Tema: Assistência Social
Unidade Orçamentária: 4251- Fundo Estadual de
Assistência Social

Belo Horizonte, 25/10/2019

Unidade Orçamentária: 4251 – FEAS
Programa: 065 – Aprimoramento da Política Estadual de Assistência
Social
Ação: 1059 – Aproximação SUAS

16 municípios com IDH-M baixo (piloto Regional Teófilo Otoni/ Mucuri)
73 municípios com menor desenvolvimento social no estado
• A ação integra o projeto estratégico: Trajetória para Autonomia, que visa induzir a
trajetória para autonomia dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social,
por meio da promoção de políticas públicas intersetoriais;
• Objetiva contribuir para o aumento do acesso à renda, fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários, da autonomia e do exercício da cidadania das famílias.
• Estratégias de: capacitação e apoio técnico dos trabalhadores do SUAS dos municípios;
identificação das famílias vulneráveis; articulação das redes locais do território;
acompanhamento das famílias através do serviço de Proteção e Atendimento Integral da
Família - PAIF; e de encaminhamento dessas famílias para outros serviços, programas e
projetos socioassistenciais e de outras políticas.
• Suplementação de recursos humanos, veículo e equipamentos para a inclusão de famílias nos
serviços e benefícios, principalmente aquelas em situação de extrema pobreza.

Unidade Orçamentária: 4251 – FEAS
Programa: 065 – Aprimoramento da Política Estadual de Assistência
Social
Ação: 4129 – Capacitação, Apoio Técnico e Gestão do SUAS

4500 pessoas qualificadas
853 municípios apoiados
• Qualificação dos trabalhadores do SUAS que atuam na rede socioassistencial
governamental e não governamental, assim como usuários, gestores e agentes de
controle social, para a qualificação da gestão e da oferta de serviços à população;
• Planejamento, execução e monitoramento das ações de capacitação, formação e apoio
técnico aos municípios mineiros.
• Estabelecimento de mecanismos de incentivo financeiro, assessoramento técnico e
qualificação continuados para fortalecer a rede socioassistencial,

Unidade Orçamentária: 4251 – FEAS
Programa: 065 – Aprimoramento da Política Estadual de Assistência
Social
Ação: 4130 – Proteção Social Especial de Média Complexidade

32 municípios abrangidos pelos CREAS Regionais e/ou Municipais
implantados/ cofinanciados
04 CREAS Regionais implantados e/ou monitorados (26 municípios)
01 CREAS Regional em reordenamento (2 municípios)
04 CREAS municipais cofinanciados (4 municípios)
• Manutenção das unidades implantadas e qualificação dos serviços especializados do SUAS
ofertados para as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, risco social e violação de
direitos;
• Coordenação, apoio técnico e financeiro, monitoramento e execução de ações para
manutenção e indução da oferta de proteção social especial de média complexidade
• Aprimoramento do referenciamento técnico especializado, sobretudo em municípios de
pequeno porte, com baixa cobertura da proteção social especial, nos territórios mais
vulneráveis do estado.

• Atendimento à adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em
meio aberto - liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.

Unidade Orçamentária: 4251 – FEAS
Programa: 065 – Aprimoramento da Política Estadual de
Assistência Social
Ação: 4131 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade

330 pessoas acolhidas
45 entidades socioassistenciais mantidas
29 parcerias formalizadas
• Oferta de serviço de alta complexidade para pessoas adultas com deficiência oriundas
da extinta FEBEM em unidades de acolhimento institucional (Residências inclusivas,
Casa Lar/APAES).
• Garantia da proteção integral a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade,
risco social e violação de direitos, cujos vínculos familiares foram rompidos ou
fragilizados

Unidade Orçamentária: 4251 – FEAS
Programa: 065 – Aprimoramento da Política Estadual de
Assistência Social
Ação: 4132 – Piso Mineiro de Assistência Social
853 municípios cofinanciados
Piso Mineiro Fixo e Variável
•

Cofinanciar serviços de caráter continuado, benefícios, serviços, programas e projetos
socioassistenciais para a execução das ofertas do SUAS às famílias e indivíduos em situação de
vulnerabilidade, risco social e violação de direitos

Unidade Orçamentária: 4251 – FEAS
Programa: 065 – Aprimoramento da Política Estadual de Assistência Social
Ação: 4133 – Apoio ao controle social e à gestão descentralizada
24 reuniões, plenárias e conferências realizadas
•
•
•

