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A NOVA 
SEDESE
Subsecretarias

Assistência 

Social

Trabalho e 

Emprego

Direitos 

Humanos
Esportes

União de 3 secretarias: 
Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese)
Esportes (Seesp)
Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (Sedpac)



SUBSECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Coordenar a formulação e a 

implementação da Política de 

Assistência Social e do Sistema 

Único de Assistência Social, 

visando à redução da pobreza e 

da exclusão social, garantindo o 

acesso a condições justas de 

vida e ao exercício pleno de 

direitos

Atribuições

SUBSECRETARIA DE 
DIREITOS HUMANOS

Fomentar o desenvolvimento 

social da população, por meio de 

ações relativas à garantia, à 

promoção e à defesa dos direitos 

humanos e de ampliação da 

participação social.



SUBSECRETARIA DE 
ESPORTES

Promover o esporte, a atividade 

física e o lazer, com vistas ao 

desenvolvimento humano e à 

melhoria da qualidade de vida da 

população

SUBSECRETARIA DE 
TRABALHO E EMPREGO

Promover e garantir a 

implementação de políticas 

públicas de trabalho, emprego, 

renda, empreendedorismo e 

economia popular solidária.

Atribuições



O QUE QUEREMOS

 

Melhoria da qualidade de vida da população vulnerável

Inclusão do público vulnerável nas políticas públicas desenvolvidas pelo Estado

Qualificação profissional para inserção no mundo do trabalho

Garantia, promoção e defesa dos Direitos Humanos

Incentivo à colaboração trisetorial nas políticas públicas

Redução da pobreza, por meio da indução de políticas públicas e articulação intersetorial

Incentivo ao desenvolvimento municipal e regulação de políticas regionalizadas

Trabalho articulado, transversal e integrado entre as áreas



tomada de 

decisões com 

base em dados/ 

direcionamento 

técnico

das demandas  

para as ofertas

DIRETORIAS 
REGIONAIS DA 
SEDESE
 
22 unidades
 
Processo seletivo 
para composição 
das equipes
 
Planejamento do modelo regional 
fortalecido, em consonância com 
estrategia SEDESE



ESTRATÉGIAS 2019-2022

MUDANÇA DE 

CULTURA

da  emergência 

para  

planejamento,  

monitoramento 

e  avaliação

REORGANIZAÇÃO 

DO  TRABALHO

tomada de 

decisões com 

base em dados/ 

direcionamento 

técnico

TERRITORIALIZAÇÃO 

DA  POLÍTICA 

das demandas  

para as ofertas

CONCRETIZAR 

ENTREGAS

Gerar resultados 

que impliquem 

na garantia de 

proteção social e 

defesa dos 

direitos, com foco 

no usuário.

 

ESTADO INDUTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL



 

 
 autonomia

[Acesso à renda
Oportunidades

Liberdade
Cidadania

Emancipação
Qualidade de vida
Plena convivência 

familiar e comunitária
(...)]

 

vulnerabilidades 
sociais

[Riscos sociais
Violação de direitos

Exclusão Social
Privações

Isolamento
Pobreza

Desigualdade social
(...)]

 

Estado que induz a garantia dos direitos fundamentais e a 

promoção do desenvolvimento social.



PARA OS PRÓXIMOS ANOS

DESAFIOS 

GARANTIR O 

COFINANCIAMENTO

Elaborar estratégia de 

Cofinanciamento Estadual 

aos municípios mineiros

OFERTA 

REGIONALIZADA 

Repensar modelos de 

oferta descentralizada

APOIO TÉCNICO 

FOCADO NO 

USUÁRIO (A)

Redesenho das 

capacitações, oficinas, 

workshops e demais 

estratégias de apoio 

técnico com foco nas 

necessidades dos 

usuários(a) de Assistência 

Social

MENSURAÇÃO DE 

IMPACTO DAS 

AÇÕES

Mensurar, a partir de 

levantamento de dados, 

cálculos de indicadores e 

emissão de relatórios, o 

impacto das ações da 

Secretaria para os 

municípios



 
 

Confinanciamento 

Estadual - 

Piso Mineiro

348 municipios
(41%)

100% da parcela
R$ 2.000,00

270 municipios
(32%)

de 50 a 99% da parcela
 

235 municipios
(27%)

menos de 50% da 
parcela
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SECRETARIA DE ESTADO 

DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

 

CIDADE ADMINISTRATIVA. PRÉDIO MINAS. 14º ANDAR. LADO ÍMPAR

ELIZABETH JUCA
 

SECRETÁRIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

gabinetesec@social.mg.gov.br

E-MAIL

(31) 3916 8049

TELEFONE


