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Apresentação
Este Catálogo reúne os principais serviços prestados 
e ações realizadas diretamente à sociedade ou a 
órgãos municipais, pela Secretaria de Estado de 
Segurança Pública de Minas Gerais – Sesp. A partir 
da sistematização das principais informações desses 
serviços e ações, este Catálogo visa contribuir para a 
transparência da atuação da Secretaria, com o objetivo 
de potencializar as articulações com outros serviços e 
órgãos e para facilitar o acesso do público aos serviços.
 
Primeiramente, cumpre salientar que a Sesp atua 
sobre as políticas estaduais de segurança pública, 
para garantir a efetividade das ações operacionais, 
conjugando estratégias de prevenção e repressão 
qualificada à criminalidade e à violência, com vistas
à promoção da segurança da população. Nessa 
perspectiva, tem como principais políticas públicas:

Política de Prevenção Social à Criminalidade;
 Política sobre Drogas;
 Política de Integração de Segurança Pública; e
 Política de Atendimento Socioeducativo.
 
A Política de Prevenção Social à Criminalidade 
contribui para prevenção e redução de violências e 
criminalidades incidentes sobre determinados terri-
tórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos. 
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A Política sobre Drogas desenvolve ações de modo 
a prevenir o uso nocivo de álcool, tabaco e outras
drogas e atender e reinserir socialmente seus usuários e 
dependentes. 

Já a Política de Integração articula informações e ações 
dos órgãos de segurança pública e entre estes e outras 
organizações. Por fim, é atribuição também da Secretaria
coordenar e gerir o Sistema Estadual de Atendimento 
Socioeducativo, visando interromper a trajetória infra-
cional de adolescentes autores de atos infracionais, em 
cumprimento de medida socioeducativa de internação e 
semiliberdade.
 
Em relação à organização deste documento, em sua 
primeira parte estão expressos serviços e ações da Sesp, 
agrupados em quatro eixos de atuação, os quais coinci-
dem com as principais políticas públicas da Secretaria, 
já citadas acima. Para cada serviço e ação estão descritas
informações sobre seu objetivo, público alvo, forma de 
acesso, critérios para implementação e abrangência territorial.
 
Já na segunda parte, são citados os serviços e ações da 
Secretaria, tanto aqueles de abrangência estadual, quanto 
aqueles que atendem determinado município. Neste últi-
mo caso, além de informar o serviço ou ação disponibilizado 
no município, são expressos os seus respectivos endereços.
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EIXO 
POLÍTICA DE PREVENÇÃO 
SOCIAL À CRIMINALIDADE
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A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral 
contribuir para prevenção e redução da violência e criminalidade
incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a 
esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança no Estado 
de Minas Gerais.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o 
enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 
de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder Público, 
com a participação da sociedade civil, visando a intervenção direta sobre 
dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e processos de 
criminalização.

Para o desenvolvimento dos Programas de Prevenção Social à 
Criminalidade são implantadas Unidades de Prevenção Social à
Criminalidade nos municípios parceiros, conforme a seguinte metodologia:

 Centros de Prevenção Social à Criminalidade - Base territorial: 
Unidades Públicas de abrangência territorial, localizados em territórios 
que registram índices elevados de criminalidade violenta nos municípios.
Esses Centros executam os Programas Controle de Homicídios –
FICA VIVO! e Mediação de Conflitos - PMC.

 Centros de Alternativas Penais e Inclusão Social de Egressos do 
Sistema Prisional - Base municipal: Unidades Públicas de abrangência 
municipal, localizadas em áreas centrais dos municípios. Esses Centros 
executam os Programas Central de Acompanhamento de Alternativas 
Penais - CEAPA e Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional – PRESP.

Contatos
Subsecretaria responsável: Subsecretaria de Políticas de Prevenção Social à Criminalidade

E-mail: cpecgab@defesasocial.mg.gov.br | Telefone: (31) 3915 5448



PROGRAMA 
DE CONTROLE 
DE HOMICÍDIOS
FICA VIVO!
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1- O que é?

É um programa de prevenção social à criminalidade que possui foco na 
prevenção e redução de homicídios dolosos de adolescentes e jovens, 
atuando em áreas com registros de índices elevados de criminalidade 
violenta. 

O programa Fica Vivo! articula dois eixos de atuação: Proteção Social e 
Intervenção Estratégica. No eixo Proteção Social, a partir da análise da 
dinâmica social das violências e da criminalidade nos territórios, o 
Programa promove oficinas de esporte, cultura e arte; realiza projetos
locais, de circulação e institucionais; faz atendimentos individuais dos 
jovens e promove Fóruns Comunitários. Além disso, o Programa articula
com os serviços públicos para encaminhamentos de adolescentes e jovens, 
de acordo com suas demandas.

No eixo Intervenção Estratégica, o 
Programa promove a articulação 
interinstitucional entre a Secretaria
de Estado de Segurança Pública, 
as Polícias Militar e Civil, Ministério 
Público, Poder Judiciário e órgãos 
municipais de Segurança Pública. 

Esse eixo contempla a operaciona-
lização de Policiamento Preventivo 
Especializado, realizado pelo Grupo 
Especializado em Policiamento de 
Áreas de Risco da Polícia Militar – 
GEPAR –que visa, dentre outros, a 
ampliação da sensação de segurança
e da legitimidade do policiamento 



12

preventivo e das ações repressivas.
Além disso, esse eixo contempla 
também a formação e funciona-
mento dos Grupos de Intervenção 
Estratégica – GIE, que têm como 
principal objetivo a prevenção e 
redução de conflitos e rivalidades 
violentas por meio da ampliação 
da assertividade e tempestividade 
das ações repressivas realizadas nas 
áreas de abrangência do Programa. 

2- Qual é o objetivo? 
Contribuir para a prevenção e 
redução de homicídios dolosos 
de adolescentes e jovens moradores 
das áreas de abrangência dos 
Centros de Prevenção Social à 
Criminalidade (CPC).

3- Quem pode acessar?
Jovens de 12 a 24 anos moradores
de territórios onde existe um 
Centro de Prevenção à Criminalidade.

4- Como acessar?
Ir pessoalmente aos Centros de 
Prevenção à Criminalidade, no 
horário de 9h às 17h, ou ir 
diretamente às oficinas ofertadas 
nos territórios.
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5- Quais são os critérios para  implementação do serviço?

Municípios com mais de 100 mil habitantes, com territórios que registram 
índices elevados de criminalidade violenta, identificados por meio de 
análises e estudos estatísticos.

6- Qual é a contrapartida do município para implementação 
do serviço?

Firmar termo de cooperação com o estado para definir as 
responsabilidades do município, tais como custear aluguel, luz, água e 
IPTU dos Centros de Prevenção à Criminalidade.

Nos territórios, existe a contrapartida de cessão de espaços para 
realização de oficinas (por exemplo, nos Centros de Referência de 
Assistência Social - CRAS, escolas municipais e estaduais, quadras 
administradas pelas Regionais, entre outros).

7- Quais são as etapas de implementação?

 • Diagnóstico de Implantação do CPC (identificar lideranças 
comunitárias, rede parceria, equipamentos públicos, localidade para
o CPC, etc.);

 • Mobilização da comunidade local;

 • Identificação e locação de um imóvel adequado para implemen-
tação do CPC;

 • Estruturação do CPC: aquisição de equipamentos, computadores, 
mobiliário, carro, etc;
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 • Contratação da equipe do CPC: Gestor, Analistas, Técnico 
Administrativo, Vigia, Faxineiro, Motorista;

 • Chamada pública para a apresentação de propostas de oficinas; e

 • Implantação das oficinas.



PROGRAMA
MEDIAÇÃO DE
CONFLITOS



1- O que é?

É um programa de prevenção social à criminalidade que atua em territórios 
marcados pela violência e baixo acesso a direitos, a partir dos fundamentos 
da Mediação Comunitária, objetivando a resolução pacífica de conflitos, 
com foco na prevenção e redução de homicídios em razão de violência 
doméstica, familiar e contra a mulher, conflitos entre vizinhos e a 
violação de direitos. 

Isso é feito por meio da participação social e institucional, organização 
comunitária e orientações para acesso a direitos. Tem caráter participativo 
e inovador, incentivando o diálogo 
e possibilitando o acesso a direitos 
e o fortalecimento dos vínculos de 
grupo e comunidades.

O PMC é organizado em quatro 
eixos metodológicos de atuação,
que contribuem para a leitura e 
análise das dinâmicas das violências 
e da criminalidade e, assim, maior 
qualificação dasintervenções e
alcance dos objetivos traçados 
pela Política de Prevenção Social à 
Criminalidade. São eles: 

• Atendimento Individual; 

• Atendimento Coletivo; 

• Projetos Temáticos; 

• Projetos Institucionais. 
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2- Qual é objetivo?
Promover meios pacíficos de administração de conflitos nos níveis
interpessoal, comunitário e institucional, de forma a minimizar, prevenir e/
ou evitar que estes se desdobrem em situações de violências e criminalidade.

3- Quem pode acessar?
Moradores de territórios onde os Centros de Prevenção à Criminalidade – 
CPC – estão localizados, que apresentam conflitos e desejam a resolução 
dos mesmos.

4- Como acessar?
Ir pessoalmente aos Centros de Prevenção à Criminalidade, no horário de 
9h às 17h. Nas intervenções coletivas a equipe do PMC poderá se deslocar 
até o local da demanda para atendimento no território.
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5- Quais são os critérios para 
implementação do serviço?
Municípios com mais de 100 mil 
habitantes, com territórios que 
registram índices elevados de 
criminalidade violenta, identifica-
dos por meio de análises e estudos 
estatísticos.

