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A XV Assembleia Geral da Conferência Interamericana de Seguridade 

Social, reunida em San José da Costa Rica, do 20 ao 14 do novembro 

de 1989, adota as seguintes Resoluções, precedidas da:  

 

DECLARAÇÃO DE SAN JOSÉ 

O PERFIL DA SEGURIDADE SOCIAL NO SÉCULO XXI 

 

Considera que, a própria criação da Conferência Interamericana de 

Seguridade Social, atendeu a necessidade de construir entre os países 

da América um acervo conjunto para continuar dando impulso à 

Seguridade Social e estabelecer novos vínculos de solidariedade para a 

solução de problemas comuns.  

 

Reconhece que, não obstante o fortalecimento da Seguridade Social na 

América, ainda persistem problemas que permitem apreciar que o 

horizonte do Século XXI, seguirá recebendo o impacto de distintas 

forças políticas, economias e sociais, caracterizando, a dimensão do 

desafio a superar e pondo a prova a capacidade de resposta de suas 

instituições.  

 

Afirma que, neste processo, impõem-se dar-lhe a seguridade social uma 

dimensão única e inconfundível que propicie realizar uma verdadeira 

conspiração para acabar com a doença, a miséria, a desigualdade e a 

injustiça.  

 

Reitera que, nunca antes os desafios foram maiores nem as promessas 

mais amplias, já que as expectativas sobre a seguridade social, 

conferem-lhe um grande compromisso para que o temor da incerteza 

desapareça do horizonte de nossas comunidades.  

 

Valoriza a voluntariedade política dos governos para apoiar o 

fortalecimento da seguridade social e reforça a importância de suas 

reformas legislativas, a efetividade das instituições que refletem a 

fortaleza gremial, a participação setorial, a capacidade de administração 

e financiamento, e a participação comunitária como meta da 

solidariedade nacional.  
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Reconhece que a idoneidade das instituições de seguridade social se 

alcançará à medida que se conquiste uma crescente participação 

democrática e comunitária nos programas de atenção primaria da 

saúde, reforcem-se seus avanços em direção a uma conceitualização do 

direito da seguridade social e se enfrentem os desafios decorrentes das 

perspectivas da seguridade social.  

 

Com supramencionadas considerações, a Conferência: 

 

Declara:  

 

Que a seguridade social na América em seu horizonte do século XXI 

deverá ser apoiada com o esforço imaginativo de suas instituições, o 

impulso decidido de seus homens, e a mais alta solidariedade, e 

compromisso frente às necessidades sociais, em um esforço 

concentrado, como tem acontecido nesta XV Assembleia.  

 

RESOLUÇÃO “CISS” NÚMERO 108 

O DIREITO À SEGURIDAE SOCIAL 

 

O esforço imaginativo para contemplar a seguridade social do futuro, 

não deverá renunciar a premissa de sua extensão a toda a população, 

à que se aspira chegar em sucessivos avanços.  

 

A analise da autonomia do Direito da Seguridade Social, deve-se fazer 

desde perspectivas: desde o ponto de vista da legislação de cada país o 

direito positivo, e desde uma ótica cientifica, ou seja, do dever ser 

direito da Seguridade Social; como um direito que brota da natureza 

mesma do homem e que nesse sentido não tem fronteiras nem.... 

 

 

 

 


