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Mensagem do Governo do Estado de Minas Gerais

Há coisas que são óbvias, mas que precisam ser 
repetidas: segurança pública é prioridade para o 
governo de Minas Gerais. É prioridade para o go-
verno porque também é para o cidadão.

Em Minas Gerais, essa questão está muito bem de-
lineada. Em 2015, lançamos os Fóruns Regionais, 
mecanismo de consulta popular para descentrali-
zar as políticas públicas, dando voz à sociedade. 

Dividimos o estado em 17 regiões de desenvolvi-
mento. Em todas elas, as questões de segurança 
pública apareceram entre os principais problemas 
apontados pela população. 

Com esse diagnóstico em mãos, adotamos medidas 
importantes nos dois primeiros anos de governo, 
como a valorização das carreiras da área de segu-
rança, a realização de concursos para as polícias e 
investimentos em novos equipamentos e em inte-
ligência.  

Em 2015 e 2016, realizamos mais de 37 mil atendi-
mentos pelo Programa Mediação de Conflitos nos 
Centros de Prevenção à Criminalidade.  

No período, passamos a promover – além do com-
bate sistemático ao crime – políticas integradas e 
multissetoriais entre vários órgãos do governo, 
além de parcerias com os demais poderes, o Minis-
tério Público, a União, as prefeituras e as organiza-
ções sociais. 

É claro que tudo o que fizemos não foi suficiente 
para que cada mineiro e cada mineira tivesse a se-
gurança pública que exige e merece.

Por isso, dentro da estratégia de manter o diálogo 
permanente e transparente com o cidadão, apre-

sentamos nas páginas a seguir o Plano Estratégico 
da Secretaria de Segurança Pública para os próxi-
mos três anos.

O plano abrange a metade final desta gestão e 
avança no primeiro ano da próxima administração. 
A ideia é fazer com que as políticas públicas não so-
fram descontinuidade.

Conforme expresso no Mapa Estratégico, os ob-
jetivos são reduzir a criminalidade e a violência; 
aumentar a confiança da população na atuação 
dos órgãos de segurança; favorecer a satisfação da 
população com os serviços prestados; promover a 
segurança pública cidadã.

Devido às dimensões territoriais do Estado, ao 
crescimento populacional, à expansão urbana, ao 
atual quadro de estagnação da economia, à crise 
fiscal e às ramificações do crime organizado nacio-
nalmente, entre outros, a concretização desses ob-
jetivos é tarefa cada vez mais complexa.

E, como diria o jornalista americano Henry L. 
Mencken, para cada problema complexo existe 
uma resposta clara, simples e errada. 

Como queremos respostas corretas e efetivas, 
preparamos um conjunto de medidas estratégicas 
e necessárias para que os nossos problemas de se-
gurança sejam equacionados e tenham seus efeitos 
mitigados.

Com este plano, a Secretaria pretende colocar Mi-
nas Gerais entre os estados com as melhores prá-
ticas na área de combate à violência, contribuindo 
para o aumento da sensação de segurança e para a 
melhoria da qualidade de vida da população.
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A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), 
por meio de sua estrutura orgânica, constituída pe-
las subsecretarias, adjunto, chefia de gabinete, as-
sessorias, servidores, funcionários, colaboradores, 
lança o planejamento estratégico para o período de 
2017/2019, com o fito de consolidar, nesta pasta, 
em um único documento, as diretrizes, programas e 
ações a serem perseguidas na rotina organizacional, 
buscando-se, primordialmente, a gestão participati-
va de todos que labutam nesta secretaria.

Além disso, como coordenadora da Política de Segu-
rança no estado, visa-se, também, dar transparência 
e publicidade a todas as ações desenvolvidas no âm-
bito desta pasta aos entes que integram a Câmara de 
Coordenação das Políticas de Segurança Pública que 
são: Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), Polícia 
Civil (PCMG), Polícia Militar (PMMG) e Secretaria de 
Administração Prisional (SEAP).

Mensagem da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública de Minas Gerais

O Planejamento Estratégico da SESP tem também o 
condão de balizar ações junto aos entes de controle, 
demonstrando-se a execução, eficiência e eficácia 
da gestão.

Assim, a Secretaria de Estado de Segurança Pública 
consegue passar, de forma clara e objetiva, aonde 
se quer chegar e os benefícios a serem prestados à 
sociedade mineira, como bem disse o senhor Gover-
nador: “Há coisas que são óbvias, mas que precisam 
ser repetidas: segurança pública é prioridade para o 
governo de Minas Gerais. É prioridade para o gover-
no porque também é para o cidadão”. 

Para isso acontecer, é imperioso pautar-se na pri-
mazia da excelência organizacional, para que o re-
sultado da segurança pública no estado alcance pa-
tamar satisfatório.
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Este Plano Estratégico da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública – SESP – consiste em esforço 
de traçar um caminho a ser seguido nos próximos 
três anos, entre 2017 e 2019, o qual permite maior 
sistematicidade e racionalização das intervenções 
que buscam contribuir para a segurança objetiva e 
subjetiva da população de Minas Gerais – MG.

Nessa perspectiva, a Secretaria busca evitar a im-
provisação e falta de sistematicidade das ações e o 
mero gerenciamento de crises ou problemas. En-
tende-se, desse modo, que a atuação do Sistema de 
Segurança Pública deve ser racional, concatenada, 
integrada, o que passa por, periodicamente, diag-
nosticar “onde estamos”, expressar “onde quere-
mos chegar” e delimitar “um caminho a ser seguido”.

APRESENTAÇÃO1 
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A SESP foi criada a partir de uma reforma administrativa da estrutura orgânica da administração pública 
do Poder Executivo, por meio da Lei 22.257, de 27 de julho de 2016. A competência da Secretaria está 
assim descrita, no artigo 40, da referida lei:

Art. 40. A Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP – tem como 
competência elaborar, planejar, deliberar, organizar, coordenar, executar e 
gerir:
I – 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 seguran-
ça da população;
II – as atividades de inteligência de segurança pública no âmbito do Estado, 
zelando pela salvaguarda e pelo sigilo da informação, a fim de coibir o acesso 
de pessoas ou órgãos não autorizados;
III – as ações de prevenção à tortura e a outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes no estado;
IV – a política de atendimento às medidas socioeducativas de semiliberdade 
e internação.
(...)

Posteriormente, foi positivado que as supracitadas competências da Lei serão exercidas por meio das se-
guintes atribuições, as quais constam no Decreto 47.088, de 23 de novembro de 2016, que dispôs sobre a 
organização da Secretaria, em seu artigo 2º, parágrafo único:

Art. 2º – A SESP tem como competência elaborar, planejar, deliberar, orga-
nizar, coordenar, executar e gerir:
(...)
Parágrafo único – As competências expressas no caput serão exercidas por 
meio das seguintes atribuições:
I – promover política de prevenção social à criminalidade, a fim de contribuir 
para a prevenção e redução da violência e criminalidade incidentes sobre 
determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos;
II – promover política sobre drogas, de modo a prevenir o seu uso nocivo e 
atender e reinserir socialmente seus usuários e dependentes;
III – coordenar e gerir o Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, 
visando a interromper a trajetória infracional de adolescentes autores de 
atos infracionais, em cumprimento de medida socioeducativa de internação 
e semiliberdade;
IV – promover política de integração entre os órgãos de segurança pública e 
entre estes e outras organizações.