6- Qual é a contrapartida do 
município para implementação 
do serviço?
Firmar termo de cooperação com 
o estado para definir as responsa-
bilidades do município, tais como 
custear aluguel, luz, água e IPTU 
dos CPCs.

7- Quais são as etapas de implementação?

• Diagnóstico de Implantação do CPC (identificar lideranças comunitárias, 
rede parceria, equipamentos públicos, localidade para o CPC, etc.);

• Mobilização da comunidade local;

• Identificação e locação de um imóvel adequado para implementação do 
CPC;

•  Estruturação do CPC: aquisição de equipamentos, computadores, 
mobiliário, carro, etc; e

•  Contratação da equipe do CPC: Gestor, Analistas, Técnico Administrativo, 
Vigia, Faxineiro, Motorista.
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8-Onde já existem Centros de Prevenção à Criminalidade?
Belo Horizonte; Betim; Contagem; Governador Valadares; Ipatinga; Montes 
Claros; Ribeirão das Neves; Santa Luzia; Uberlândia; e Vespasiano.
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CENTRAL DE 
ACOMPANHAMENTO 
DE ALTERNATIVAS 
PENAIS – CEAPA
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1- O que é?
É um programa de prevenção social à criminalidade que busca criar alter-
nativas em um contexto de aumento crescente da população carcerária, 
sendo responsável pela materialização e monitoramento das penas não 
privativas de liberdade, previstas na legislação penal brasileira.

Atualmente o escopo do Programa contempla: Prestação de Serviços à 
Comunidade; Projetos Temáticos de Execução de Alternativas Penais 
por tipo de delito cometido (violência doméstica e intrafamiliar contra a 
mulher, drogas e trânsito); Atendimentos individuais ou Grupos Reflexivos 
de Responsabilização de homens processados e julgados no âmbito da 
Lei Maria da Penha; Projetos no âmbito das Medidas Cautelares; Projetos e 
práticas restaurativas.

2- Quem pode acessar?
Pessoas que foram condenadas ou receberam medidas de cumpri-
mento de penas não privativas de liberdade pelo Poder Judiciário.

3- Como acessar?
Por meio da aplicação de alternativas penais pelo Sistema de Jus-
tiça Criminal, que é a porta de entrada para o Programa. Enca-
minhado, o cumpridor deverá ir pessoalmente aos Centros de 
Alternativas Penais, no horário de 9h às 18h (no caso de Belo Hori-
zonte, Contagem e Uberlândia) e 12h às 18h (nos demais Centros). 

4- Quais são os critérios para implementação do serviço?
Municípios com mais de 100.000 habitantes e que registram concentra-
ção e necessidade de aplicação de alternativas penais, identificados por 
meio de estudo estatístico.
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5- Qual é a contrapartida do município para implementação 
do serviço?
Firmar termo de cooperação com o estado para definir as
responsabilidades do município, tais como custear aluguel, luz, água e 
IPTU dos CPC’s. 

6- Quais são as etapas de implementação?

 Mobilização da comunidade local;

 Identificação e locação de um imóvel adequado para implementação   
do CPC;

 Estruturação do CPC: aquisição de equipamentos, computadores, 
mobiliário, carro, etc; e

 Contratação da equipe do CPC: Gestor, Analistas, Técnico Administra-
tivo, Vigia, Faxineiro, Motorista.

7 -Onde já existem Centros de Alternativas Penais?
Araguari; Belo Horizonte; Betim; Contagem; Governador Valadares; 
Ipatinga; Juiz de Fora; Montes Claros; Ribeirão das Neves; Santa Luzia; 
Uberaba; Uberlândia; e Vespasiano.
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PROGRAMA 
DE INCLUSÃO 
SOCIAL DE 
EGRESSOS DO 
SISTEMA 
PRISIONAL  
-PRESP



24

1- O que é?
É um programa de prevenção social à criminalidade que trabalha com 
indivíduos que sofreram processos de criminalização e cerceamento de 
liberdade, visando diminuir as exclusões e estigmas decorrentes dessa ex-
periência, promovendo condições para a retomada da vida em liberdade. 

Atualmente o escopo do Programa contempla: atendimento e acompa-
nhamento dos egressos do Sistema Prisional e de seus familiares; articu-
lações com a Rede do Município; encaminhamentos dos egressos para a 
rede parceira; cursos profissionalizantes e de geração de renda; discussões 
de caso; visitas domiciliares e grupos reflexivos.

2- Qual é o objetivo?
Atender e acompanhar egressos do Sistema Prisional, trabalhando 
autonomia e liberdade. O Programa ainda buscar articular com familiares 
e a rede de proteção social dos municípios o acesso a direitos para reduzir 
vulnerabilidades e fatores de risco. 

3- Quem pode acessar?
Pessoas condenadas em regime aberto; pessoas em prisão domiciliar; 
pessoas em livramento condicional; pessoas em liberdade definitiva; e os 
respectivos familiares. 

4- Como acessar?
Ir pessoalmente aos Centros de Inclusão Social de Egressos do Sistema 
Prisional, no horário de 9h às 18h (no caso de Belo Horizonte, Contagem e 
Uberlândia) e 12h às 18h (nos demais Centros).

5- Quais são os critérios para implementação do serviço?
Municípios com mais de 100 mil habitantes e que registram elevada 
saída de egressos do Sistema Prisional, identificados por meio de estudo 
estatístico.



6- Qual é a contrapartida do município para implementação 
do serviço?
Firmar termo de cooperação com o estado para definir as 
responsabilidades do município, tais como custear aluguel, luz, água e 
IPTU dos Centros de Alternativas Penais. 

7- Quais são as etapas de implementação?

  Mobilização da comunidade local;

  Identificação e locação de um imóvel adequado para implementa-
   ção do Centro de Alternativas Penais;

  Estruturação do Centro de Alternativas Penais: aquisição de equipa-
mentos, computadores, mobiliário, carro, etc; e

  Contratação da equipe do Centro de Alternativas Penais: Gestor, 
Analistas, Técnico Administrativo, Vigia, Faxineiro, Motorista.



26

8-Onde já existem Centros de Inclusão Social de Egressos do 
Sistema Prisional? 
 
 Belo Horizonte; 
 Betim; 
 Contagem; 
 Governador Valadares; 
 Ipatinga; 
 Juiz de Fora;
 Montes Claros; 
 Ribeirão das Neves; 
 Santa Luzia; 
 Uberaba; e 
 Uberlândia.
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EIXO 
POLÍTICAS SOBRE DROGAS
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O Eixo Política sobre Drogas compreende os serviços e ações voltados 
para a construção de uma sociedade protegida do uso nocivo de álcool, 
tabaco e outras drogas. Dessa forma, tem como pilares: a prevenção,
acolhimento e reinserção social dos dependentes químicos e usuários
nocivos de substâncias psicoativas, bem como a descentralização das 
ações para promover efetivamente a participação social. A Política 
Estadual sobre Drogas tem sua execução referenciada nos seguintes 
equipamentos:

• Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas

Tem por finalidade personalizar o atendimento ao usuário de substâncias 
psicoativas e seus familiares, propiciar orientações sobre o uso nocivo de 
álcool, tabaco e outras drogas. 

 Rua Rio de Janeiro, nº 471, 3º andar, Centro - Belo Horizonte-MG

• Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao 
Dependente Químico

Instituições parceiras que executam o acolhimento em regime de 
abrigamento temporário, permanência dia e ambulatório em Minas 
Gerais.

• COMAD’s: Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas
São instâncias de assessoramento ao poder executivo municipal e 
atuam como mediadores entre a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas 
e as Prefeituras.

Contatos
Subsecretaria responsável: Subsecretaria de Políticas de Políticas sobre Drogas

E-mail: supod@sobredrogas.mg.gov.br | Telefone: (31) 3915 5989
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Ativação e assessoramento técnico aos Conselhos Municipais 
de Políticas sobre Drogas – COMAD’s

Serviço que presta assessoramento referente à criação de Conselhos Mu-
nicipais de Políticas Públicas sobre Drogas, à elaboração dos planos muni-
cipais sobre drogas, à estrutura e composição do Conselho e ações desen-
volvidas no município referente a políticas sobre drogas. Além disso, outra 
forma de assessoramento refere-se às visitas para orientação e assessora-
mento técnico.

1- Qual é o objetivo?
Fomentar a articulação entre o Estado e a sociedade visando a interse-
torialidade das políticas públicas e a assertividade das ações e contribuir 
para que os Conselheiros municipais possuam conhecimento teórico em-
basado nas diretrizes nacionais e estaduais, visando a construção de pro-
jetos e ou programas municipais eficientes e eficazes.

2- Quem pode acessar?
Municípios e membros dos Conselhos.

3- Como acessar?
Entrar em contato por telefone (31 3915-5989) , e-mail ( supod@sobredrogas 
.mg.gov.br) ou acessar a página do Observatório Mineiro de Informações
sobre Drogas –OMID na internet (www.omid.mg.gov.br), e solicitar à 
Subsecretaria de Políticas Sobre Drogas capacitação, orientação e apoio 
na criação e assessoramento de COMAD’s.

4- Quais são os critérios para implementação do serviço?
Aprovação da Lei Municipal que verse sobre a criação do COMAD 
aprovada nos Municípios que se interessarem.
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5- Qual é a contrapartida do município para implementação 
do serviço?
O município arca com despesas e custeio para aplicação de cursos e 
treinamentos, bem como para promoção de eventos locais e conferências 
municipais de políticas sobre drogas. 