Garantir a manutenção das atividades e fortalecimento da atuação do Conselho Estadual de
Assistência Social (CEAS), possibilitar o apoio aos conselhos municipais de assistência social;
Garantir o funcionamento da Comissão Intergestores Bipartite (CIB);
Fortalecer o controle social e a gestão descentralizada e participativa do SUAS por meio do apoio às
instâncias de pactuação, deliberação, representação e negociação existentes no sistema (Fóruns,
Urcmas)

Tema: Integração e Segurança Alimentar
Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

Belo Horizonte, 25/10/2019

Programa 067 – Políticas de Integração e Segurança Alimentar
UO: 1481 – SEDESE
Ação 2033 – Coordenação de Políticas Intersetoriais de
Desenvolvimento Social

Entregas esperadas:
 Gestão e Coordenação do Programa Estratégico da Sedese Trajetória para Autonomia;
- Raízes de Minas – projeto estratégico de garantia à segurança
alimentar e nutricional à população extremamente pobre do
campo.
- Banco de Sementes Crioulas para produção sustentável da
agricultura familiar
- Distribuição de kit irrigação para garantia de acesso à água
para a produção
- Promoção de assistência técnica para aprimoramento e
preservação das áreas de plantio

Programa 067 – Políticas de Integração e
Segurança Alimentar
UO: 1481 – SEDESE
Ação 2034 – Elaboração de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Social
Entregas esperadas:
 Estudos quantitativos qualificados em relação
às condições socioterritoriais dos municípios
de baixo IDH-M de Minas Gerais.
 Aplicação de 24 mapas falados para a
construção de diagnósticos técnicos
participativos dos municípios com baixo
IDH-M para garantir o planejamento de
políticas
públicas
bem
informadas.
 Elaboração de notas técnicas anuais de
monitoramento dos indicadores de resultado
do programa Trajetória para Autonomia.

Programa 067 – Políticas de Integração e Segurança Alimentar
UO: 1481 - SEDESE
Ação 2035 – Apoio à política de estadual de segurança alimentar
e nutricional sustentável

Entregas esperadas:
•
•
•
•
•

17 plenárias regionais eletivas de conselheiros e coordenação colegiada.
4 plenárias ordinárias do CONSEA-MG
4 plenárias da CAISANS-MG
1 Seminário de monitoramento do Plano Estadual de SANS.
2 Oficinas de Construção do Plano Estadual de SANS.

Programa 067 – Políticas de Integração e Segurança Alimentar
UO: 1481 - SEDESE
AÇÃO: 4139 - Capacitação e Apoio Técnico aos Municípios para Promoção do
Desenvolvimento Regional

FINALIDADE DA AÇÃO: Qualificação de gestores e técnicos municipais acerca das temáticas
trabalhadas pela SEDESE bem como sobre a correta obtenção, aplicação e prestação de contas dos
recursos referentes às políticas públicas de competência da SEDESE.
RESULTADOS RELEVANTES/ESSENCIAIS DA AÇÃO: prestar apoio técnico para 426
municípios mineiros, na modalidade presencial e à distância, ofertadas pelas Diretorias Regionais de
Desenvolvimento Social de forma qualificada e permanente.
Essas atividades de apoio técnico serão:
- Planejadas de acordo com o mapeamento de demandas dos gestores municipais
- Executadas de forma regionalizada a fim de atender as especificidades de cada região
- Compostas por: Qualificações, Oficinas, Grupos de Estudo, Encontros Regionais e/ou
Microrregionais, Seminários, Câmaras Técnicas, Rodas de Conversa, entre outras.
Essas atividades terão alinhamento metodológico e conceitual entre Sedese central e Regional sobre
as temáticas referentes à atuação da Secretaria (Assistência Social, Trabalho e Emprego, Políticas
sobre Drogas, Direitos Humanos, Esportes, Habitação, Segurança Alimentar e Nutricional)

Tema: Habitação
Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

Belo Horizonte, 25/10/2019

PROGRAMA 134 - MORADAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
Apoiar órgãos e entidades estaduais, regionais e municipais na
implementação de políticas habitacionais alinhadas ao Plano Estadual de
Habitação de Interesse Social (PEH) e à legislação vigente, visando reduzir
as vulnerabilidades associadas à inadequação habitacional.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
• Fortalecer o cumprimento da legislação estadual de habitação social
com responsabilidade fiscal
• Soluções inovadoras e tecnologias sociais para combater déficit
habitacional
• Cooperação com municípios e consórcios de acordo com as demandas e
especificidades locais
• Prioridade para regiões e grupos mais vulneráveis
• Cooperação com organizações do terceiro setor, universidades centros
técnicos de excelência em ensino, pesquisa e extensão

RESULTADOS ESPERADOS PARA 2020:
•

16 Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS)
elaborados em municípios vulneráveis da regional de Teófilo
Otoni/Vale do Mucuri.

