Programa 065 – Aprimoramento da Política
Estadual de Assistência Social

► Objetivo:
Reduzir as vulnerabilidades sociais e promover a autonomia dos
usuários por meio do aprimoramento da gestão e dos serviços,
benefícios, programas e projetos socioassistenciais ofertados à
população mineira.

Principais resultados – Monitoramento 2021
UO Ação: 04251 - Fundo Estadual de Assistência Social
Ação: 4132 – Piso Mineiro de Assistência Social Fixo
Finalidade:
Cofinanciar serviços de caráter continuado, benefícios, programas e projetos socioassistenciais, bem
como ações de incentivo à melhoria da qualidade da gestão do Sistema Único de Assistência Social.
► Já realizado o pagamento das parcelas de janeiro a agosto com pagamento da 9ª parcela autorizado
(em processamento)
► Recursos financeiros repassados a todos os 853 municípios mineiros: R$ 35.880.455,20
► Além do repasse ordinário foi repassado o valor referente a 7 parcelas de recursos emergenciais
para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus: R$ 31.526.654,60
•
•

Valor destinado aos municípios do Sul de Minas referente ao repasse ordinário: R$ 4.269.697,60
Valor destinado aos municípios do Sul de Minas referente ao repasse emergencial: R$ 3.735.985,40

Principais resultados – Monitoramento 2021
UO Ação: 04251 - Fundo Estadual de Assistência Social
Ação: 4535 - Rede Cuidar: Aprimoramento da Rede Socioassistencial
Finalidade:
Apoiar técnica e financeiramente as unidades governamentais e entidades socioassistenciais que
compõem a rede do SUAS visando à superação de fragilidades, em consonância com os parâmetros de
qualidade definidos nas normativas do SUAS, visando ao aprimoramento de suas ofertas, por meio do
repasse de incentivo financeiro e/ ou material e realização de apoio técnico, supervisão, capacitação e
monitoramento
► 306 Unidades elegíveis ao recebimento de incentivos financeiros
280 unidades de acolhimento elegíveis ao recebimento de incentivo financeiro no valor de R$ 115.000,00
26 Centros Pop elegíveis ao recebimento de incentivo financeiro no valor de R$ 115.000,00

63 unidades de acolhimento localizados no Sul de Minas
4 Centros Pop localizados no Sul de Minas
Previsão de execução em 2021: Aprox. R$ 15 mi

Principais resultados – Monitoramento 2021
UO Ação: 04251 - Fundo Estadual de Assistência Social
Ação: 4129 – Capacitação, Apoio Técnico e Gestão do SUAS
Finalidade:
Qualificar os gestores, conselheiros e trabalhadores do SUAS estadual e municipais para o
aprimoramento da gestão e das ofertas da política de assistência social, fortalecendo os serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados à população mineira.
24.442 pessoas qualificadas
853 municípios apoiados
MODALIDADE DE QUALIFICAÇÃO
Ate ndim e nto Té c nic o
Aç õe s de a poio té c nic o (vide oc onfe rê nc ia s , vis ita s e ofic ina s )
Ca pa c ita ç ã o
TOTAL

Qualificados - S UL DE MINAS Qualificados - MINAS G E RAIS
2.399
16.570
709
6.684
138
1.188
3.246
24.442

Principais alterações – Planejamento 2022
UO Ação: 04251 - Fundo Estadual de Assistência Social
Ação: 4132 – Piso Mineiro de Assistência Social Fixo
Despesas previstas para 2022:

► Piso Fixo: R$ 54.045.693,60 + R$18.000.000,00
Totalizando R$72.045.693,60
► Proposta: Atualização de valor de R$2,20 para R$2,40 por família
cadastrada no CadÚnico (base de dados de maio 2021), sendo
R$2.000,00 o valor mínimo de repasse a cada município

Principais alterações – Planejamento 2022
UO Ação: 04251 - Fundo Estadual de Assistência Social
Ação: 4535 - Rede Cuidar: Aprimoramento da Rede Socioassistencial

► 63 unidades de acolhimento localizados no Sul de Minas
► 4 Centros Pop localizados no Sul de Minas

Previsão de execução em 2022: Aprox. R$ 17 mi (todo estado)

Principais alterações – Planejamento 2022
UO Ação: 04251 - Fundo Estadual de Assistência Social
Ação: 4129 – Capacitação, Apoio Técnico e Gestão do SUAS
► 853 municípios apoiados

► 44.400 vagas para capacitação Plataforma EAD; aulas gravadas; ebooks, cadernos virtuais, slides; atividade interativa (tutoria, fóruns,
webinários, videoconferência ou lives); atividade avaliativa; pesquisa de
satisfação.

Programa 067 Políticas de Integração
e Segurança Alimentar e Nutricional

► Objetivo:
Coordenar a estratégia de redução das vulnerabilidades dos
indivíduos e famílias, por meio do gerenciamento de políticas
públicas intersetoriais focalizadas em municípios e regiões de
menor desenvolvimento social do estado.

Principais resultados – Monitoramento 2021
UO Ação: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Ação: 4139 - Capacitação e Apoio Técnico Aos Municípios Para Promoção do
Desenvolvimento Regional
Finalidade:
Contribuir para o desenvolvimento social dos municípios abrangidos pelas
diretorias regionais da Sedese por meio da oferta de apoio técnico qualificado,
visando colaborar constantemente para aprimoramento dos serviços e benefícios
ofertados pelos municípios aos cidadãos.
► Capacitação e Apoio Técnico especializado à 48 municípios da Região Sul
para aprimoramento da política de assistência social e promoção do
desenvolvimento regional. No geral, 157 municípios da região receberam ao
menos uma Ação de Apoio Técnico pelas Regionais Sedese.

Principais alterações – Planejamento 2022
UO Ação: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Ação: 4139 - Capacitação e Apoio Técnico Aos Municípios Para Promoção do
Desenvolvimento Regional
► Capacitação e apoio técnico especializado à 38 municípios da Região Sul
para aprimoramento da política de assistência social e promoção do
desenvolvimento
regional

Programa 134 Moradas Gerais

► Objetivo:
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 ao déficit
habitacional quantitativo e qualitativo.

Principais resultados – Monitoramento 2021
UO Ação: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Ação: Ação 4103 - Construção, Reforma e Melhoria de Unidades Habitacionais
Finalidade:
Contribuir para a redução do déficit habitacional em Minas Gerais, promovendo a construção, reforma e
melhoria de moradias para a população vulnerável, urbana e rural, inclusive povos e comunidades
tradicionais.
► Capacitação e Apoio Técnico especializado a municípios da Região Sul para orientar no
planejamento e promoção de habitação local. Foram capacitados gestores e técnicos de municípios das
regionais de Alfenas, Passos, Lavras, Varginha, Guaxupé, Três Corações, Três Pontas/Boa Esperança,
totalizando 52 Municípios capacitados nas temáticas:
•Legislação e diretrizes da Política Habitacional;
•Captação de Recursos, programas e fontes de recursos vigentes;
•Instrumentos para planejamento da política local: Conselho, Plano e Fundo;
•Como elaborar Plano local de Habitação de Interesse Social;
•Instruções para realização de diagnóstico com levantamento das demandas habitacionais no município
•Esclarecimento de dúvidas;

Principais alterações – Planejamento 2022
UO Ação: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Ação: Ação 4103 - Construção, Reforma e Melhoria de Unidades Habitacionais

► Capacitar todos os município da região até Dezembro
de 2022;
As capacitações serão por regional ou por município,
conforme demanda, sobre aspectos gerais para promoção
da política de habitação.
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