6- Quais são as etapas de implementação?
 Identificação de potenciais Conselheiros;

 Elaboração e Publicação da Lei de Criação do Conselho;

 Elaboração de Regimento Interno;

 Criação do Programa Municipal sobre Drogas;

 Consolidação e Publicação dos Recursos Municipais sobre Drogas; e

 Mobilização comunitária por meio de Conferências Municipais 
 sobre Drogas.

7- Onde já existem COMAD’s?
Agua Comprida; Alfenas; Almenara; Alpinópolis; Alterosa; Alto Caparaó; 
Amparo Do Serra; Araçuaí; Araporã; Araxá; Arinos; Astolfo Dutra; Baldim; 
Barão De Cocais; Belo Horizonte; Betim; Bicas; Bocaiuva; Bom Jesus Da Pe-
nha; Bom Sucesso; Bonfinópolis De Minas; Brasília De Minas; Buritis; Cabo 
Verde; Cachoeira De Minas; Cachoeira Dourada; Caeté; Campestre; Campo 
Belo; Campo Do Meio; Capelinha; Capitólio; Carandaí; Caratinga; Carbonita; 
Carmo Do Rio Claro; Carmópolis de Minas; Cataguases; Claraval; Claudio; 
Conceicao Da Aparecida; Confins; Congonhas; Conselheiro Lafaiete; Coro-
mandel; Coronel Fabriciano; Crisólita; Desterro De Entre Rios; Divinópolis; 
Engenheiro Navarro; Entre Rios De Minas; Felixlândia; Francisco Dumont; 
Frutal; Governador Valadares; Ibiraci; Ibirité; Ipanema; Ipatinga; Iraí de 
Minas; Itabira; Itamarandiba; Itambacuri; Itamogi; Itaobim; Itapeva; Itaú 
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Comads

Serviço que presta assessoramento referente à criação de Conselhos Municipais de Políticas 
Públicas sobre Drogas, à elaboração dos planos municipais sobre drogas, à estrutura e composição 
do Conselho e ações desenvolvidas no município referente a políticas sobre drogas. Além disso, outra 

Camada sem título

Água Comprida

Alfenas

Almenara

Alpinópolis

Alterosa

Alto Caparaó

Amparo do Serra

Araçuaí

Araporã

Araxá

Arinos

Astolfo Dutra

Baldim

Barão de Cocais

Belo Horizonte

Betim

Bicas

Bocaiúva

Bom Jesus da Penha

Bom Sucesso

Bonfinópolis de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Cabo Verde

De Minas; Itaúna; Jaboticatubas; Jacuí; Jequitinhonha; João Pinheiro; 
Jordânia; Juiz De Fora; Juruaia; Lagoa Dourada; Lagoa Formosa; Lagoa 
Santa; Leopoldina; Machacalis; Manhuaçu; Manhumirim; Mariana; 
Mesquita; Monte Belo; Monte Sião; Montes Claros; Morada Nova de 
Minas; Mutum; Muzambinho; Nepomuceno; Nova Lima; Ouro Branco;
Ouro Fino; Para De Minas; Passos; Patrocínio; Periquito; Pimenta; 
Pirapora; Poços De Caldas; Pompeu; Pratápolis; Rio Pardo De Minas; Rio
Vermelho; Sabará; Sacramento; Santa Barbara; Santa Fé De Minas; Santa
Rita Do Sapucaí; Santa Vitoria; Santana Do Jacaré; Santo Antônio Do 
Monte; Santos Dumont; São Gonçalo Do Rio Abaixo; São Gonçalo Do Rio 
Preto; São Gonçalo Do Sapucaí; São Joao Da Lagoa; São Joao Del Rei; São 
Jose Do Jacuri; São Lourenco; São Pedro Da União; São Pedro Dos Ferros; 
São Sebastião Do Paraíso; Sete Lagoas; Taiobeiras; Tapira; Teófilo Otoni; 
Timóteo; Três Corações; Três Marias; Tupaciguara; Turmalina; Uberaba; 
Uberlândia; Varginha; Várzea Da Palma; Veríssimo; Viçosa; e Virgem Da 
Lapa. Confira os endereços no mapa (https://goo.gl/UlJbKo).

Comads em Minas Gerais
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CAMPANHA 
FOLIA SEGURA 
E DE CARA LIMPA
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Campanha 
Folia Segura e de Cara Limpa

1- O que é?
Campanha realizada no Carnaval na qual são produzidos materiais com
informações alusivas à prevenção do uso nocivo de álcool, tabaco e outras 
drogas, bem como orientações sobre como acessar os serviços da rede de 
atenção, seja no campo da segurança pública, sejam as redes de saúde e 
assistência social.

Além da distribuição de material preventivo, são realizadas intervenções
em municípios chave, ou seja, aqueles com histórico de grandes 
mobilizações de carnaval.

2- Qual é o objetivo?
Prevenir o uso nocivo de álcool,
tabaco e outras drogas no período
de carnaval, assegurando a dispo-
nibilização de informações qualificadas 
aos foliões sobre a possiblidade de 
“curtir a festa” sem adotar comporta-
mentos potencialmente danosos ao 
próprio indivíduo e à coletividade.

3- Quem pode acessar?
Cidadãos em geral, prefeituras, 
escolas, projetos sociais, organizações 
da sociedade civil, Conselhos Municipais 
de Políticas sobre Drogas e outros 
Conselhos de Direitos.
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4- Como acessar?
Preencher o formulário de solicitação de material informativo 
disponibilizado no site Observatório Mineiro de Informações sobre 
Drogas – OMID (www.omid.mg.gov.br). 

5- Quais são os critérios para implementação do serviço?
Ter manifestado interesse por meio de formulário próprio oportunamente
publicado no site do OMID (www.omid.mg.gov.br).

6- Qual é a contrapartida para implementação do serviço?
Fomento às intervenções no município, alimentação (para parceiros não esta-
tais), transporte no município, espaço para realização de intervenções, contatos 
com todas as escolas locais, indicação de grupos culturais regionais e indicação 
de representantes para integrarem a comissão temporária.

7- Quais são as etapas de implementação?
 O demandante preenche o formulário informando a atividade a ser 
 desenvolvida, a abrangência da ação e o público alvo;
 
 Após análise dos formulários, a SUPOD repassa o material;
 
 O demandante realiza a campanha.
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SEMANA 
ESTADUAL DE 
PREVENÇÃO AO 
USO DE DROGAS
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1- O que é?
A Semana Estadual de Prevenção ao Uso de Drogas engloba as mais 
diversas atividades, sendo um cronograma que abarca as execuções 
desenvolvidas pelos municípios em parceria com os Conselhos
Municipais de Políticas sobre Drogas – COMAD’s e Organizações da 
Sociedade Civil locais. A programação dos municípios é encaminhada
à Superintendência de Prevenção ao Uso Nocivo de Drogas e as 
informações de atividades passam a integrar a programação estadual.
Esta, por sua vez, é o somatório das ações municipais acrescido das
atividades de execução direta do estado.

2- Qual é o objetivo?
Dar visibilidade às ações de política sobre drogas realizadas pelos 
municípios e pelo Governo do Estado, com vistas a sensibilizar a 
sociedade e outras instituições em relação à importância da temática.

3- Quem pode acessar?
Cidadãos em geral, prefeituras, organizações da sociedade civil, 
Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas.

4- Como acessar?
Anualmente é publicado no Observatório Mineiro de Informações sobre 
Drogas – OMID – a programação da Semana Estadual de Prevenção ao 
Uso de Drogas, sendo franco o acesso.

5- Quais são os critérios para implementação do serviço?
Ter manifestado interesse por meio de formulário próprio oportunamente
publicado no site do OMID (www.omid.mg.gov.br).



37

6- Qual é a contrapartida do município para implementação 
do serviço?
Fomento às intervenções no município, recursos para disponibilização 
de espaço com vistas à realização de intervenções, contatos com todas 
as escolas locais, fomento à divulgação nas mídias locais, indicação de 
grupos culturais regionais e Indicação de representantes municipais para 
fomento das ações da Semana Municipal e Estadual de Prevenção ao Uso 
de Drogas.
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Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico
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É um Programa constituído por um conjunto de ações 
intersetoriais que visam o fomento à capacitação, qualificação
e a subvenção de instituições não governamentais cuja 
atuação seja afim a Política sobre Drogas, buscando a melhoria 
de sua infraestrutura técnica, gerencial e física.

Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico
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Conheça a Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

A Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente 
Químico é uma proposta de construção coletiva para o enfrentamento
da complexa questão social e de saúde pública que é a dependência 
química e suas intercorrências. Implica também no estímulo e construção 
de projetos de pesquisa com a finalidade aprimorar as metodologias de 
intervenção nas áreas de prevenção, reabilitação e reinserção social. Além 
de averiguar a eficiência e eficácia dos serviços prestados no estado, no 
âmbito da atenção aos usuários de álcool e outras drogas.

O CREAD – Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas tem como 
função personalizar o atendimento ao usuário de substâncias psicoativas 
e a seus familiares, por meio de encaminhamento aos serviços existentes.
É um polo de implementação da Política Estadual sobre Drogas, 
coordenando e executando cursos, seminários, simpósios e fóruns referen-
tes à temática de álcool e outras drogas.  Propícia a integração das ações 
de atenção ao dependente químico com outras políticas em todo estado. 

