Comissão Regional Jurídico Social e os aportes e 

comentários dos senhores Delegados e dos Representantes dos 

Organismos Internacionais, adota a seguinte resolução: 

 

Considerando:  

 

Que os sistemas jurídicos e administrativos que conformam a atual 

estrutura organizativa e operativa das instituições americanas de 

seguridade social, são suscetíveis de melhoria e aperfeiçoamento;  

 

Que, em caso de não poder esperar, se adote uma legislação e práticas 

administrativas uniformes em todos os países da área; em caso de 

reconhecer como aspiração comum, a adoção de normas e sistemas 

básicos semelhantes;  

 

Que os países da área guardam distintos níveis de desenvolvimento 

econômico e social, mostrando avanços de diferente grau em matéria 

de seguridade social, e com ele, experiências administrativas e jurídicas 

suscetíveis de se aproveitar em outros países;  

 

Que já em ocasiões anteriores, a nível do Comitê Permanente 

Interamericano de Seguridade Social e da Associação Internacional da 

Seguridade Social, estuda-se a relação que existe ou deve existir entre 

os planos de desenvolvimento e a seguridade social;  

 

Que faz falta uma maior consideração de tipo operativo no estudo da 

relação: seguridade social X planos de desenvolvimento;  

 

Que o tema “Aspectos Jurídicos e Administrativos dos Procedimentos de 

Arrecadação na seguridade social” tem muitos pontos de relação com 

conteúdo de política e operação dos planos de desenvolvimento no que 

a integração econômica é parte importante,  
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Resolve:  

 

Que o Comitê Permanente Interamericano de Seguridade Social e 

Associação Internacional da Seguridade Social, através dos órgãos que 

considerem convenientes promovam a elaboração de um documento 

monográfico que contenha os aspectos jurídicos e administrativos da 

arrecadação de cada um dos membros, de maneira detalhada e 

classificada, que sirva de material de consulta para adequar as 

experiências da área às peculiaridades de outros países.  

 

Aos efeitos apontados, sugere-se criar um grupo de trabalho, que conte 

com a cooperação das Comissões Regionais Americanas de Seguridade 

Social e do Centro Interamericano de Estudos de Seguridade Social, 

para que elaborem o documento mencionado, que servirá de consulta e 

referência ás instituições de seguridade social americanas. Sugere-se 

que dito documento, entre outros aspectos contemple: Descrição e 

analise dos sistemas de arrecadação vigente e seus resultados.  

 

Que as Secretarias Gerais do Comitê Permanente Interamericano de 

Seguridade Social e a Associação Internacional de Seguridade Social, 

para organizar seminários ou cursinhos, aonde se considerem de forma 

global os sistemas de operação dentro da Seguridade Social. Por 

exemplo: sobre o sistema de arrecadação, em todos seus aspectos, o 

que incluiria desde a elaboração e controle de planilhas, até os trâmites 

administrativos e judiciais para fazer efetiva a arrecadação. Este tipo de 

trabalho por sistema, supõe um enfoque multidisciplinar e o 

desenvolvimento de técnicas em trabalho em equipe.  

 

Que aproveitando a celebração do curso sobre “Informática e 

Automatização nas instituições de Seguridade Social” a se realizar de 

18 de setembro a 14 de novembro de 1975, no Centro Interamericano 

de Seguridade Social, leve-se a cabo a Mesa Redonda para considerar 

os aspectos relacionados com o tema do dia 14 ao 18 de novembro de 

1975.  
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RESOLUÇÃO “CISS” NÚMERO 80 

PROCEDIMENTO PARA INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS 

SERVIÇOS MEDICOS NAS INSTITUIÇÕES SE SEGURIDADE 

SOCIAL  

 

A X Assembleia Geral da Conferência Interamericana de Seguridade 

Social depois de conhecer o documento sobre o tema apresentado pela 

Comissão Regional Americana Médico Social, os aportes e comentários 

dos senhores Delegados e dos Representantes dos Organismos 

Internacionais, adota a seguinte resolução:  

 

Considerando:  

 

Que é objetivo principal da seguridade social proporcionar atenção 

médica para a proteção de núcleos cada vez maiores de população e 

que a população mais desprotegida não tem possibilidades de participar 

do financiamento da prestação de saúde que requer;  

 

Que as instituições de seguridade social cotam para a prestação medica 

com recursos financeiros limitados à capacidade contributiva dos 

setores;  

 

Que o custo da prestação dos serviços médicos tende a se encarecer a 

um ritmo acelerado por diferentes causas, destacando-se muito 

especialmente a problemática mundial inflacionaria;  

 

Que as instituições de seguridade social para cumprir com os seguros 

de doença, maternidade e risco do trabalho, devem responsavelmente 

otimizar os recursos a sua disposição: humanos, técnicos e econômicos;  

 

Recomenda:  

 

1º Estudar as características da população de falantes das instituições 

de seguridade social, para que em razão dos aspectos demográficos, 

sociais, culturais e particularmente em consideração a epidemiologia 
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regional, planeje-se o programa médico a desenvolver de forma integral 

buscando o melhor aproveitamento dos recursos.  

