Temáticas da atual Sedese

Um dos grandes desafios colocados à atual
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social é a
integração de temáticas que, até então, trabalhavam
de forma isolada, fazendo parte de outros órgãos.
Esse é o caso das políticas de Direitos Humanos,
Esportes, Habitação, Segurança Alimentar e da
Política sobre Drogas, que estavam vinculadas a
outras pastas na estrutura organizacional do Estado
de Minas Gerais.
A
Sedese
busca
a
transversalidade
na
implementação dos programas, seja via integração
de público beneficiário, de localidade de ação, de
processos e de diretrizes comuns.
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Programa 0046 - Políticas de Direitos Humanos

► Objetivo:
Promover, proteger e restaurar direitos humanos de todos por
meio de implementação de políticas públicas, articulação e
coordenação de redes, fortalecimento da participação social, bem
como do monitoramento e avaliação de políticas públicas, com
especial atenção às liberdades individuais.

Programa 0046 - Políticas de Direitos Humanos
UO Ação: 04421 - Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos
Ação: 4111 - Projetos Especiais de Recuperação de Danos aos Direitos Difusos

► Finalidade:
Promover a reparação de danos causados ao meio ambiente
natural, cultural e urbanístico, a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros bens ou
interesses difusos e coletivos

Principais resultados – Monitoramento 2021
UO Ação: 04421 - Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos
Ação: 4111 - Projetos Especiais de Recuperação de Danos aos Direitos Difusos
 Reformulação e publicação do Decreto Estadual, que regulamenta o FUNDIF
(DECRETO 48.251, de 09/08/2021), com o objetivo de atualizar a composição e dar
maior estrutura para a organização do Conselho Estadual de Direitos Difusos - CEDIF
e regularização do colegiado;

 Seleção pública para recomposição do CEDIF, através do EDITAL DE CHAMAMENTO
DE ENTIDADES - CEDIF Nº. 001/2021, publicado em 1º de Julho de 2021;
 Em andamento - Elaboração de EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE
PROJETOS PARA COMPOR BANCO DE PROJETOS DO CEDIF.

Planejamento 2022
UO Ação: 04421 - Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos
Ação: 4111 - Projetos Especiais de Recuperação de Danos Aos Direitos Difusos
 Retomada das atividades do CEDIF. (Está sendo recomposto com seus novos membros
titulares e suplentes ainda em 2021)
 Aprimoramentos da Política com implementação de ferramenta de gestão que
permitirá o rastreamento da origem dos recursos do FUNDIF, bem como do dano
que originou as multas/penalizações, a fim de priorizar o financiamento de projetos cujo
objeto é da mesma natureza e/ou local do dano.
 Oportunidade para municípios e entidades acessarem recursos do FUNDIF, para
execução de projetos que tenham como objetivo promover a reparação de danos
causados ao meio ambiente, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico e a outros bens ou interesses difusos e coletivos, de acordo com
o Edital de Projetos com previsão de publicação ainda em 2021.
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