A Subsecretaria de Políticas sobre Drogas –Supod, realiza registro, 
certificação e credenciamento de instituições que executam o 
acolhimento em regime de abrigamento temporário, permanência dia e 
ambulatório em Minas Gerais. Considera-se registro o procedimento a ser 
adotado pela Sesp, por intermédio da Supod, com fim de organizar os 
dados cadastrais das entidades que irão atuar no âmbito do Programa
Rede Complementar de Suporte Social na Atenção de dependente 
químico, visando a instrumentalização das informações mediante a 
apresentação de documentação. 

A certificação é um processo o qual atestará as condições necessárias para 
consecução do projeto terapêutico, no que se refere à verificação da capa-
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cidade técnica e gerencial no atendimento aos usuários de álcool e outras 
drogas e aos seus familiares e o credenciamento constitui procedimento, a 
ser empregado pela Supod, no qual as entidades certificadas farão prova 
dos documentos referentes à sua regularidade jurídica e fiscal, bem como 
capacidade técnica, para que possam participar junto ao Estado de Minas 
Gerais do Programa Social Rede Complementar.

1- Qual é o objetivo?
Disponibilizar, por meio de parcerias, vagas para acolhimento de 
dependência química e de pessoas com problemas associados ao uso 
nocivo de substâncias psicoativas. A oferta se dá nas modalidades de 
abrigamento temporário, Permanência Dia e Ambulatório. Para tanto, a 
Supod vem estabelecer uma rede de cooperação técnica com entidades
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e grupos da sociedade civil que desenvolvam projetos na área de 
prevenção, acolhimento e reinserção social de usuários e dependentes de 
álcool e outras drogas.

2- Quem pode acessar?
O usuário, usuário nocivo, dependente químico e familiares.

3- Como acessar?
Ir pessoalmente às Entidades que realizam o acolhimento de pessoas 
com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância 
psicoativa, caracterizadas como Comunidades Terapêuticas, Grupos de 
Mútua Ajuda, ou no Centro de Referência Estadual em Álcool e outras dro-



43

gas, no horário de 8h às 17h, em um dos endereços listados abaixo, bem 
como acessar o LIG MINAS 155, opção 01, de 7 às 19hs.

4- Quais são os critérios para implementação do serviço?
          
          Para firmar parceria com o Estado:

 A Entidade deverá ser registrada e certificada na SUPOD.

 As Entidades deverão participar de Edital de Chamamento Público.

 As Entidades selecionadas e classificadas no Edital serão contratadas
          pela SESP/SUPOD via Termo de Colaboração. 

 Entidade Credenciada pela SUPOD.

 Assinatura do Termo de Colaboração.

6- Onde já existe o Programa Rede Complementar de 
Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico?
Araxá; Barão de Cocais; Belo Horizonte; Betim; Campo Belo; Caratinga; 
Contagem; Conselheiro Lafaiete; Esmeraldas; Governador Valadares;
Jaboticatubas; Lagoa Santa; Lavras; Montes Claros; Muriaé; Oliveira; Pedro 
Leopoldo; Sabará; Uberaba; e Uberlândia.
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ORIENTAÇÃO 
E ENCAMINHAMENTO
AOS USUÁRIOS DE 
ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS E FAMILIARES
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1- O que é?
A execução do serviço se dá a partir da chegada do cidadão ao SOS 
DROGAS, ou nos serviços da rede parceira (disponível no sítio do OMID 
ou pelo Lig Minas), em busca de acolhimento, orientação ou informação 
sobre o uso e abuso de substâncias psicoativas, tanto para si quanto para 
parentes, amigos, entre outros. 

Na recepção o mesmo é acolhido e cadastrado pelos profissionais que 
posteriormente o encaminham para atendimento. O atendimento é rea-
lizado pelo técnico ou estagiário em consultório individual ou em família, 
onde o cidadão é acolhido por meio da escuta especializada, é informado 
sobre as possíveis formas de tratamento, fazendo a opção que melhor lhe 
atende em consonância com o técnico. 

2- Qual é o objetivo?
Atender, orientar e encaminhar a população com demandas relativas ao 
uso nocivo de álcool e outras drogas para amenizar as dificuldades encon-
tradas pelos usuários e seus familiares quanto aos impactos decorrentes 
do uso nocivo de drogas e da dependência química.

3- Quem pode acessar?
Toda a população que necessitar do serviço.

4- Como acessar?
Ir pessoalmente ao CREAD, localizado na Rua Rio de Janeiro, 471 – 3º 
andar, Centro de Belo Horizonte/MG, no horário de 8h às 17h, ou acessar 
o LIG MINAS 155, opção 01, de 7 às 19hs e ou site: www.omid.mg.gov.br.
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ATENDIMENTO 
TELEFÔNICO 
SOS DROGAS
 LIG MINAS 155
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Atendimento Telefônico SOS Drogas
 Lig Minas 155 – Opção 1

1- O que é?
O Programa LigMinas 155 – opção 1 faz parte da Central Única de 
Atendimento Telefônico do Governo de Minas Gerais. 

Trata-se de um teleatendimento à população, que poderá entrar em
contato, gratuitamente, através de telefone fixo residencial, público ou 
celular.

O atendimento é disponibilizado de segunda a sábado, no horário de 
07h às 19h. Para melhor atendimento às demandas diferenciadas, de 
maior impacto emocional, o Serviço oferece orientação especializada, 
realizada por psicólogos, dentro do horário de atendimento.

2- Qual é o objetivo? 
Atender, orientar e encaminhar a população com demandas relativas ao 
uso nocivo de álcool e outras drogas para amenizar as dificuldades encon-
tradas pelos usuários e seus familiares quanto aos impactos decorrentes 
do uso nocivo de drogas e da dependência química.

3- Quem pode acessar?
Todo cidadão que apresente demanda relativa ao uso nocivo de drogas ou 
dependência química, para si ou para auxiliar terceiros. Em Minas Gerais, a 
ligação é gratuita, oriunda de telefone fixo residencial, público ou celular; 
caso a pessoa ligue de outro estado, arcará com os custos da ligação.
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4- Como acessar?
Ligar na Central de atendimento do Governo de Minas, através do número 
155, selecionar a opção 1, de segunda a sábado, no horário de 07h às 19h.   

5-Qual a área de abrangência do LigMinas 155? 
 
 Todas as regiões de Minas – de forma gratuita; e

 Para os demais Estados, a ligação terá custo de ligação interurbana.
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EIXO POLÍTICA
DE INTEGRAÇÃO 
DE SEGURANÇA 
PÚBLICA
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A Política de Integração é um 
dos pilares da Política de 
Segurança Pública do Estado

de Minas Gerais, que considera 
o compartilhamento de ações e 
informações necessários à redu-
ção dos índices de criminalidade.

Sua finalidade é contribuir com a 
promoção da modernização e  me-
lhoria da qualidade da atuação in-
tegrada dos órgãos de segurança 
pública e realizar articulação junto 
a outros órgãos que possam con-
tribuir com os objetivos de controle 
da criminalidade, violências, sinistros 

e acidentes de trânsito. 
Sua atuação baseia-se em divisões 
territoriais que englobam as Áreas
Integradas de Segurança Pública
– AISP e Regiões Integradas de 
Segurança Pública – RISP.  

Essa divisão leva em consideração, 
de modo geral, a identidade cultural 
entre os municípios, suas caracte-
rísticas geomorfológicas, econômicas, 
urbanísticas, rurais, viárias, trabalhis-
tas, empresariais e os traços comuns 
que caracterizam os problemas de 
segurança pública a serem enfrentados. 

Risp’s em Minas Gerais

Contatos
Subsecretaria responsável: Subsecretaria de Integração de Segurança Pública

E-mail: supid@defesasocial.mg.gov.br  | Telefone: (31) 3915 5440
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COMISSÃO 
DE MONITORAMENTO 
DA VIOLÊNCIA EM 
EVENTOS ESPORTIVOS
 E CULTURAIS – 
COMOVEEC
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1-O que é?
Um encontro mensal de articulação entre órgãos públicos e 
organizadores de eventos culturais e esportivos concernente à ques-
tões relacionadas a ações preventivas e corretivas de Segurança Pública, 
bem como monitoramento da violência nesses espaços.

2- Qual é o objetivo? 
Possibilitar a articulação dos órgãos públicos e organizadores de eventos 
concernente a questões relacionadas a mobilidade, segurança, prevenção 
de incêndio e pânico, postura e comunicação em eventos esportivos e 
culturais de grande impacto.

3- Quem pode acessar?
 
 Prefeituras
 Organizadores de eventos esportivos e culturais;
 Órgãos municipais de trânsito;
 Polícia Militar de Minas Gerais;
 Polícia Civil de Minas Gerais;
 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
 Polícia Federal;
 Polícia Rodoviária Federal.

4- Como acessar?
Solicitar à Comissão reunião de articulação e planejamento integrado 
entre os órgãos envolvidos.
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5- Quais são os critérios para implementação do serviço?
Após recebimento da demanda, a Secretaria de Estado de Segurança 
Pública de Minas Gerais avalia o impacto e os riscos relacionados 
ao evento para aferir se há, ou não, necessidade de organizar uma 
reunião desta Comissão. Além disso, a Secretaria de Estado de 
Segurança Pública de Minas Gerais procede um monitoramento 
constante dos eventos realizados no estado, utilizando para isso consulta 
aos calendários oficiais de eventos e constante atividade de pesquisa.

6- Quais são as etapas de implementação?

 Demanda do interessado (ou identificação do evento a partir de 
          calendários oficiais);

 Avaliação da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas  
         Gerais acerca do impacto do evento;

 Organização e realização de reuniões de trabalho com os Órgãos  
 Públicos e organizadores de eventos para planejar, alinhar e 
 coordenar a execução das ações integradas de Segurança Pública  
 para   os eventos culturais e esportivos.