Nesse contexto de surgimento de uma nova Secretaria, um grande desafio se impõe, o recrudescimento 
da criminalidade violenta em Minas Gerais, tal como apontado no Plano Mineiro de Desenvolvimento In-
tegrado – PMDI – para o período de 2016 a 2027 (PMDI, 2016, p. 374 e 375):

CONTEXTO2 
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Os Crimes Violentos, por exemplo, a despeito de vivenciarem queda de 
aproximadamente 45,33% entre 2005 e 2010, aumentaram 83,00% entre 
2010 e 2014, retornando aos patamares de 2005 (...).
Da mesma forma, aconteceu com as ocorrências de Homicídios, que apre-
sentaram queda de 22% entre 2005 e 2010, tendo retornado exatamente 
aos mesmos valores do início da década, anulando completamente a que-
da observada (...).

Ainda, conforme exposto no PMDI (2016), as dinâmicas da violência e criminalidade no estado evidenciam 
que a maior parte dos crimes letais se encontram conexos a dinâmicas de proximidade ou comunitárias e 
à prevalência de violência doméstica nas relações familiares. A partir desse diagnóstico, o PMDI também 
traz a seguinte diretriz, a qual foi seguida na estruturação orgânica da SESP e neste Plano Estratégico:

Neste sentido, propõe-se: priorizar a Política de Prevenção Social à Cri-
minalidade, com foco inovador, territorial e orientado ao acesso a direitos 
e à promoção da juventude; o Socioeducativo, que deve ter o foco da sua 
orientação voltado à proteção e reinserção juvenil; (...) e, por fim, a Políti-
ca de Integração, que detém o arcabouço institucional capaz de promover, 
na prática, a coordenação de todos esses aspectos da política de segurança, 
principalmente, a partir da constatação da necessidade de reforma do siste-
ma policial. (p.395)

Somado ao contexto de recrudescimento da criminalidade violenta, outro desafio imposto à SESP consiste 
no cenário atual de crise financeira pelo qual passa o Estado. No mês de dezembro de 2016, o Governa-
dor enviou mensagem à Assembleia Legislativa pedindo autorização para decretar estado de calamidade 
financeira em Minas Gerais. O texto traz a seguinte explanação:

Fica decretada a situação de calamidade financeira no âmbito do estado em 
razão do crescente déficit financeiro decorrente do histórico crescimento 
de despesas para as quais as receitas originárias, derivadas e transferidas 
têm sido insuficientes dado o severo momento econômico mundial e nacio-
nal que compromete a capacidade de investimento e o custeio para a ma-
nutenção dos serviços públicos. (Decreto 47.101, de 05 de dezembro de 
2016)

Portanto, apesar das dificuldades e limitações do mencionado contexto de aumento da criminalidade e 
de crise financeira, a recém-criada Secretaria de Estado de Segurança Pública busca institucionalizar e 
consolidar sua identidade. Tal processo passa por estabelecer prioridades, objetivos e intervenções que 
permitam seu posicionamento e legitimação no Sistema de Segurança Pública.

 

2005

CRIMES
VIOLENTOS

20152010

Os Crimes 
Violentos, 
por exemplo, 
a despeito de 
vivenciarem 
queda de 
aproximadamente 
45,33% entre 
2005 e 2010, 
aumentaram 
83,00% entre 
2010 e 2014.
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O presente trabalho surgiu da necessidade de cons-
trução de uma carteira de projetos e sistematização 
das diretrizes estratégicas da Secretaria de Seguran-
ça Pública em Minas Gerais. Nesse sentido, o Secre-
tário de Estado da SESP disponibilizou uma equipe 
de planejamento que conduziu os trabalhos e que 
contou com a visão e participação ativa dos gesto-
res, assessores e técnicos da Secretaria na elabora-
ção do documento.

Destaca-se que um dos pontos de partida, enquanto 
diagnóstico do “onde estamos” e, por vezes, da visão 
de “onde devemos chegar”, foi o já citado PMDI. Nes-
se, em seu volume II, consta o diagnóstico setorial de 
segurança pública, elaborado pela Fundação João 
Pinheiro.

Esse Plano foi elaborado a partir de pesquisas de na-
tureza qualitativa, sendo utilizados como meios para 
coleta dos dados a pesquisa bibliográfica, legislativa, 
documental, entrevista semiestruturada e obser-
vações de campo. No decorrer deste levantamen-
to, algumas referências bibliográficas e legislativas 
foram utilizadas para nortear as reflexões sobre os 
problemas, causas e intervenções relativas à Polí-
tica de Segurança Pública, as quais cabem ser men-
cionadas: Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei 
nº 11.343/2006; Resolução nº 3/2016; Resolução 
RDC nº 29/2011; Decreto 44.107/2005; Decreto 
44.360/2006; Diretrizes de Atenção Integral ao 
Usuário de Drogas; Resolução Conjunta SEDS/SES/
SEDESE n° 150/2011; Plano Decenal de Atendimen-
to Socioeducativo; Plano Estadual de Defesa Social 
2014-2015; Portfólio da Política de Prevenção So-
cial à Criminalidade.

Durante a estruturação deste Plano, buscou-se, 
ainda, um alinhamento estratégico com o conjunto 

de metas e ações expressos no Pacto pelo Cidadão, 
documento que traduz os compromissos do governo 
de Minas com a população mineira para os próximos 
dois anos (MINAS GERAIS, 2016).

Além disso, a lógica na qual foi estruturado o Plano 
remete à metodologia de Balanced Scorecard – BSC, 
pela qual se pretende obter o alinhamento entre o 
planejamento estratégico da organização e as ativi-
dades que ela executa (BEZERRA, 2014).

Dessa forma, o trabalho foi realizado junto a cada se-
tor da Secretaria, por meio de inúmeras entrevistas 
e reuniões de trabalho junto a gestores, assessores e 
técnicos. Neste percurso, buscou-se a compreensão 
e registro dos principais problemas, causas e desa-
fios para as políticas públicas da SESP de maneira 
isolada e também das suas interfaces e transversa-
lidades. Intentou-se fazer com que os setores pen-
sassem a sua atuação dentro da lógica de um único 
órgão de Estado que surge neste momento, a Secre-
taria de Estado de Segurança Pública. A partir dessas 
reflexões, foi possível elaborar objetivos, ações e en-
tregas esperadas para os próximos anos.

Essa metodologia foi realizada com firme propósito 
de tornar o resultado do processo de planejamento 
o mais legítimo e coerente com as necessidades de 
aprimoramento das políticas executadas no âmbito 
da SESP, sobretudo no que concerne ao estabeleci-
mento de transversalidade entre essas políticas. O 
resultado deste trabalho, portanto, consiste na visão 
e compreensão do corpo técnico e estratégico da Se-
cretaria quanto aos rumos da Segurança Pública. O 
próximo passo será detalhar estas ações em projetos 
gerenciáveis e monitoráveis, para sua efetiva imple-
mentação, com vistas a gerar resultados positivos à 
sociedade.

METODOLOGIA3 



SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

PÁG
18

IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL 

LIDERANÇA ÉTICA

COMPROMISSO

TRANSPARÊNCIA

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

INTEGRAÇÃO

INOVAÇÃO

TECNICIDADE

MISSÃO VISÃO

VALORES E
PRINCÍPIOS

 4 

Neste tópico, será apresentada a essência da SESP, o conjunto de atributos que a caracteriza, diferencia 
e que deve se perpetuar no tempo, independentemente de mudanças de gestores ou, até mesmo, de go-
vernos. Para tal, iremos expressar a missão, visão e valores da SESP, com vistas a delimitar e consolidar 
sua identidade organizacional.
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4.1. Missão
Promover segurança à população mineira, por meio 
de ações de prevenção à criminalidade e ao uso nocivo 
de drogas, gestão do sistema estadual de atendimento 
socioeducativo e integração dos órgãos de segurança 
pública.