•

Atualização do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social
(PEH), visando construir metas para atender prioritariamente o
público vulnerável com modelos de habitação social sustentáveis e
economicamente viáveis.

•

Planos locais prevendo ações para melhora das condições de
moradia nos municípios (com foco em abastecimento de água,
saneamento, suficiência energética e adequação de padrão de
construção civil) pactuadas com os municípios.

Tema: Políticas sobre Drogas
Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

Belo Horizonte, 25/10/2019

PROGRAMA: 070 – POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Finalidade: Coordenar a implementação de políticas sobre drogas em
Minas Gerais, induzindo a descentralização de ações de prevenção, cuidado,
reinserção social e produtiva aos municípios, articulando e fortalecendo a
atuação de redes governamentais e não governamentais de atenção aos
usuários e dependentes de álcool, tabaco e outras drogas, bem como
estimulando o levantamento de dados para subsidiar políticas públicas sobre
drogas com base em evidências.

4151 – DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS
Finalidade: Induzir a descentralização das políticas sobre drogas nos municípios, por meio
de apoio técnico aos representantes municipais para o desenvolvimento de redes locais e
execução de ações integradas de prevenção ao uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas,
de cuidado e de reinserção social e produtiva, com foco no fortalecimento dos fatores de
proteção e na redução dos fatores de risco.
61 municípios apoiados
Trajetória para Autonomia – 28 municípios apoiados
Água Boa

Cristália

Miravânia

Santo Antônio do Monte

Ataléia

Frei Gaspar

Novo Cruzeiro

Santo Antônio do Retiro

Bertópolis

Fronteira dos Vales

Novo Oriente de Minas

São João da Ponte

Bonito de Minas

Ibiracatu

Padre Paraíso

São João das Missões

Caraí

Itaipé

Pai Pedro

Setubinha

Catju

Juvenília

Pintópolis

Varzelândia

Crisólita

Ladainha

Santa Helena de Minas

Verdelândia

4151 – DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS
 Diagnósticos Socioterritoriais e de vulnerabilidades associadas ao uso e abuso de álcool e
outras drogas para todos os municípios realizados;
 Municípios com Equipes Técnicas de serviços que compõem a rede de atenção local em
álcool e outras drogas qualificados;
 Municípios com Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas (COMADs) criados,
qualificados e fortalecidos;
 Planos Municipais Integrados de Políticas Sobre Álcool e outras Drogas instituídos.

4151 – DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS
Ações de descentralização e apoio à Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao
Dependente Químico – 33 municípios apoiados
Andradas

Campo Belo

Formiga

Itabira

Juiz de Fora

Oliveira

Santo Antônio
do Monte

Araguari

Caratinga

Francisco Sá

Itabirito

Manhuaçu

Pedro
Leopoldo

Uberaba

Belo
Horizonte

Cláudio

Governador
Valadares

Itaúna

Mariana

Piumhi

Betim

Contagem

Guarará

Jaboticatubas

Montes
Claros

Ritápolis

Caeté

Divinópolis

Ipatinga

Jequitinhonha

Muriaé

Uberlândia

Santa Luzia

Meta Financeira: R$ 2.256.714
AÇÃO: 4151 - DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS - (página 309 do volume I – PPAG 220-2023 - exercício 2020)

4149 - APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL
NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO
Finalidade: Apoiar e monitorar gerenciar a realização de atendimentos nas modalidades
de prevenção, cuidado e reinserção social e produtiva para usuários e dependentes de
álcool, tabaco e outras drogas e seus familiares, por meio da Rede Complementar de
Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico (RCSSDQ) em cooperação com a
rede governamental que atua na atenção em álcool, tabaco e outras drogas, visando à
promoção da autonomia, da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida.
28.428 atendimentos já pactuados no Programa Rede Complementar de Suporte Social
na Atenção ao Dependente Químico
Eixo Prevenção

• 19.200 atendimentos

Eixo Acolhimento

• 4.428 atendimentos

Eixo Reinserção Social e
Produtiva

• 4.800 atendimentos

4149 - APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA
ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO
Novo Edital de Chamamento Público em andamento, com previsão de mais 32.832
atendimentos nas três modalidades.
Eixo Prevenção
Eixo Acolhimento
Eixo Reinserção Social e
Produtiva

• 28.800 atendimentos
• 192 atendimentos
• 3.840 atendimentos

Incremento em relação ao Novo Edital 2020: mais 888 atendimentos.
Total de atendimentos no Programa Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao
Dependente Químico: 62.148 atendimentos
Meta financeira: R$ 8.930.440
AÇÃO: 4149 - APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (página 308 do volume I,
PPAG 2020-2023 - exercício 2020)