7- Área de abrangência
Atualmente, Belo Horizonte, com previsão de expansão para Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e interior do estado.
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DISQUE 
DENÚNCIA 
UNIFICADO – 
DDU
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1- O que é?
É um serviço de utilidade pública em prol da cidadania, que consiste em 
uma central única de recepção, processamento e resposta de denúncias 
anônimas de crimes e sinistros.

2- Qual é o objetivo? 
Receber, registrar, analisar e responder às denúncias anônimas de crimes 
e sinistros, por meio do tridígitos 181.

3- Quem pode acessar?
Qualquer cidadão.

4- Como acessar?
Por meio do tridígito 181, em ligações gratuitas, com sigilo e anonimato 
garantido.

5- Área de abrangência
Abrangência estadual.
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Atendimento no 
Centro Integrado 
de Atendimento e 
Despacho - CIAD

O CIAD tem por finalidade centra-
lizar o atendimento de chamadas 
telefônicas de emergência policial e 
de bombeiros, realizadas através 
dos números 190 (PolíciaMilitar), 
193 (Bombeiros) e 197 (Polícia Civil).
Essa integração possibilitou a 
melhoria dos processos de

teleatendimento e despacho de 
viaturas das três Instituições, o 
intercâmbio de informações entre 
elas e a liberação de efetivo policial 
do serviço de atendimento telefô-
nico, tendo como resultado maior 
qualidade e agilidade no serviço 
prestado à população.

O que é? 
Atendimento telefônico ao cidadão 
em ocorrências de emergência 
policial e de bombeiros, pelos 
números 190, 193 e 197.
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2- Qual é o objetivo? 
Gerenciar e coordenar as ações 
operacionais das Polícias Militar 
e Civil, e do Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais, em especial 
aquelas de urgência e emergência, 
originadas por meio dos tridígitos 
190, 193 e 197; além de centralizar 
os despachos de recursos opera-
cionais das Polícias Militar e Civil, 
e do Corpo de Bombeiros Militar, 
de Minas Gerais, e o processamen-
to automatizado dos registros de 
ocorrências efetuados, por outros 
meios, pelos órgãos integrados.  

3- Quem pode acessar?
Cidadão residente na RMBH 
e Órgãos de Segurança Pública.

4- Como acessar?
Ligação telefônica para os tridígitos 
190, 193 e 197, realizada da RMBH.

5- Área de abrangência
Belo Horizonte e Região Metropolitana.
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Acesso a informações 
sobre criminalidade 
em Minas Gerais

Disponibilização de bancos de dados 
e/ou acesso a dados de Registros 
de Eventos de Defesa Social sobre 
o município parceiro, visando o 
aperfeiçoamento das atividades de 
segurança pública e trânsito na 
esfera municipal, bem como para 
atender demandas de pesquisadores 
e instituições de pesquisa.

Qual é o objetivo?
Atendimento e assessoramento  
para os setores de estatística das 
prefeituras municipais e para com-
posição de pesquisas com finalidade 
acadêmica.
Quem pode acessar?
Pesquisadores e Instituições de 
Pesquisa.
Como acessar?
Prefeituras: Solicitar a demanda 
via e-mail para a Subsecretaria de 
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Integração de Segurança Pública – 
SINSP e assinar Termo de Cooperação 
Técnica com o Estado.
Pesquisadores e Instituições de 
Pesquisa:

 Solicitação via ofício, informando 
qual é a pesquisa, seu objetivo, vín-
culo institucional, e quais são infor-
mações desejadas (cabendo indicar 
precisamente quais são as variáveis 
desejadas);

  Projeto de Pesquisa;

 Documentos comprobatórios da 
instituição proponente, do repre-
sentante legal e do coordenador 
responsável pela pesquisa (caso se 
trate de demanda de pesquisador 
individual, devem ser apresenta-
dos os documentos relativos à pes-
quisa e ao vínculo institucional do 

pesquisador - por exemplo, decla-
ração da pós-graduação de que o 
demandante é aluno do programa);

 Assinatura de termo de respon-
sabilidade e confidencialidade, 
referente à ciência das informações 
metodológicas sobre a base de 
dados, entre outras, conforme 
modelo a ser disponibilizado após 
primeiro contato.

Após apreciação, os solicitantes se-
rão cientificados sobre a possibili-
dade de atendimento da demanda, 
considerando a disponibilidade e a 
não restrição dos dados.

Etapas de implementação
Solicitação, análise da SINSP, dispo-
nibilização dos dados e assessora-
mento, quando necessário.
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CAPACITAÇÃO
DE AGENTES DA 
GUARDA MUNICIPAL
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1- O que é?
Capacitar os profissionais da  Guarda Municipal para atuarem em consonân-
cia às diretrizes da política  estadual de Segurança Pública de Minas Gerais 
com cursos de  Formação Profissional da Guarda, do Registro de Eventos de 
Defesa Social – REDS, de Polícia Comunitária, dentre outros.

2- Como acessar?
A prefeitura interessada deve solicitar realização do curso à Escola Integrada de 
Segurança Pública e assinar  Convênio ou Termo de Colaboração.

3- Implementação do serviço
Disponibilidade de recursos da  prefeitura e Guarda Municipal instituída ou 
em fase de criação.

4- Qual é a contrapartida para implementação do serviço?
Para realização dos treinamentos é necessário que o município  disponibilize 
recursos financeiros e  materiais de acordo com as  demandas da Escola 
Integrada de  Segurança Pública. 

5- Etapas de implementação

 Demanda do município;

 Assinatura do Convênio ou do   
          Termo de Colaboração;

 Planejamento do curso 

 Realização da capacitação.

6- Área de abrangência
Todos os municípios com Guarda Municipal instituída ou em fase de criação. 
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COMISSÃO ESTADUAL
DE POLÍTICAS 
DE ENFRENTAMENTO 
ÀS FOBIAS RELATIVAS 
À ORIENTAÇÃO SEXUAL
 E À IDENTIDADE
 DE  GÊNERO – CEPEF
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1- O que é?
Canal de comunicação entre a sociedade civil e os Órgãos Públicos com o 
intuito de compartilhar informações, propor e promover ações integradas 
na temática de violências relativas à orientação sexual e à identidade de 
gênero.

2- Qual é o objetivo? 
Coordenar e articular esforços institucionais de segurança pública no en-
frentamento das causas e dos efeitos da discriminação e da violência ho-
mofóbica e transfóbica no estado de Minas Gerais para a melhoria do 
atendimento à população LGBT nos serviços prestados, garantindo um 
atendimento digno de seus direitos e respeito à diversidade.

3- Quem pode acessar?
Órgão públicos e sociedade civil.

4- Como acessar?
Participação nas reuniões e envio de informações por meio de organiza-
ções da sociedade civil.

5- Área de abrangência
Abrangência estadual, com atuação concentrada em Belo Horizonte e na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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EIXO 
POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
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EIXO 
POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
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POLÍTICA 
DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO 

A Política de Atendimento, do Sistema
 Socioeducativo de Minas Gerais, tem por 
objetivo a responsabilização e implicação 
do adolescente em  relação ao ato praticado
e às suas escolhas. 

Para que o adolescente possa repensar 
seu posicionamento diante de si mesmo 
e também de seu entorno familiar/sócio 
comunitário, o trabalho socioeducativo
visa proporcionar um atendimento inte-
gral, tanto coletivo quanto individualizado, 
mesclando vivências familiares, culturais, 
de lazer, esportivas, profissionalizantes, 
escolares e artísticas.

Contatos
Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo

E-mail: suase@defesasocial.mg.gov.br 
 Telefone: (31) 3915 5609
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Para o desenvolvimento da Política 
de Atendimento Socioeducativo po-
dem ser implantados nos municípios: 

 Centro Integrado de 
Atendimento aos Adolescentes

 Autores de Atos Infracionais
Equipamento público composto
por equipe interinstitucional que 
será responsável pelo atendimento 
inicial ao adolescente autor de ato 
infracional, garantido celeridade do 
seu processo de responsabilização.

 Unidade de Internação
Unidade encarregada do  atendimen-
to ao adolescente internado provi-
soriamente ou em cumprimento de
medida socioeducativa de internação, 
que pode ser administrada direta-

mente pelo estado ou por Organi-
zação da Sociedade Civil.

 Unidade de Semiliberdade
Unidade administrada por Organiza-
ção da Sociedade Civil (OSCIP) encar-
regada do atendimento ao adoles-
cente em cumprimento de medida 
socioeducativa de semiliberdade.

 Programa de 
acompanhamento ao 

adolescente desligado 
do Sistema Socioeducativo 

de Privação ou Restrição 
de Liberdade

Programa de base regional, implan-
tado em parceria com OSCIP
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MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE 
SEMILIBERDADE

Medida intermediária entre o meio aberto 
e a internação, a medida socioeducativa 
de semiliberdade evita a privação completa 
de contato diário do adolescente com a 
sociedade. Ele é obrigado a frequentar a 
escola e a participar de atividades profis-
sionalizantes, mantidas preferencialmente 
com recursos da comunidade à qual pertence.