4.2. Visão
Tornar o estado de Minas Gerais referência nacional 
em segurança pública, contribuindo para o aumento 
da sensação de segurança e a melhoria da qualidade de 
vida da população.

4.3. Valores e princípios
4.3.1. Liderança

Gerir e coordenar a política estadual de segu-
rança pública, para promover a efetividade das 
ações e da atuação dos órgãos de segurança pú-
blica, com liderança e protagonismo. 

4.3.2. Integração

Assegurar o trabalho cooperativo e colaborativo 
no conjunto das instituições no âmbito de segu-
rança pública.

4.3.3. Inovação

Identificar, analisar e promover ações inovado-
ras, buscando aprimorar a qualidade da atuação 
e dos serviços prestados pelos órgãos de Segu-
rança Pública. 

4.3.4. Tecnicidade

Pautar as decisões e intervenções de forma técni-
ca, buscando sustentabilidade, eficiência, eficá-
cia e efetividade da política de segurança pública. 

4.3.5. Ética

Agir com honestidade, moralidade, lealdade e 
respeito às normas.

4.3.6. Compromisso

Atuar com responsabilidade, engajamento e em-
penho no desenvolvimento das atividades da Se-
cretaria e com foco no interesse público e bem-
-estar da sociedade.

4.3.7. Transparência

Valorizar e garantir o repasse e acesso de infor-
mações tanto no âmbito da Secretaria quanto 
junto à sociedade. 

4.3.8. Participação social

Criar canais e instrumentos para vocalizar as ne-
cessidades e para construir soluções junto à so-
ciedade mineira.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, AÇÕES
E ENTREGAS PARA 2017 E 2018/19

 6

Conforme expresso no Mapa Estratégico, a Secre-
taria de Estado de Segurança Pública – SESP – pre-
tende entregar os seguintes resultados à socieda-
de: reduzir a criminalidade e violências; aumentar 
a confiança da população na atuação dos órgãos de 
segurança pública; favorecer a satisfação da popu-
lação com os serviços prestados; promover a segu-
rança pública cidadã.

Com vistas a alcançar esses resultados, foram ana-
lisados processos internos da SESP, estruturados 
nos seguintes eixos transversais:

• Prevenção à criminalidade, à violência e ao 
uso nocivo de drogas;

• Rompimento da trajetória infracional;

• Articulação institucional;

• Serviços prestados à população; 

• Gestão participativa.

De maneira a suportar os supracitados processos 
internos finalísticos, foram também analisados os 
seguintes eixos de área-meio:

• Aprendizado e crescimento; 

• Modernização administrativa.

Para cada um dos eixos, tanto finalísticos quanto de 
área-meio, foram debatidos problemas e causas, os 
quais serviram de base para a elaboração de obje-
tivos estratégicos, ações e entregas para o ano de 
2017 e para o biênio 2018-2019, que serão expres-
sos a seguir.
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6.1. Processos internos
6.1.1. Eixo prevenção à criminalidade, à violência e ao uso nocivo de drogas. 

Neste eixo, serão abordados objetivos e ações voltados para o entendimento e intervenção nas dinâmicas 
de violência e criminalidade, vulnerabilidades sociais e uso nocivo de drogas.

Ação 1: Executar o Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo! em territórios de maior vulnerabi-
lidade a fim de contribuir para a prevenção e a redução de homicídios dolosos de adolescentes e jovens 
moradores dessas áreas.

• Entregas esperadas para 2017: 10.500 jovens atendidos nas diversas modalidades do Programa 
Fica Vivo!, visando a prevenção e redução dos homicídios.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 10.800 jovens atendidos nas diversas modalidades do Pro-
grama Fica Vivo!, visando a prevenção e redução dos homicídios.

Objetivo Estratégico 1

Expandir e desenvolver ações voltadas para a prevenção à criminalidade, especialmente em territórios 
de maior vulnerabilidade a crimes e violências e focados em públicos específicos como adolescentes, 
jovens, mulheres e moradores de áreas nas quais os crimes violentos estão concentrados.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 4: Realizar Projetos Locais do Programa Fica Vivo! a fim de ampliar a aproximação e atendimento 
aos jovens nos territórios.*

• Entregas esperadas para 2017: 35 Projetos Locais realizados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 40 Projetos Locais realizados por ano.

Ação 5: Executar o Programa Mediação de Conflitos - PMC em territórios de maior vulnerabilidade a fim 
de promover meios pacíficos de administração de conflitos em níveis interpessoais, comunitários e institu-
cionais.

• Entregas esperadas para 2017: 23.880 atendimentos realizados     
pelo Programa Mediação de Conflitos.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 24.600 atendimentos realizados    
pelo Programa Mediação de Conflitos por ano.

Ação 3: Realizar Projetos de Circulação do Programa Fica Vivo! a 
fim de promover a circulação dos jovens atendidos para além da re-
gião de moradia e ampliar as perspectivas de circulação e de acesso 
à cidade.*

• Entregas esperadas para 2017: 32 Projetos de Circulação realizados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 32 Projetos de Circulação realizados por ano.

Ação 2: Realizar Projetos Institucionais do Programa Fica Vivo! a 
fim de criar espaços de reflexão sobre formas de prevenção e redu-
ção de conflitos e rivalidades violentas e fortalecer o vínculo entre 
os jovens e o Programa.* 

• Entregas esperadas para 2017: 3 Projetos Institucionais 
realizados (Olimpíadas, Exposição de Grafite e Projeto 
Cultural do Fica Vivo!), visando ampliar as perspectivas 
de jovens quanto à circulação e acesso à cidade, favorecer 
a integração entre os adolescentes e jovens atendidos e 
fortalecer o vínculo entre esses e o Programa.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 3 Projetos Insti-
tucionais realizados por ano (Olimpíadas, Exposição de 
Grafite e Projeto Cultural do Fica Vivo!), visando ampliar 
as perspectivas de jovens quanto à circulação e acesso à 
cidade, favorecer a integração entre os adolescentes e jo-
vens atendidos e fortalecer o vínculo entre estes e o Pro-
grama.*

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 10: Executar Oficinas de Esporte, Cultura e Lazer do Programa Fica Vivo!.

• Entregas esperadas para 2017: 450 oficinas executadas.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 500 oficinas executadas por ano.

Ação 9: Implantar novos Centros de Prevenção à Criminalidade de base local, com os Programas Fica 
Vivo! e Mediação de Conflitos.* 

• Entregas esperadas para 2017: 1 Centro de Prevenção à Criminalidade de base local implantado.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 3 Centros de Prevenção à Criminalidade de base local im-
plantados ao final do período.

Ação 6: Realizar Projetos Temáticos do Programa Mediação de Conflitos a fim de fornecer respostas às 
demandas concretas trazidas pela comunidade em relação aos fatores de risco e fenômenos enfrentados 
quanto à violência e criminalidade.*

• Entregas esperadas para 2017: 32 Projetos Temáticos realizados em territórios  
com maior concentração de criminalidade e violência.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 32 Projetos Temáticos realizados por ano    
em territórios com maior concentração de criminalidade e violência

Ação 7: Realizar Projetos Institucionais do Programa Mediação de Conflitos a fim de promover fatores de 
proteção e difundir a cultura de mediação nas comunidades.* 

• Entregas esperadas para 2017: 20 Projetos Institucionais realizados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 20 Projetos Institucionais realizados por ano.