 

2º Estabelecer e desenvolver os critérios que permitam a preparação e 

designação de pessoal médico e paramédico, de acordo às necessidades 

qualitativas e quantitativas das instituições;  

 

3º Melhorar a produtividade do pessoal de saúde com que contam às 

instituições de seguridade social, pondo em especial atenção em elevar 

à técnica no desempenho de seus trabalhos, a partir de uma adequada 

seleção e desenvolvimento pessoal, patrocinando a criação de grupos 

interdisciplinares de trabalho que propiciem a realização do indivíduo 

atendendo a suas necessidades básicas e motivacionais, para fazer de 

sua atividade cotidiana uma tarefa gratificante, e não alienante.  

 

4º Estabelecer e impulsionar ações que orientem ao falante, a obter 

uma racional utilização dos serviços médicos e suas instalações.  

 

5º Realizar desenhos de unidades médicas que adequem o espaço à 

função, com equipes e materiais cuja tecnologia este em concordância 

com o tipo de serviço a ser outorgado, proporcionando ainda, maior 

utilização às unidades através do incremento nos dias laborais do ano, 

assim como nas horas por dia.  

 

6º Conservar e manter o patrimônio das instituições de seguridade 

social, representando por suas instalações físicas, estabelecendo e 

desenvolvendo os sistemas técnico-administrativos que acordes com o 

desenvolvimento e problemática da instituição neste capitulo, 

garantissem que os imóveis, equipamentos e instalações operem 

eficientemente.  

 

7º Desenvolver técnica e procedimento que otimizem a aquisição e uso 

de medicamentos, materiais para curativos, equipamentos e 

energéticos, propiciando para o efeito a elaboração de normas, 

especificações, quadros básicos, sistemas de controle de qualidade e 

manuais de operação.  
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8º Implementar sistemas de informação e estatística que colaborem a 

incrementar a produção de serviços médicos, estabelecendo indicadores 

de operação e procedimento de avaliação.  

 

9º Implementar as recomendações que foram aprovadas no IV 

Congresso Americano de medicina da Seguridade Social ao tratar os 

programas de pesquisa de economia médica e sua influência na atenção 

de serviços de saúde.  

 

10º Promover o intercâmbio de expectativas entre as instituições de 

seguridade social, em matéria de produtividade dos serviços médicos.  

 

RESOLUÇÃO “CISS” NÚMERO 81 

A PROTEÇÃO DA JUVENTUDE E A SEGURIDADE SOCIAL: 

OS PROBLEMAS DE EMPREGO, DESEMPREGO, INVALIDEZ E 

REABILITAÇÃO DOS JOVENS 

 

A X Assembleia Geral da Conferência Interamericana de Seguridade 

Social, depois de conhecer os documentos “a proteção da juventude e 

a seguridade social” apresentado pela Organização Internacional do 

Trabalho e “os problemas do emprego, desemprego, invalidez e 

reabilitação dos jovens” apresentando pela Associação Internacional de 

Seguridade Social, e os aportes e comentários dos senhores Delegados 

e dos Representantes de Organismos Internacionais, adota a seguinte 

resolução:  

 

1º  Dada a importância e complexidade dos problemas de bem-estar 

dos jovens, a seguridade social deve contribuir a sua solução, sem que 

isso implique em que se considere a juventude como categoria especial, 

devendo se estabelecer uma política integral que contemple seus 

distintos aspectos.  

 

2º Os programas de proteção da juventude, não são independentes de 

outras formas que tendem ao melhoramento dos níveis de vida, 

particularmente, relacionam-se com as formas de ação comunitárias 
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relativas a escolaridade, a estabilidade e responsabilidade da família, 

especialmente no Setor rural, para evitar o êxodo das grandes cidades.  

 

3º A limitada cobertura da seguridade social implica que seus efeitos 

em favor aos jovens são pouco significativos, enquanto não se estenda 

sua aplicação aos mais amplios setores da população e não se incorpore 

o núcleo familiar.  

 

4º A proteção da saúde dos jovens constitui um imperativo e os regimes 

de seguridade social devem se esforçar em estender o direito às 

prestações de saúde aos filhos dos assegurados, até que eles obtenham 

o direito a tais prestações.  

 

6º A medida que os regimes de seguridade social levam acabo os 

programas de serviço sociais, convém que eles incluam atividades a 

favor da juventude, principalmente no campo da educação, recreação, 

capacitação e emprego. 

 

7º Os regimes de seguridade social devem considerar a possibilidade de 

diminuir ou eliminar os requisitos por tempo ou cotações mínimas, que 

restringem o direito às prestações de invalidez.  

 

8º Os serviços e prestações de reabilitação devem se aplicar, de forma 

ampla, a todos os assegurados e a seus filhos que os necessitem, sem 

consideração à causa que tenha determinado a incapacidade ou 

invalidez.  

 

9º Devem se adotar as medidas necessárias para garantir o emprego 

dos jovens reabilitados e para tais efeitos é importante a colaboração 

de associações de trabalhadores e empregadores, junto com a ação do 

estado.  

 

10º A fim de velar pelo bem-estar da juventude, devem-se intensificar 

as campanhas de educação sanitária, assim como os programas de 

medicina preventiva, prevenção de acidentes e riscos profissionais e luta 

contra a dependência de drogas.  