Atua conforme as diretrizes estabelecidas 
no Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA – e no Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo – SINASE. O atendimento 
é realizado por meio de equipes técnica
multidisciplinar e de segurança, com 

Contatos
Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo

E-mail: suase@defesasocial.mg.gov.br 
 Telefone: (31) 3915 5609
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desenvolvimento de plano indi-
vidualizado que contempla ações 
voltadas à escolarização, profissio-
nalização, reconstrução dos víncu-
los familiares e comunitários, ações 
de cultura, esporte e lazer. A semi-
liberdade é abordada no prisma da 
liberdade que é inerente ao jovem, 
mas sem deixar de incluir a pers-

pectiva de que é uma medida judi-
cial que gera restrição de liberdade 
ao adolescente. Durante o cumpri-
mento da medida socioeducativa 
o adolescente utiliza os aparelhos 
de educação, saúde, esporte e la-
zer dispostas pela cidade.
A escola formal configura um im-
portante dispositivo da vida em 
sociedade, uma vez que os adoles-
centes em cumprimento da medi-
da utilizam os aparelhos de educa-
ção disponíveis no município, que 
é um segundo espaço de constru-
ção de conhecimento e de civili-
zação. Para além da escola, o ado-
lescente frequenta outros espaços 
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de ensino, como os cursos de profis-
sionalização e oficinas de orientação 
profissional, ambos realizados por 
meio de parcerias.

As atividades de cultura, esporte e
lazer constituem um dos direitos fun-
damentais do ECA e estão relaciona-
das com a vida em sociedade, já que 
desempenham relevante conexão 
dos jovens com os diversos ambien-
tes da cidade. Este eixo é garantido 
aos adolescentes por meio de ofici-
nas, atividades, palestras, eventos e 
atividades externas. 

Qual é o objetivo?
Promover a responsabilização do 
adolescente infrator e romper com 
o processo de criminalidade juvenil, 
garantindo o atendimento que pos-
sibilite a responsabilização do 
adolescente e sua autonomia como 
sujeito de direitos e deveres.

Quem pode acessar?
Adolescentes sentenciados à medi-
da socioeducativa de semiliberdade 
ou elegíveis, a partir do cumprimen-
to de determinado período da me-
dida socioeducativa de internação, 
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para a progressão de medida.

Como acessar?
Deve haver uma requisição de vaga 
para cumprimento de medida so-
cioeducativa de semiliberdade que 
é realizada pelo Poder Judiciário ao 
Poder Executivo.

Quais são os critérios para imple-
mentação do serviço?
   Município com rede de 
                   atendimento às medidas em
               meio aberto estruturada;
        Localidades que possuam 
              Unidade de Internação; e
   Município deve possuir     
      aparelhos de assistência à  saúde, 
educação, esporte, lazer e cultura.

Qual é a contrapartida do município 
para implementação do serviço?
• Imóvel residencial com estrutura 
que possibilite o atendimento de 
até 20 (vinte) adolescentes.

Quais são as etapas de implemen-
tação?
• Publicação de Edital para selecio-
nar OSC que irá realizar o atendi-
mento; 

• Assinatura de Termo de Coopera-
ção Técnica com a OSCIP selecionada;
• Escolha de imóvel residencial, de 
acordo com os parâmetros deter-
minados pelo SINASE, para atendi-
mento de até 20 adolescentes;
• Adequação do imóvel selecionado 
em relação à infraestrutura; e
• Equipar o imóvel com os equipa-
mentos, materiais de segurança ne-
cessários, veículos para transporte 
de adolescentes.

Onde já existem Unidades 
Socioeducativas de Semiliberdade?
Belo Horizonte; Governador Valadares; 
Juiz De Fora; e Muriaé.
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MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE 
INTERNAÇÃO

É um serviço de atendimento aos adoles-
centes em internação provisória ou em 
cumprimento de medida socioeducativa 
de internação, que atua conforme as dire-
trizes estabelecidas no Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente – ECA – e no Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo 
– SINASE. O atendimento é realizado por 
meio de equipes técnica multidisciplinar 
e de segurança, com desenvolvimento 
de plano individualizado que contemple 
ações voltadas à escolarização, profissio-
nalização, reconstrução dos vínculos fa-
miliares e comunitários, ações de cultu-
ra, esporte e lazer e assistência religiosa.
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Durante o cumprimento da me-
dida socioeducativa de interna-
ção o adolescente é matriculado 
na escola da Unidade. A educa-
ção escolar é executada pela Se-
cretária de Estado de Educação 
em parceria com Secretária de 
Estado de Segurança Pública.
O processo de formação profis-
sional na medida de internação é 
a inserção propriamente dita do 
adolescente em cursos de qualifi-
cação profissional ou de formação 
básica para o trabalho em institui-
ções especializadas, que podem 
ser, inclusive, externas às Unidades.
As atividades de cultura, es-
porte e lazer podem ser execu-
tadas, tanto por profissionais 

dos Centros Socioeducativos, 
quanto por parceiros externos. 
Já a internação provisória, cuja na-
tureza é cautelar, pode ser aplicada 
antes da sentença, pelo prazo má-
ximo de acautelamento de quaren-
ta e cinco dias. Ela é aplicada quan-
do a autoria do ato infracional é 
suposta, já que o processo judicial 
para sua apuração ainda se encon-
tra em andamento, podendo ter a 
função de estabelecer um tempo 
para o adolescente compreender 
sua trajetória até o acautelamen-
to, assim como sua preparação 
para cada possibilidade de decisão 
judicial, a partir dos atendimen-
tos e do planejamento das ações 
identificadas como necessárias. 
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Qual é o objetivo?
Promover a responsabilização do 
adolescente infrator e romper com 
o processo de criminalidade juvenil,
garantindo o atendimento que 
possibilite a responsabilização do 
adolescente e sua autonomia como 
sujeito de direitos e deveres.

Quem pode acessar?
Adolescentes sentenciados à medi-
da socioeducativa de internação, 
bem como adolescentes acautela-
dos no provisório.

Como acessar?
Deve haver uma requisição de vaga 
para internação provisória ou cum-
primento de medida socioeduca-
tiva de internação, que é realizada 
pelo Poder Judiciário ao Executivo.

Quais são os critérios para 
implementação do serviço?
 Município deve pertencer a 
uma microrregião com mais de 100 
mil habitantes;
 Análise técnica e validação 
pela SUASE;
 Município não pode possuir 
outra Unidade de Internação;
 Município deve possuir rede 
de atendimento ao meio aberto 
estruturada; e
 Disponibilização de terre-
no com parâmetros adequados: 
mínimo de 25 mil m², inclinação 
máxima de 10%, atendimento à 
legislação ambiental e localização 
em áreaurbana ou imóvel apto a 
ser adequado.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO

• Captação de recursos orçamentários para construção da nova Unidade;
• Construção da Unidade ou adequação de imóvel existente;
• Estruturação da Unidade, com aquisição de materiais permanentes;
• Definição do modelo de gestão da Unidade;
• Em caso de escolha pelo modelo de cogestão: elaborar e publicar edital para sele-
cionar OSC e firmar Termo de Cooperação Técnica; e
• Em caso de escolha pelo modelo de gestão direta: elaborar e publicar edital para 
concurso para admissão de equipe técnica multidisciplinar e de segurança.
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Onde já existem Unidades 
Socioeducativas de Internação?

Belo Horizonte
Divinópolis
Governador Valadares
Ipatinga
Juiz de Fora
Montes Claros
Patos De Minas
Patrocínio
Pirapora
Ribeirão das Neves
Sete Lagoas
Teófilo Otoni
Uberaba
Uberlândia
Unaí.
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ATENDIMENTO AOS 
ADOLESCENTES 
EGRESSOS DO SISTEMA 
SOCIOEDUCATIVO – 
PROGRAMA SE LIGA
É um programa, de adesão voluntária, de 
atendimento aos adolescentes egressos 
do sistema socioeducativo e de seus fa-
miliares, em seu município de residência. 
É realizado atendimento multidiscipli-
nar, por até um ano após a sua inserção 
no programa, buscando, preferencial-
mente, a utilização dos equipamentos 
disponíveis na rede de atendimento dos 
municípios onde o adolescente reside. 
Trata-se de um espaço que tem por premis-
sa acolher o adolescente e seus impasses 
com a liberdade, trabalhando a relação do 
adolescente com suas escolhas e sua rede 
social, de modo que ele possa, no futuro, 
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prescindir desse acompanhamento.
Para tanto, o Programa aposta no 
fortalecimento de vínculos comu-
nitários, familiares e sociais inicia-
dos já na medida socioeducativa 
de internação e semiliberdade, no 
intuito de construir com os ado-
lescentes uma rede na qual eles 
se identifiquem, podendo, assim, 
assumir uma trajetória própria 
para além da trajetória infracional.

Qual é o objetivo?
Acompanhar os adolescentes desli-
gados judicialmente das Unidades 
Socioeducativas de Internação e 
Semiliberdade vinculadas à SUASE, 
buscando, entre outros, garan-
tir a continuidade do processo de 

escolarização e profissionalização 
dos adolescentes.

Quem pode acessar?
Jovens de até 21 anos de idade 
desligados, pelo período de até 01 
ano, das Medidas Socioeducativas 
de Internação ou Semiliberdade.

Como acessar?
As Unidades Socioeducativas de 
Internação e Semiliberdade estabe-
lecem um fluxo interno para avisar
à equipe do Programa Se Liga o 
desligamento do adolescente, den-
tro do prazo de 1 dia útil. Após o 
comunicado de desligamento, a 
equipe do Programa, em até 3 dias
úteis, realiza contato com o adoles-
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cente desligado, convidando-o a 
participar do serviço ofertado.