Ação 8: Implantar o Projeto “Mediadores Comunitários” a fim de instrumentalizar a atuação de mediado-
res comunitários voluntários nas áreas de intervenção do Programa Mediação de Conflitos para que estes 
contribuam para a prevenção de homicídios oriundos da violência contra a mulher, dos conflitos de vizinhos, 
da violência doméstica e familiar e da violação de direitos.* 

• Entregas esperadas para 2017: Projeto “Mediadores Comunitários” implantado   
e 4.000 ações realizadas com esse Projeto.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 5.000 ações realizadas com     
o Projeto “Mediadores Comunitários” por ano.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 13: Realizar projetos de inovação de intervenção territorial. 

• Entregas esperadas para 2017: 10 intervenções inovadoras executadas nos territórios com maior 
concentração de criminalidade e violência visando prevenir a criminalidade.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 10 intervenções inovadoras executadas por ano nos territó-
rios com maior concentração de criminalidade e violência visando prevenir a criminalidade.

Ação 12: Realizar ações de enfrentamento à violência de gênero. 

• Entregas esperadas para 2017: 20 ações de enfrentamento à violência de gênero realizadas pelos 
Programas de Prevenção Social à Criminalidade

• Entregas esperadas para 2018-2019: 25 ações de enfrentamento à violência de gênero realizadas 
pelos Programas de Prevenção Social à Criminalidade por ano.

Ação 11: Realizar ações de prevenção à criminalidade em parceria com as escolas. 

• Entregas esperadas para 2017: 20 ações de prevenção à criminalidade realizadas em parceria com 
as escolas.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 20 ações de prevenção à criminalidade realizadas em parce-
ria com as escolas por ano.

Objetivo Estratégico 2

Promover ações voltadas para a prevenção do uso nocivo de drogas, em todos os níveis, reduzindo os 
riscos de danos sociais.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 1: Realizar capacitações conjuntas e elaborar fluxo integrado 
entre a Política de Prevenção à Criminalidade e a Política sobre Dro-
gas no sentido de potencializar a abordagem de mediação de confli-
tos para abarcar a temática de drogas.*

• Entregas esperadas para 2017: metodologia na temática de drogas 
para o Programa de Mediação de Conflitos elaborada.

• Entregas esperadas para 2018-2019: técnicos da Política de Preven-
ção à Criminalidade capacitados na temática de drogas.

Ação 2: Implementar o projeto Caminhos do Bem, que prevê a re-
inserção social e produtiva de dependentes químicos, por meio de 
programas e projetos de reabilitação, devendo contemplar ações de 
reinserção familiar, social e ocupacional, visando intervir diretamen-
te no fluxo de reentrada no tratamento.*

• Entregas esperadas para 2017: elaboração e implementação do pro-
jeto.

• Entregas esperadas para 2018-2019: implementação e monitora-
mento do projeto.

Ação 3: Implantar vagas de acolhimento e tratamento na rede complementar de suporte social na atenção 
ao dependente químico. 

• Entregas esperadas para 2017: chamamento público realizado e assinatura    
dos termos de colaboração.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 460 vagas disponibilizadas por mês.

Ação 4: Realizar cursos de capacitação de prevenção de recaída nas 19 RISPs do estado.*

• Entregas esperadas para 2017: 9 cursos de capacitação realizados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 10 cursos de capacitação realizados.

Ação 5: Implementar o projeto “Minas Acolhe”, pelo qual se prestará serviço itinerante de orientação, aco-
lhimento e prevenção, disseminando informações tecnicamente qualificadas sobre o uso nocivo de drogas, 
especialmente em territórios de vulnerabilidade social e zonas quentes de criminalidade.* 

• Entregas esperadas para 2017: metodologia desenvolvida e definição dos locais    
de implantação do projeto. Implantação do programa em 9 RISPs.

• Entregas esperadas para 2018-2019: execução em 10 RISPs.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 6: Realizar a campanha de Prevenção “Folia segura e de cara limpa”, anualmente executada no perío-
do pré-carnaval.

• Entregas esperadas para 2017: material informativo distribuído nos pontos de maior concentra-
ção de foliões, nas 19 RISPs.

• Entregas esperadas para 2018-2019: campanha anual.

Ação 8: Selecionar projetos na temática de prevenção, tratamento e reinserção social junto a instituições 
públicas e de Organizações da Sociedade Civil – OSCs, com a finalidade de realizar a doação de veículos 
perdidos em favor da União.

• Entregas esperadas para 2017: edital elaborado e processo de seleção realizado.

• Entregas esperadas para 2018-2019: doação dos veículos e acompanhamento dos projetos.

Ação 9: Executar, em parceria com o Serviço Voluntário de Assistência Social – SERVAS, o Projeto Rua do 
Respeito, com o objetivo de promover intervenções dirigidas à população em trajetória de rua.

• Entregas esperadas para 2017: assinatura do termo de adesão da SESP com o Projeto  
Rua do Respeito. Total de 2 intervenções realizadas em territórios de alta vulnerabilidade social.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 4 intervenções realizadas em territórios   
de alta vulnerabilidade social.

Ação 10: Executar a Maratona da Prevenção, visando fortalecer a cultura do esporte como fator de pro-
teção ao uso nocivo de drogas.*

• Entregas esperadas para 2017: elaborar metodologia de atuação, bem como escolha dos territó-
rios. Mobilização de lideranças locais e realização de projeto piloto.

• Entregas esperadas para 2018-2019: realizar Maratona da Prevenção anual.

Ação 7: Executar campanhas da Semana Estadual de Prevenção ao uso nocivo de álcool e outras drogas.* 

• Entregas esperadas para 2017: consolidação e publicação da Programação Integrada da Semana 
Estadual de Prevenção ao uso de Drogas. Total de 150.000 pessoas mobilizadas.

• Entregas esperadas para 2018-2019: campanha anual.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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6.1.2. Eixo rompimento da trajetória infracional

Este eixo conterá objetivos e ações voltados para minimizar as vulnerabilidades sociais daqueles indivíduos 
que estão ou passaram pelo Sistema de Segurança Pública, ao cumprir uma pena privativa de liberdade, 
medida socioeducativa, pena alternativa, por meio de acesso a saúde, ensino, profissionalização, encami-
nhamentos para a rede parceira, assistência ao usuário de álcool e outras drogas, entre outros.

Ação 1: Executar o Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais – CEAPA – em municí-
pios a fim de consolidar e fortalecer as alternativas penais no estado de Minas Gerais.

• Entregas esperadas para 2017: 18.041 alternativas penais monitoradas pelo Programa CEAPA e 
90% de cumprimento regular de alternativas penais.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 18.100 alternativas penais monitoradas pelo Programa 
CEAPA por ano e 92% de cumprimento regular de alternativas penais.

Objetivo Estratégico 3

Contribuir para a consolidação de uma política criminal de responsabilização penal alternativa ao cárce-
re, mediante o efetivo monitoramento das Penas e Medidas Alternativas e da qualificação da execução 
penal via ações e projetos de caráter reflexivo e pedagógico.

Ação 2: Executar Projetos Temáticos de Execução Penal nos campos de “uso de drogas ilícitas”, “múltiplas 
violências” e “trânsito”, a fim de promover estratégias específicas de prevenção a determinados contextos e 
comportamentos de risco que podem levar a processos de violência e/ou criminalização.

• Entregas esperadas para 2017: 60 Projetos Temáticos com o público atendido pelo Programa 
CEAPA executados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 60 Projetos Temáticos com o público atendido pelo Progra-
ma CEAPA executados por ano.

