
PLANO DIRETOR DE MONTES CLAROS

 

DIRETRIZES  DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Ação Social , Habitação Social e Regularização Fundiária

PROPOSTAS DE DIRETRIZES 

A – Diretrizes da Política de Desenvolvimento e Ass istência Social:
I – atualizar a Política de Assistência Social da Cidade de Montes Claros ao Sistema Único de Assistência Social/ SUAS conforme a Lei Federal n° 12.435, de 
6 de julho de 2011 e regulamentada pela Resolução do CNAS n° 33, de 12 de dezembro de 2012 – Norma Ope racional Básica do Sistema Único de 
Assistência Social – NOB/SUAS;
II – criar estratégia para o fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, dentre outras 
formas participativas e do controle da sociedade civil;
III – garantir a efetivação das ações do Plano Municipal de Assistência Social, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social;
IV – contribuir para a garantia dos Direitos Sociais;
V – garantir os direitos socioassistenciais;
VI – articular com outros níveis de governo ou com entidades socioassistenciais da sociedade civil para o  desenvolvimento da garantia dos direitos sócias 
dos usuários;
VII – contribuir para a garantia do desenvolvimento de condições para o pleno exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos;
VIII – garantir o direito a convivência Social e à autonomia das pessoas em situação de rua, promovendo sua reinserção Social;
IX – fortalecer as instâncias de participação e de controle da sociedade civil  sobre as políticas desenvolvidas no campo da Assistência Social, como o 
Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelares, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/CMDCA, Fóruns de Defesa de 
Direitos e demais organizações relacionadas à luta pela garantia dos direitos;
X – implantar  gestão transparente e participativa do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e do Fundo Municipal e da Infância e da Adolescência – 
FIA, criando e aperfeiçoamento mecanismos de captação de recursos públicos ou privados;
XI – elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, com a participação do governo e representantes da sociedade civil;
XII – apoiar a realizar da Conferência Municipal de Assistência Social;
XIII – garantir a política de Assistência Social, preconizada na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) – Lei Federal n° 12.435, de 6 de junho de 2011 ; 
XIV – adequar os espaços públicos para possibilitar e promover o acesso ás pessoas com deficiência aos serviços regulares prestados pelo Município, 
mediante a remoção de barreiras arquitetônicas, de locomoção e de comunicação;
XV– garantir a desprecarização dos vínculos trabalhistas aos trabalhadores do SUAS que atuam nos serviços socioassistenciais e na região do SUAS por 
meio do concurso público e plano de cargos, carreira e salários atualizados;
XVI – garantir estruturação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/ Assistência Social com formalização das áreas essenciais conforme  o pacto 
de aprimoramento do SUAS, previsto na NOB SUAS/2012, para o quadriênio 2014/2017;
XVII – garantir a construção das edificações dos equipamentos para os serviços socioassistenciais;



XVIII  –  garantir  infraestrutura  adequada  ao  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social/  CMA;  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente/CMDCA; Conselhos Tutelares e demais Conselhos de Direitos ligados a Secretaria;
XIX – revisar a territorialização dos equipamentos Socioassistenciais;

B - Diretrizes da Política Habitacional:
I – assegurar a todo cidadão de Montes Claros o direito à moradia, para o que o Município deverá:
    a – revisar a legislação urbanística e edilícia, de forma a ampliar o universo da população com acesso ao mercado formal de habitação;
      b – inserir as favelas e os loteamentos irregulares no planejamento da cidade, visando fazer com que constituam bairros ou que se integrem efetivamente  
com aqueles onde estejam situados;
      c – estabelecer programas de assentamento para a população de baixa renda, provendo sua regularização fundiária;
II – para fins de assentamento das populações de baixa renda deveram ser priorizadas a oferta de lotes urbanizados e depois a construção de moradias de 
baixo custo para relocalização de pessoas removidas de áreas de risco e outras de interesse público;
III – priorizar o desenvolvimento urbano integrado e sustentável, onde a habitação não se restrinja a casa, mas incorpora também o direito a infraestrutura, 
saneamento ambiental, mobilidade de transporte coletivo, equipamentos e serviços urbanos e sociais, buscando garantir o direito a cidadania;
IV – tornar a questão habitacional como prioridade municipal;
V – atuar de forma coordenada e em conformidade com o plano diretor do município e com a Lei Orgânica Municipal.

C – Diretrizes da Política de Direitos Humanos:
I – promover a universalidade dos direitos com equidade e justiça social, como foco na redução das desigualdades sociais;
II – assegurar a igualdade e o direito a diversidade, de modo a reconhecer a heterogeneidade cultural,  religiosa de gênero e orientação sexual,  físico 
individual, étnico racial e de nacionalidade, entre outras;
III – promover a descentralização político administrativo, com foco na corresponsabilidade entre três esferas de governo para a gestão e o financiamento das 
ações;
IV – garantir a participação e o controle social, organizada na formulação e no controle das políticas públicas em seus espaços preferenciais de atuação que 
são os conselhos e o processo de conferências; 
V – promover a intersetorialidade e o trabalho em rede atuando sobre os problemas, estabelecendo que a política será implementada por meio de um 
conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios;

D -  Diretrizes da Política de Geração de Emprego e  Renda e Qualificação Profissional:
I – criar e apoiar projetos e medidas efetivas que visem minimizar os impactos negativos do desemprego conjuntural e estrutural sobre o mundo do trabalho;
II – formular propostas que possibilitam a obtenção de recursos e linhas de crédito para a geração de trabalho, emprego, renda e qualificação profissional, 
estabelecendo convênios e parcerias, quando necessário;
III – propor e estimular medidas que incentivam o associativismo e o empreendedorismo, para o desenvolvimento econômico e social sustentável, nas áreas 
urbanas e rurais do município;
IV – propor e estimular a assinatura de convênios em âmbito estadual e federal, que visem a qualificação profissional, bem  como a geração de emprego e 
renda do município.