Quais são os critérios para imple-
mentação do serviço?
 Municípios pertencentes a 
Microrregião que possua Unidade 
Socioeducativa de Internação ou 
Semiliberdade; e
 Infraestrutura básica (apare-
lhos de saúde, educação, lazer e 
cultura).
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Centro Integrado de Atendimento 
ao  Adolescente Autor de Ato
Infracional – CIA

É um equipamento público criado 
para dar agilidade e efetividade à 
responsabilização do adolescente 
infrator. O Centro Integrado de Aten-
dimento aos Adolescentes Autores 
de Atos Infracionais – CIA – funciona 

por meio de uma equipe interins-
titucional composta por represen-
tantes da SUASE, Policia Civil, Policia 
Militar, Tribunal de Justiça, Ministé-
rio Público, Defensoria Pública e 
Prefeitura Municipal.
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Qual é o objetivo?
Garantir o rompimento da trajetória 
infracional por meio da qualificação 
dos fluxos de aplicação e execução 
da medida socioeducativa e a res-
ponsabilização célere e adequada 
dos adolescentes que cometeram 
atos infracionais.

Quem pode acessar?
Adolescentes em conflito com a lei 
apreendidos em flagrante.

Como acessar?
O adolescente em conflito com a lei 
é encaminhado imediatamente ao 
CIA, onde a autoridade policial que 
o recebe verifica a prática do ato 
infracional e lavra o auto de apre-
ensão ou termo circunstanciado e os responsáveis legais pelo jovem são 
intimados a comparecer. Por fim, o jovem é apresentado ao Juiz que decidirá 
a medida socioeducativa a ser aplicada, se for o caso.

CRITÉRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

• Possuir Unidade Socioeducativa de Internação e Semiliberdade e rede estruturada 
de atendimento ao Meio Aberto;
• Disponibilidade de profissionais dos órgãos: Policia Civil, Policia Militar, Tribunal de 
Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Prefeitura Municipal; e
• Existência de Vara especializada em Infância e Juventude Infracional.
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Qual é a contrapartida do município 
para implementação do serviço?
Imóvel exclusivo para a implan-
tação do CIA.

Quais são as etapas de implemen-
tação?
 Articulação entre os órgãos 
responsáveis (SUASE, Policia Civil, 
Policia Militar, Tribunal de Justi-
ça, Ministério Público, Defensoria 
Pública e Prefeitura Municipal);
  Locação do imóvel; e
 Organização dos fluxos de 
trabalho.

Onde já existe Centro Integrado de 
Atendimento ao Adolescente Autor 
de Ato Infracional?
Belo Horizonte.



Informações sobre 
criminalidade em 
Minas Gerais

Capacitação de agentes 
da Guarda Municipal

Folia Segura 
e de Cara Limpa!

SERVIÇOS DE 
ABRANGÊNCIA 

ESTADUAL

Orientação e 
encaminhamento 
aos usuários de 
álcool e outras 
drogas e familiares 



Atendimento via 
Disque Denúncia 
Unificado – DDU

Semana Estadual de 
Prevenção ao Uso de 
Drogas

SERVIÇOS DE 
ABRANGÊNCIA 

ESTADUAL

Atendimento 
telefônico SOS Drogas
LigMinas 155 – opção 1

Orientação e 
encaminhamento 
aos usuários de 
álcool e outras 
drogas e familiares 
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SERVIÇOS 
DISPONÍVEIS POR MUNICÍPIO
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A
Araguari

Programa Central de Acompanhamento de 
Alternativas Penais – CEAPA

R. Coronel Lindolfo B. da Cunha, nº 110 - Centro

Araxá
Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

Sociedade de Promoção Humana: BR 262, sentido 
Araxá - Ibiá, Km 767, Zona Rural
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Baldim
Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho - CIAD

B

Barão de Cocais 
Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

Núcleo de apoio Reviver -  R. Bias Fortes, nº 138, 
Vila São Geraldo
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Belo Horizonte

Programa Controle de Homicídios 
Fica Vivo! e Programa Mediação de Conflitos 

• Cabana Pai Tomás 
Rua São Geraldo, nº 110.
• Vila Cemig
Rua A, nº 10.
• Jardim Felicidade
Rua Tenente João Ferreira, nº 75.
• Jardim Leblon
Rua Inglaterra, nº 226.
• Minas Caixa
Rua Manoel Cunha, nº 01.
• Morro das Pedras
Av. Gama Cerqueira, nº 1117.
• Pedreira Prado Lopes
Rua Marcazita, nº 238.
• Primeiro de Maio
Rua Jaçanã, nº 5 A.
• Ribeiro de Abreu
Rua Feira de Santana, nº 12.
• Santa Lúcia
Rua São Tomás de Aquino, nº 440.
• Serra
Rua Engenheiro Lucas Julio de Proença, nº 73, 2º andar.
• Taquaril
Rua Francisco Xeres, nº 120.
• Vila Pinho
Av. Perimetral, nº 700, Sobreloja.
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Programa Central de Acompanhamento de 
Alternativas Penais – CEAPA e Programa 
de Inclusão Social de Egressos do Sistema 
Prisional – PrEsp

• Centro
Rua Espírito Santo, nº 466, 9º e 10º andar

Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

• Serra
Associação Brasileira Comunitária para Prevenção 
do Uso de Drogas -  Av. Contorno, nº 4777
• São João Batista
Terra da Sobriedade -  Rua das Pedrinhas, nº 342

Centro Integrado de Atendimento aos 
Adolescentes Autores de Atos Infracionais – CIA

• Barro Preto
R. Rio Grande do Sul, nº 609
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Medida Socioeducativa de Semiliberdade

• Casa de Semiliberdade Planalto
Av. Augusto dos Anjos, nº 218, B. Santa Mônica
• Casa de Semiliberdade São Luís
R. Domingos Garcia, nº 246, B. São João Batista
• Casa de Semiliberdade Ipiranga
R. Dos Javés, nº 715, B. Santa Mônica
• Casa de Semiliberdade Venda Nova
R. Érico Veríssimo, nº 596, B. Candelária
• Casa de Semiliberdade Letícia
R. do Mel, nº 57, B. Santa Amélia
• Casa de Semiliberdade Santa Amélia
R. Olavo Bilac, nº 548, B. Santa Mônica
• Casa de Semiliberdade São João Batista
R. Afonso Celso, nº 60, B. Santa Mônica
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Medida Socioeducativa de Internação

• Centro Socioeducativo Lindéia
R. Viva de Carvalho, nº 64, B. Lindéia
• Centro de Internação Provisória Dom Bosco
Av. dos Andradas, nº 4015, B. Santa Tereza
• Centro Socioeducativo São Jerônimo
R. Santo Agostinho, nº 1361, B. Horto
• Centro Socioeducativo Horto
R. João Alfredo, nº 3792, B. Santa Tereza
• Centro Socioeducativo Andradas
R. Conselheiro Rocha, nº 3792, B. Horto
• Centro Socioeducativo Santa Clara
R. Macaúbas, s/n, B. Capitão Eduardo
• Centro Socioeducativo Santa Helena
Av. Senador Levindo Coelho, nº 940, B. Vale do Jatobá
• Centro Socioeducativo Santa Terezinha
R. Conselheiro Rocha, nº 3800, B. Horto
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Atendimento aos adolescentes Egressos do 
Sistema Socioeducativo - Programa Se Liga

• Regional de Belo Horizonte e Região Metropolitana
R. dos Tupis, nº 485, salas 201/202, B. Centro

Comissão de Monitoramento da Violência em 
Eventos Esportivos e Culturais – COMOVEEC 

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 
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Betim 
Programa Controle de Homicídios – Fica 
Vivo! e Programa Mediação de Conflitos

• Citrolândia
Rua Dr. José Mariano, nº 743
• Jardim das Alterosas
Rua Ciprestes, nº 120
• Jardim Teresópolis
Rua Duque de Caxias, nº 401
• PTB
Rua Perciliana Ana de Jesus, nº 214

Programa Central de Acompanhamento de 
Alternativas Penais – CEAPA e Programa 
de Inclusão Social de Egressos do Sistema 
Prisional – PrEsp

• Centro
Rua Felipe dos Santos, nº 289

Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

• Associação Batista de Assistência Social
Av. Brasília, nº 330, B. Santo Afonso
• Associação Beneficente para o Desenvolvimento, 
qualificação e reintegração social
R. José Capitão, nº 1800, B. Charneca

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 
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Caeté
Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

C

Campo Belo
Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

• Comunidade Terapêutica Projeto Vida Nova
R. João Pinheiro, nº 1181, sala 12, Vila Matilde

Brumadinho
Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 
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Contagem

Programa Controle de Homicídios – Fica 
Vivo! e Programa Mediação de Conflitos
• Nova Contagem
Av. VP 01, nº 1516, 2º andar
• Ressaca
Rua Iguaçaba, nº 115

Programa Central de Acompanhamento de 
Alternativas Penais – CEAPA e Programa 
de Inclusão Social de Egressos do Sistema 
Prisional – PrEsp

• Arcádia
Rua Hélio Martins dos Reis, nº 169

Capim Branco
Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 
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Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

• Associação Comunitária do Uso Indevido
de Drogas
R. Papa Paulo VI, nº 432, B. Inconfidentes

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 
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D
Divinópolis

Medida Socioeducativa de Internação

• Centro Socioeducativo Divinópolis
Av. Conde Kelidônia, nº 111, B. Jardim Floramar

E
Esmeraldas

• Fundação Oásis - Projeto Êxodo
Rua 2, B. Jardim Barone, Distrito de Melo Viana

Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 
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F
Florestal