Ação 3: Executar Projetos Temáticos de Responsabilização de Homens processados e julgados no âmbito 
da Lei Maria da Penha.

• Entregas esperadas para 2017: 40 Projetos Temáticos executados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 60 Projetos Temáticos executados por ano.

Ação 4: Atender pessoas em cumprimento de medidas cautelares, vinculadas à audiência de custódia, nos 
municípios em que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG – desenvolve estas audiências e o Progra-
ma CEAPA está implantado, enquanto alternativa à prisão preventiva e à monitoração eletrônica.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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• Entregas esperadas para 2017: 500 pessoas atendidas em cumprimento de medidas cautelares.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 700 pessoas atendidas em cumprimento de medidas caute-
lares por ano.

Ação 5: Implantar novos Centros de Alternativas Penais.

• Entregas esperadas para 2017: 1 Centro de Alternativas Penais implantado.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 2 Centros de Alternativas Penais implantados.

Ação 6: Realizar “práticas restaurativas”, enquanto metodologias voltadas para resolução de questões 
oriundas de crime ou violência, que envolvam a participação ativa das pessoas envolvidas e, quando apro-
priado, outros indivíduos ou membros da comunidade.

• Entregas esperadas para 2017: metodologia de práticas restaurativas aplicadas em 50 atendimen-
tos da Política de Prevenção.

• Entregas esperadas para 2018-2019: metodologia de práticas restaurativas aplicadas em 100 
atendimentos da Política de Prevenção por ano.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 7: Capacitar os profissionais dos Centros de Alternativas Penais e Inclusão Social de Egressos em 
práticas restaurativas. 

• Entregas esperadas para 2017: 50% dos profissionais capacitados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 100% dos profissionais capacitados até o final do período.

Ação 8: Realizar projetos de inovação em políticas penais de prevenção social à criminalidade.*

• Entregas esperadas para 2017: 2 projetos inovadores em políticas penais de prevenção social à 
criminalidade realizados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 4 projetos inovadores em políticas penais de prevenção so-
cial à criminalidade realizados.

Objetivo Estratégico 4

Promover condições para inclusão social de egressos dos Sistemas Socioeducativo e Prisional, auxilian-
do no processo de fortalecimento de vínculos comunitários, familiares e sociais e minimizando as vulne-
rabilidades relacionadas a processos infracionais e agravadas pelo acautelamento.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 1: Executar o Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional – PrEsp – em municípios 
a fim de garantir um atendimento qualificado a essas pessoas e intervir em fatores de vulnerabilidades pes-
soais e sociais.

• Entregas esperadas para 2017: 18.900 atendimentos realizados pelo Programa de Inclusão Social 
dos egressos do Sistema Prisional – PrEsp.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 19.000 atendimentos realizados pelo Programa de Inclusão 
Social dos egressos do Sistema Prisional – PrEsp por ano.

Ação 2: Realizar grupos reflexivos com pré-egressos do Sistema Prisional. 

• Entregas esperadas para 2017: 50 grupos reflexivos realizados com pré-egressos.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 100 grupos reflexivos realizados com pré-egressos por ano.

Ação 3: Realizar oficinas temáticas com egressos do Sistema Prisional.

• Entregas esperadas para 2017: 20 oficinas temáticas realizadas com os egressos atendidos pelo 
PrEsp.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 50 oficinas temáticas realizadas com os egressos atendidos 
pelo PrEsp por ano.

Ação 4: Executar o Projeto de Jovens Aprendizes, nas Unidades de Prevenção à Criminalidade, com egres-
sos do Sistema Prisional, na faixa etária de 18 a 22 anos, que serão acompanhados por um período de 18 
meses.*

• Entregas esperadas para 2017: 10 egressos do Sistema Prisional atendidos no Projeto Jovens 
Aprendizes com vistas a contribuir para a inclusão social.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 10 egressos do Sistema Prisional atendidos no Projeto Jo-
vens Aprendizes por ano com vistas a contribuir para a inclusão social.

Ação 5: Expandir o Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional – PrEsp. *

• Entregas esperadas para 2017: Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional – 
PrEsp – implantado em 2 Unidades de Prevenção à Criminalidade.

• Entregas esperadas para 2018-2019: Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisio-
nal – PrEsp – implantado em 3 Unidades de Prevenção à Criminalidade.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 6: Oferecer o programa de egressos do Sistema Socioeducativo (Programa Se Liga) em todos os mu-
nicípios que possuem Unidades Socioeducativas de Internação e Casas de Semiliberdade.

• Entregas esperadas para 2017: chamamento público realizado e Organização da Sociedade Civil 
contratada. Total de 100% dos municípios com Unidades Socioeducativas de Internação e Casas 
de Semiliberdade atendidos.

• Entregas esperadas para 2018-2019: expansão do programa, de forma concomitante à expansão 
do sistema, conforme previsão do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo.

Ação 7: Desenvolver ações integradas entre a Política de Atendimento Socioeducativo e a Política de Pre-
venção à Criminalidade para inserção dos adolescentes desligados do Sistema Socioeducativo nos progra-
mas Fica Vivo! e Mediação de Conflitos.* 

• Entregas esperadas para 2017: Elaborar projeto piloto em um município com Centro de Prevenção 
à Criminalidade – CPC e adolescentes desligados do Sistema Socioeducativo.

• Entregas esperadas para 2018-2019: Avaliar e expandir o projeto piloto para outros municípios 
com CPCs e adolescentes desligados do Sistema Socioeducativo.

Objetivo Estratégico 5

Reduzir o déficit de vagas, por meio da expansão regionalizada do atendimento ao adolescente interna-
do provisoriamente e em cumprimento de Medida Socioeducativa de Internação, Internação-Sanção e 
Semiliberdade.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 1: Criar vagas de internação nos territórios Triangulo Norte, Sudoeste, Sul, Oeste, Norte, Vale do 
Aço, Alto Jequitinhonha, Triângulo Sul e Metropolitano.

• Entregas esperadas para 2017: 80 vagas de internação criadas, sendo 40 em Passos e 40 em Tupa-
ciguara.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 800 vagas de internação criadas, sendo 80 em Alfenas e 90 
em cada um dos seguintes municípios: Bom Despacho, Diamantina, Janaúba, Lavras, Santana do 
Paraíso, Contagem, Betim e Araxá.

Ação 2: Ampliar as Unidades Socioeducativas dos municípios de Divinópolis, Teófilo Otoni e Sete Lagoas. 

• Entregas esperadas para 2018-2019: 50 vagas criadas, sendo 20 no Centro Socioeducativo Sete 
Lagoas, 10 no Centro Socioeducativo Teófilo Otoni e 20 no Centro Socioeducativo Divinópolis, 
além de espaços para escolarização e oficinas.

Ação 3: Implantar Centros Integrados de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA) em 
municípios do interior de Minas Gerais.*

• Entregas esperadas para 2017: 1 Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato 
Infracional inaugurado.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 2 Centros Integrados de Atendimento ao Adolescente Autor 
de Ato Infracional inaugurados.

Ação 4: Implantar Casas de Semiliberdade nos territórios Metropolitano, Noroeste, Oeste, Norte, Mucuri, 
Triângulo Sul, Triângulo Norte, Sul, Médio e Baixo Jequitinhonha, Caparaó, Alto Jequitinhonha, Central, Su-
doeste, Vertentes e Vale do Aço.

• Entregas esperadas para 2017: 260 novas vagas em Casas de Semiliberdade, sendo 20 vagas em 
cada um dos seguintes municípios: Divinópolis, Uberaba, Montes Claros, Uberlândia, Pirapora, 
Teófilo Otoni, Ribeirão das Neves, Ipatinga, Sete Lagoas, Patos de Minas, Unaí, Contagem, Patrocí-
nio e Betim.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 340 novas vagas em Casas de Semiliberdade, sendo 20 va-
gas em cada um dos seguintes municípios: Itamarandiba, Manhuaçu, Curvelo, Araçuaí, Nanuque, 
Pará de Minas, São Sebastião do Paraíso, Passos, Alfenas, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Lavras, 
Ituiutaba, Janaúba, Coronel Fabriciano, Barbacena e Conselheiro Lafaiete

Ação 5: Implantar Unidades de Internação-sanção nos territórios Alto Jequitinhonha, Metropolitano, 
Triângulo Sul, Triângulo Norte, Mata, Vale do Rio Doce, Oeste e Norte.* 

• Entregas esperadas para 2018-2019: 160 novas vagas de Internação-sanção, distribuídas nos mu-
nicípios de Capelinha, Belo Horizonte, Governador Valadares, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, 
Montes Claros e Nova Serrana.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Objetivo Estratégico 6

Promover o atendimento qualificado aos adolescentes do Sistema Socioeducativo, especialmente a par-
tir da sua escolarização, profissionalização, contato familiar, saúde e esporte, eixos estratégicos defini-
dos pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE.

Ação 1: Reduzir a distorção idade/série por meio da elaboração de uma Proposta Pedagógica adequada ao 
público socioeducativo.

• Entregas esperadas para 2017: Proposta Pedagógica elaborada e aprovada pela SESP e Secretaria 
de Estado de Educação.

• Entregas esperadas para 2018-2019: Proposta implementada em toda a rede de ensino do Siste-
ma Socioeducativo.

Ação 2: Fortalecer e qualificar a atuação da Escola Integral nas Unidades Socioeducativas.

• Entregas esperadas para 2017: diagnóstico da qualidade das oficinas ofertadas pela Escola Inte-
gral.

• Entregas esperadas para 2018-2019: expansão da Escola Integral para 100% das Unidades So-
cioeducativas.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 3: Fortalecer e ampliar a oferta e o acesso a cursos profissionalizantes e técnicos para adolescentes 
que cumprem medida socioeducativa privativa e restritiva de liberdade.

• Entregas esperadas para 2017: licitação e contratação de empresa para ofertar curso de monta-
gem e manutenção de computadores, e execução do contrato.

• Entregas esperadas para 2018-2019: ampliar a oferta de cursos profissionalizantes de acordo com 
a demanda regional por profissionais.

Ação 4: Oferecer condições para que os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de-
senvolvam iniciativas empreendedoras.

• Entregas esperadas para 2017: contratação de empresa para fornecimento do serviço.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 100% dos adolescentes aptos participando das atividades.

Ação 5: Fomentar junto à iniciativa privada novas parcerias para encaminhamento do adolescente ao mer-
cado formal de trabalho.

• Entregas esperadas para 2017: contratação de empresa para fornecimento de serviço.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 100% dos adolescentes aptos contratados por meio das par-
cerias.

Ação 6: Possibilitar a visita familiar ao adolescente com residência domiciliar diferente da comarca em 
que cumpre medida socioeducativa.

• Entregas esperadas para 2017: contratação de empresa para fornecimento de passagens para fa-
miliares.

• Entregas esperadas para 2018-2019: oferecimento de passagens para 100% das famílias de ado-
lescentes com residência domiciliar diferente da comarca em que cumpre medida socioeducativa.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 7: Fortalecer o atendimento da rede de saúde mental ao adolescente em cumprimento de medida 
socioeducativa.*

• Entregas esperadas para 2017: parcerias estabelecidas com secretarias municipais e estadual.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 100% dos adolescentes diagnosticados sejam atendidos pe-
las redes municipais e estaduais.

Ação 8: Garantir o acesso a oficinas de esporte, ao menos uma vez por semana, a todos os adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas.

• Entregas esperadas para 2017: chamamento público realizado e Organização da Sociedade Civil 
contratada. Aprimorar a metodologia e abrangência do programa. Execução do programa.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 100% dos adolescentes com ao menos uma atividade de es-
porte semanal desenvolvida no âmbito do programa.

Objetivo Estratégico 7

Desenvolver intervenções preventivas e de atendimento aos indivíduos lotados ou que perpassam os 
Sistemas Prisional e Socioeducativo, de forma a interromper a trajetória criminal e infracional correla-
cionada ao uso de substâncias psicoativas.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 1: Contemplar os indivíduos dos Sistemas Prisional e Socioeducativo no Sistema Integrado de Políti-
cas sobre Drogas, com vistas a propiciar a recuperação e o cumprimento humanizado da pena.*

• Entregas esperadas para 2017: criar metodologia específica para a atenção ao público oriundo do 
Sistema Prisional e Socioeducativo nas unidades de reabilitação, em ambiente residencial tera-
pêutico. Celebração de acordo com o Poder Judiciário e Ministério Público.

• Entregas para 2018-2019: lançamento de edital de chamamento público para celebração dos Ter-
mos de Parceria com as unidades de reabilitação em ambiente residencial terapêutico, que desti-
narão as vagas para o público-alvo da SESP. Execução dos Termos de Parceria.

6.1.3. Eixo articulação institucional

Neste eixo serão expressos objetivos e ações voltados para consolidar o papel da SESP no Sistema de Segu-
rança Pública e junto a órgãos que possam contribuir com as suas atividades, por meio de arranjos institu-
cionais e interlocuções para executar, coordenar e/ou fomentar intervenções e políticas públicas.

Objetivo Estratégico 8

Integrar estratégia, tática e, operacionalmente, os órgãos de Segurança Pública e a rede de atores que, 
de modo efetivo, possam contribuir com o objetivo de prevenir e reprimir a criminalidade e a violência.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 1: Aprimorar a atuação integrada de órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal e demais ato-
res envolvidos na temática do Trânsito.* 

• Entregas esperadas para 2017: Ações de interiorização das operações integradas da Campanha 
“Sou pela Vida, dirijo sem bebida” realizadas.

• Entregas esperadas para 2018/2019: Expansão das ações de interiorização das operações inte-
gradas da Campanha “Sou pela vida, dirijo sem bebida” realizada.

Ação 2: Operacionalizar o Centro Integrado de Comando e Controle – CICC, de forma a potencializar 
diuturnamente resposta a eventos de crise e emergência. 

• Entregas esperadas para 2017: protocolos conjuntos para atuação integrada entre o Sistema In-
tegrado de Comando e Controle (Nacional) – SICC – e o Sistema Integrado de Segurança Pública 
realizados. Acordo de Cooperação Técnica realizado e projeto para receber imagens da BR-040, 
BR-262 e BR-381 implantado, elevando a capacidade de monitoramento de câmeras, de 1.600, 
atualmente, para cerca de 4.000.

 Protocolos com fluxos de comunicação e de acionamento estabelecidos, inclusive definindo e nor-
matizando competências, para atuação integrada entre CICC e Centros Integrados de Atendimen-
to e Despacho – CIADs – em todo o território estadual.

 Plano de implantação da sede definitiva do CICC na Cidade Administrativa e início de sua exe-
cução, a partir da definição de fluxos e protocolos de atuação e da alocação física conjunta das 
seguintes unidades ou daquelas que venham a lhes substituir: 

- Centro Integrado de Atendimento e Despacho – CIAD – das RISPs 1, 2 e 3;

- Observatório de Segurança Pública Cidadã;

- Disque Denúncia Unificado – DDU; 

- Assessoria Técnica do Sistema Integrado de Segurança Pública – ATSISP;

- Coordenadoria de Integração de Inteligência de Segurança Pública – CIISP;

- Sala de Situação;

- Gabinete de Gerenciamento de Crises e Eventos.