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

G
Governador Valadares

Programa Controle de Homicídios – Fica 
Vivo! e Programa Mediação de Conflitos

• Carapina
Av. Raimundo Albergaria, nº 31
• Turmalina
Av. Coqueiral, nº 176
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Programa Central de Acompanhamento de 
Alternativas Penais – CEAPA e Programa 
de Inclusão Social de Egressos do Sistema 
Prisional – PrEsp
• Lourdes
Rua Pedro Lessa, nº 360

Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

• Associação de Acolhimento aos Dependentes 
Químicos e Familiares
R. Geraldo Vieira, s/n, B. Santo Antônio

Medida Socioeducativa de Semiliberdade
•Casa de Semiliberdade de Governador Valadares
R. Gonçalo Costa, nº 132, B. Grã-Duquesa

Medida Socioeducativa de Internação
• Centro Socioeducativo Governador Valadares
R. Soldado Edson Veloso, nº 700, B. Santos 
Dumont ll

Atendimento aos adolescentes Egressos do 
Sistema Socioeducativo - Programa Se Liga
•Regional de Governador Valadares e Teófilo Otoni
Av. Brasil, nº 2204, B. Centro
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I
Ibirité

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

Igarapé

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 
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Ipatinga

Programa Controle de Homicídios – Fica 
Vivo! e Programa Mediação de Conflitos

• Betânia
Av. Gerasa, nº 3251

Programa Central de Acompanhamento de 
Alternativas Penais – CEAPA e Programa 
de Inclusão Social de Egressos do Sistema 
Prisional – PrEsp

• Centro 
Rua Januária, nº156

Itaguara

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

Medida Socioeducativa de Internação
• Centro Socioeducativo de Ipatinga
Av. João Valentim Pascoal, nº 1031, B. Centro
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Itatiaiuçu

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

J
Jaboticatubas

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

•Centro de Recuperação Reviver
R. Esperança, nº 20, B. São Tarcísio
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Juatuba
Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

Juiz de Fora

Medida Socioeducativa de Semiliberdade
• Casa de Semiliberdade Betânia
Av. Juiz de Fora, nº 495, B. Parque Guarani
• Casa de Semiliberdade de Juiz de Fora
R. Bernardo Mascarenhas, nº 549, B. Fábrica

Medida Socioeducativa de Internação

• Centro Socioeducativo Juiz de Fora
Av. JK, nº 01, B. Santa Lúcia

Atendimento aos adolescentes Egressos do
Sistema Socioeducativo - Programa Se Liga

• Regional de Juiz de Fora e Muriaé
R. Marechal Deodoro, nº 230, sala 501, B. Centro
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L
Lagoa Santa

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

• Centro de Recuperação a Dependência Química
R. Antônio Junior Rabelo, nº 95, B. Bosque das 
Buraremas e Imburamas

Lavras

Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

• Associação Brasileira Comunitária para Prevenção 
do Uso de Drogas
R. Juca Procópio, s/n, Centro
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M
Mário Campos

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

Mateus Leme

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

Matozinhos

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 
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Montes Claros

Programa Controle de Homicídios – Fica 
Vivo! e Programa Mediação de Conflitos

•  Cristo Rei: 
Rua Dr. José Mariano, nº 743
• Santos Reis
Rua Geraldino Machado, nº 785

Programa Central de Acompanhamento de 
Alternativas Penais – CEAPA e Programa 
de Inclusão Social de Egressos do Sistema 
Prisional – PrEsp
• Centro
Rua Tiradentes, nº 422, 3º andar

Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

• Esquadrão da Vida de Montes Claros
Rodovia BR 251, Km 27, Zona Rural

Medida Socioeducativa de Internação

• Centro Socioeducativo Montes Claros
R. Ag. Denniel Silva Marinho, nº 199, B. Industrial

Atendimento aos adolescentes Egressos do 
Sistema Socioeducativo - Programa Se Liga
•Regional de Montes Claros e Pirapora
R. Tiradentes, nº 422, B. Centro
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Muriaé
Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

• Comunidade Terapêutica Fazenda
Vida Nova
Fazenda Vida Nova, Zona Rural, Rosário de 
Limeira

Medida Socioeducativa de Semiliberdade

• Casa de Semiliberdade de Muriaé
R. Theófilo Tostes, nº 271, B. União

N
Nova Lima

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 
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Nova União
Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

O
Oliveira

Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

•  Centro de Reintegração Social Beija-flor
Unidade Feminina: Alameda Dr. Cícero de Castro 
Filho nº 971, B. Santa Maria | Unidade Masculina: 
Comunidade dos Mirandas, Zona Rural
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P
Patos de Minas

Medida Socioeducativa de Internação

• Centro de Internação Provisória Patos de Minas
R. Vereador Dr. Joseph Borges De Queiroz, nº 1000, 
B. Residencial Gramado.

Patrocínio

Medida Socioeducativa de Internação

• Centro Socioeducativo Ribeirão das Neves
Alameda dos Pinheiros, nº 2022, B. Morada Nova
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Pedro Leopoldo
Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

•  Associação Fazenda Renascer
Rodovia Maria da Piedade Costa, s/nº, Sítio 
Soledade, Fazenda do Urubu.

Pirapora
Medida Socioeducativa de Internação

•  Centro Socioeducativo Pirapora
BR 365, KM 109, B. Jardim Primavera
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R
Raposos

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

Ribeirão das Neves
Programa Controle de Homicídios – Fica 
Vivo! e Programa Mediação de Conflitos

•  Justinópolis
Rua Bangu, nº 76
•  Rosa Neves
Rua das Adalias, nº 62
•  Veneza
Av. Dionizio Gomes, nº 200 e 202
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Programa Central de Acompanhamento de 
Alternativas Penais – CEAPA e Programa 
de Inclusão Social de Egressos do Sistema 
Prisional – PrEsp

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

Medida Socioeducativa de Internação

• Centro
Praça da Esplanada, s/nº, Penitenciária José Mª 
Alkimin – 15 e 16

• Centro Socioeducativo Ribeirão das Neves
R. Milton Assunção, nº 240, B. Justinópolis
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Rio Acima

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

Rio Manso

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 
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Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico
• Centro de Recuperação a Dependência 
Química
R. Fiertag, s/n, Distrito de Ravena

Santa Luzia
Programa Controle de Homicídios – Fica 
Vivo! e Programa Mediação de Conflitos

•  Palmital
Rua Etelvino Souza Lima, nº 2401
•  Via Colégio
Rua Bahia, nº 782

Sabará

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

S
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São Joaquim de Bicas

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

São José da Lapa

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

Atendimento realizado pelo Centro 
Integrado de Atendimento e Despacho – 
CIAD 

Programa Central de Acompanhamento 
de Alternativas Penais – CEAPA e Programa 
de Inclusão Social de Egressos do Sistema 
Prisional – PrEsp
• São Benedito
Rua Pirajá, nº 1081, apto 101/102
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Sete Lagoas
Medida Socioeducativa de Internação

•  Centro de Internação Provisória Sete Lagoas
R. Matozinhos, nº 456, B. Santa Luzia
• Centro Socioeducativo Sete Lagoas
Estrada de Jequitibá, KM 12, Distrito de
Wenceslau Brás

Sarzedo

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 
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T
Taquaraçu de Minas 

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

Teófilo Otoni
Medida Socioeducativa de Internação

•  Centro Socioeducativo Teófilo Otoni
R. Gustavo Leonardo, nº 1240, B. São Jacinto
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Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

• Centro Holístico de Estudo e Recuperação 
em Dependência Química
Chácara Munique MG 427, Km 4,5, B. Santa 
Monica
• Comunidade Nova Jerusalém
BR 262, s/n, Parque das Gameleiras

Medida Socioeducativa de Internação
•  Centro Socioeducativo Uberaba
R. João Nascimento, nº 341, B. Jardim Triângulo

Uberaba

U
Programa Central de Acompanhamento de 
Alternativas Penais – CEAPA e Programa 
de Inclusão Social de Egressos do Sistema 
Prisional – PrEsp
•  Centro
Rua Santo Antônio, nº 305
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Uberlândia
Programa Controle de Homicídios – Fica 
Vivo! e Programa Mediação de Conflitos

Programa Central de Acompanhamento de 
Alternativas Penais – CEAPA e Programa 
de Inclusão Social de Egressos do Sistema 
Prisional – PrEsp

•  Jardim Canaã
Rua Betel, nº 332
•  Morumbi
Rua Couvual, nº 259

• Centro
Rua Cruzeiro dos Peixotos, nº 557
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Medida Socioeducativa de Internação

• Centro Socioeducativo Uberlândia
R. Pureza, nº 101, B. São Francisco

Programa Rede Complementar de Suporte 
Social na Atenção ao Dependente Químico

• Serviço Evangélico de Reabilitação
Feminina -  R. São Januário, nº 705, B. Tubalina
Masculina -  Av. Douradinhos, s/n, lote 33, 34 e 
35, Zona Rural

Atendimento aos adolescentes Egressos do 
Sistema Socioeducativo - Programa Se Liga
• Regional de Uberlândia, Uberaba e Patrocínio
R. Madri, nº 201, B. Tibery
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Unaí
Medida Socioeducativa de Internação
•  Centro Socioeducativo de Unaí
R. Amaro Rodrigues da Silva, nº 450.
B. Santa Clara

Vespasiano

V
Programa Controle de Homicídios – Fica Vivo! 
e Programa Mediação de Conflitos - PMC

•  Morro Alto
Av. Coletora 3, nº 90

Atendimento realizado pelo Centro Integrado 
de Atendimento e Despacho – CIAD 

Programa Central de Acompanhamento 
de Alternativas Penais – CEAPA

•  Morro Alto
Av. Coletora 3, nº 90
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