• Entregas esperadas para 2018-2019: conclusão da implantação da sede do CICC na Cidade Admi-
nistrativa.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 3: Articular e integrar a atuação da SESP, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil e Polícia 
Militar nos territórios dos Centros de Prevenção à Criminalidade de base local, especialmente através das 
ações do Grupo de Intervenção Estratégia - GIE.* 

• Entregas esperadas para 2017: 65 ações articuladas e integradas do Grupo de Intervenção Estra-
tégia realizadas.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 70 ações articuladas e integradas do Grupo de Intervenção 
Estratégia realizadas por ano.

Ação 4: Desenvolver e aplicar metodologia do Pacto Integrador, na lógica de polícia comunitária, com vis-
tas a definir dinâmicas, fluxos de trabalho e monitorar as variações preocupantes de estatísticas de crimi-
nalidade.

• Entregas esperadas para 2017: Plano do Pacto Integrador com a metodologia de intervenção inte-
grada, na lógica de polícia comunitária, elaborado. Estudo para elencar potenciais municípios para 
a aplicação da metodologia de intervenção integrada, na lógica de polícia comunitária, realizado.

• Entregas esperadas para 2018-2019: metodologia do Pacto Integrador, para os municípios sele-
cionados, implementada.

Ação 5: Instituir a Coordenadoria Integrada de Polícia Comunitária, instância composta pelos órgãos de 
Segurança Pública, responsável por emitir diretrizes e coordenar os trabalhos voltados a consolidar a filo-
sofia de policiamento comunitário na atuação dos órgãos de Segurança Pública.* 

• Entregas esperadas para 2017: resolução conjunta, entre os órgãos de Segurança Pública, que 
implementa a Coordenadoria Integrada de Polícia Comunitária revista e, caso alterada, assinada 
pelos partícipes.  Realização de 19 Fóruns Regionais de Polícia Comunitária para divulgar ações e 
garantir a multiplicação desta filosofia.

• Entregas esperadas para 2018-2019: ações de Polícia Comunitária realizadas por todos os órgãos 
de Segurança Pública, tanto para propagação de boas práticas, quanto para potencializar a partici-
pação da sociedade, divulgadas.

Ação 6: Coordenar as “Operações Adensamento” dentro da lógica de intervenções integradas, as quais 
consistem em concentrar e saturar os órgãos de Segurança Pública do Estado, em conjunto com o Poder 
Público Municipal, em zonas quentes de criminalidade – ZQCs.* 

• Entregas esperadas para 2017: metodologia da “Operação Adensamento” para Belo Horizonte 
elaborada, com a participação de todas as políticas públicas da SESP e dos órgãos de Segurança 
Pública. Análise da viabilidade de expansão da Operação Adensamento para a RMBH, realizada.

• Entregas esperadas para 2018-2019: Operação Adensamento na RMBH realizada.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 7: Prevenir violências e acidentes em eventos esportivos, culturais e sociais mediante articulação 
operacional das instituições responsáveis pelo planejamento e execução do evento, no âmbito da Comissão 
de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais – COMOVEEC.* 

• Entregas esperadas para 2017: resolução Conjunta nº 057, de 16 de julho de 2008, alterada. Con-
solidação da versão atualizada da Resolução Conjunta.

• Entregas esperadas para 2018-2019: expansão da disponibilidade de atuação da COMOVEEC, 
para cidades de grande e médio porte do interior do estado, com população superior a 100 mil 
habitantes, realizada.

Ação 8: Fomentar as ações de combate às violências contra a população LGBT no Sistema de Segurança 
Pública por meio da Comissão Estadual de Políticas de Enfrentamento às Fobias relativas à orientação se-
xual e à identidade de gênero – Cepef.

• Entregas esperadas para 2017: revisão da Resolução Conjunta Seds, PMMG, PCMG e Sedese Nº 
193, de 30 de dezembro de 2014, que institui a Cepef. Proposta, em parceria com a Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania - Sedpac, modelo de capacitação na 
temática de Direitos Humanos para os profissionais que atuam no Centro Integrado de Atendi-
mento e Despacho – Ciad, bem como buscar por sua implementação, realizada. 

 Levar, em parceria com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cida-
dania - Sedpac, a pauta de gênero e sexualidade e sua relação com a Segurança Pública para os 
programas da política de prevenção à criminalidade do estado de Minas Gerais. 

 Atuação, em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP e Secretaria 
de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania – Sedpac, junto aos profissionais 
dos Sistemas Prisional e Socioeducativo no sentido de qualificar ainda mais o atendimento à popu-
lação LGBT, realizada. 

 Proposta de modelo de capacitação para profissionais da Polícia Militar e Polícia Civil de Minas 
Gerais que atuam em áreas urbanas tradicionalmente ocupadas pela população LGBT em Belo Ho-
rizonte e Região Metropolitana, bem como buscar sua implementação para qualificação do atendi-
mento policial para essa parcela populacional, realizado.

 Parceria com a Secretaria de Estado de Administração Prisional – Seap e Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania – Sedpac, o monitoramento do tratamento 
ofertado à população LGBT que se encontra em unidades prisionais, sobretudo nas unidades onde 
há alas específicas para esse segmento populacional, realizada. Campanhas de mobilização social 
para o combate à violência contra a população LGBT, realizadas. Campanhas de mobilização da 
população LGBT para os direitos de Segurança, realizadas.

• Entregas esperadas para 2018-2019: avaliação dos resultados obtidos com as ações e políticas 
implementadas em 2017. Realização de estudos comparativos entre os anos anteriores para fun-
damentar a implementação de novas ações e aprimoramento das ações vigentes.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 1: Capacitar os diversos atores do sistema de justiça juvenil, tal como o Poder Judiciário, o Ministério 
Público, a Defensoria Pública e as Prefeituras, com vistas a melhorar a qualidade da aplicação das Medidas 
Socioeducativas.* 

• Entregas esperadas para 2017: Programa de capacitação desenvolvido e parcerias estabelecidas 
com os órgãos envolvidos.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 100 servidores capacitados (Juízes, Promotores, Defenso-
res Públicos e outros servidores destes órgãos), por ano.

Ação 2: Elaborar, juntamente com o Poder Judiciário, resolução conjunta com a finalidade de garantir a 
efetiva gestão de vagas das Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo pelo Poder Executivo. 

• Entregas esperadas para 2017: Resolução Conjunta elaborada e publicada.

Objetivo Estratégico 9

Promover articulações institucionais junto ao Sistema de Justiça e a Secretaria de Estado de Trabalho e 
Desenvolvimento Social – Sedese, com vistas a aprimorar a qualidade da aplicação das medidas socioe-
ducativas e do atendimento aos adolescentes.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 3: Articular, em conjunto com a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – Sede-
se, o desenvolvimento de programa de execução da Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida em par-
ceria com os municípios estratégicos de Minas Gerais, com vistas a garantir maior qualidade e efetividade 
na intervenção junto aos adolescentes.

• Entregas esperadas para 2017: Programa para reverter a tendência crescente de Internação e Se-
miliberdade homologado.

• Entregas esperadas para 2018-2019: implementar o Programa.

Ação 4: Articular com a Sedese a efetiva inserção das famílias na rede socioassistencial.

• Entregas esperadas para 2017: Resolução conjunta definindo atribuições de cada secretaria e a 
capacitação dos técnicos das Unidades Socioeducativas e da rede socioassistencial.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 100% das famílias inseridas na rede socioassistencial.

Objetivo Estratégico 10

Consolidar a estratégia de intersetorialidade da Política sobre Drogas e fortalecer a abordagem trans-
versal dos problemas advindos do uso nocivo de drogas, tanto nas pautas de segurança pública quanto 
demais áreas setoriais.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 1: Desenvolver junto aos demais órgãos de Segurança Pública as ações de intervenção do Programa 
Federal “Crack é Possível Vencer”.

• Entregas esperadas para 2017: desenvolvimento de metodologia para abordagem dos usuários 
nas cenas de uso. Implementação da metodologia em 5 das cenas de uso pactuadas no Programa.

• Entregas esperadas para 2018-2019: implementação da metodologia em 6 das cenas de uso pac-
tuadas no Programa.

Ação 2: Implantar o Comitê Gestor Estadual do Programa “Crack é possível vencer”, de forma a reunir e 
otimizar esforços entre órgãos no intuito de prevenção ao uso nocivo de drogas.

• Entregas esperadas para 2017: elaboração e publicação de resolução conjunta.  Matriz de respon-
sabilidade de cada órgão e pactuação de ações integradas.

• Entregas para 2018-2019: implementação e monitoramento das ações integradas.

Ação 3: Revisar e implantar as Diretrizes de Atenção Integral ao Usuário de Drogas.

• Entregas esperadas para 2017: revisão do documento e validação dos órgãos envolvidos. Desenho 
do fluxo de atenção aos usuários de drogas no Sistema de Segurança Pública. Criar metodologia de 
monitoramento da implementação das diretrizes e do fluxo.

• Entregas para 2018-2019: implementação e monitoramento das diretrizes e fluxo.

Objetivo Estratégico 11

Institucionalizar as políticas públicas da Secretaria, de forma a fortalecer as intervenções realizadas e os 
resultados alcançados.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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6.1.4. Eixo serviços prestados à população

Neste eixo serão apresentados objetivos e ações voltados para a prestação de serviços ao cidadão, atendido 
pelos órgãos do Sistema de Segurança Pública. Cabe salientar que algumas ações e entregas expressas em 
itens anteriores já abordaram unidades ou intervenções que prestam serviços à população. Assim, neste 
tópico, apenas serão abordadas questões quanto à qualidade do atendimento de alguns dos serviços da 
Secretaria. 

Ação 1: Tramitar e aprovar a Lei que institucionaliza a Política de Prevenção Social à Criminalidade como 
política de Estado.

• Entregas esperadas para 2017: Lei da Política de Prevenção Social à Criminalidade aprovada.

Ação 1: Mensurar e avaliar sistematicamente o tempo de resposta e a qualidade do atendimento ao cida-
dão em ocorrências de emergência policial e de bombeiros que aportem nos órgãos de Segurança Pública 
via 190, 193 e 197.

• Entregas esperadas para 2017: monitoramento de indicadores do tempo de resposta às demandas 
do cidadão em ocorrências de emergência policial e de bombeiros, não apenas da ligação, mas es-

Objetivo Estratégico 12

Aprimorar e divulgar os serviços prestados via tridígitos de emergência policial e de bombeiros (190, 
193 e 197) e de atendimento e encaminhamento na temática de drogas (155).

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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pecialmente da chegada da viatura ao local da ocorrência, elaborado e iniciado. Monitoramento de 
indicadores de qualidade do serviço prestado ao cidadão pelo CIAD, elaborado e iniciado. Projeto 
para dar transparência ao atendimento prestado ao cidadão, elaborado.

• Entregas esperadas para 2018-2019: Metodologia de avalição da qualidade do serviço do CIAD 
elaborada. Propostas de melhoria do tempo de resposta às demandas do cidadão em ocorrências 
de emergência policial e de bombeiros e da qualidade do atendimento, elaboradas e implementa-
das. Projeto de transparência ao atendimento prestado ao cidadão implementado.

Ação 2: Ampliar e aprimorar o atendimento de ocorrências ao cidadão mineiro, por meio da criação dos 
Centros Integrados de Atendimento e Despacho – CIADs Regionais, englobando Polícia Militar, Polícia Ci-
vil, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP, SAMU e Guarda 
Municipal. 

• Entregas esperadas para 2017: definição do modelo de gestão sobre ocorrências e papel definidos 
para o CIAD e o Centro Integrado de Comando e Controle – CICC. Planejamento e implantação 
dos CIADs Regionais.

• Entregas esperadas para 2018-2019: CIADs Regionais implantados.

Ação 3: Fomentar a divulgação do serviço de atendimento e encaminhamento da Política sobre Drogas, 
via número 155, opção 1, junto à Associação Mineira de Municípios e RISPs, por meio dos Núcleos de Apoio 
do CREAD . 

• Entregas esperadas para 2017: termo de cooperação técnico assinado, material audiovisual pro-
duzido e divulgação nos 853 municípios de Minas Gerais.

• Entregas esperadas para 2018-2019: aumento em 10% das ligações no LigMinas, opção 1, em 
comparação ao ano anterior.

Objetivo Estratégico 13

Ampliar, aprimorar e qualificar os atendimentos e intervenções realizados no âmbito das Unidades de 
Prevenção à Criminalidade, com foco nos serviços prestados e no atendimento ao cidadão.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 1: Realizar capacitações periódicas sobre a metodologia da Política de Prevenção à Criminalidade 
para os profissionais que atuam na ponta da Política (gestores, analistas, técnicos e estagiários).

• Entregas esperadas para 2017: 400 profissionais capacitados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 500 profissionais capacitados por ano.

Ação 2: Realizar capacitações específicas em prevenção social à criminalidade para os policiais militares 
dos Grupos Especializados em Policiamento de Áreas de Risco - GEPAR e policiais civis que atuam nos ter-
ritórios de abrangência dos Centros de Prevenção à Criminalidade.*

• Entregas esperadas para 2017: 100 policiais capacitados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 120 policiais capacitados por ano.

Objetivo Estratégico 14

Implementar ações para aprimorar o atendimento ao cidadão na prevenção ao uso nocivo de drogas.

Ação 1: Desenvolver e implementar o Programa de Abordagem Regionalizada ao Dependente Químico 
- PAR, que tem por finalidade desenvolver ações que visem abordar, sensibilizar, direcionar, acolher e enca-
minhar a população em situação de vulnerabilidade social e que faz uso nocivo de substâncias psicoativas.*

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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• Entregas esperadas para 2017: criação de metodologia de abordagem e celebração de parceria. 
Total de 9 ações de prevenção e orientação realizadas.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 10 ações de prevenção e orientação realizadas.

6.1.5. Eixo gestão participativa

Neste eixo, serão abordados objetivos e ações voltados para fomentar a participação da sociedade e a res-
ponsabilização social nos debates de segurança pública.

Objetivo Estratégico 15

Ampliar os mecanismos de participação social da Política de Prevenção à Criminalidade por meio da mo-
bilização comunitária promovida pelas Unidades de Prevenção à Criminalidade e da criação de espaços 
e canais de participação efetivos.
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Ação 1: Realizar o Fórum Estadual de Prevenção Social às Violências e Criminalidades, visando promover 
um espaço estadual de discussão da segurança pública e prevenção à criminalidade com o público atendido.*

• Entregas esperadas para 2017: 2 encontros do Fórum Estadual de Prevenção Social às Violências 
e Criminalidades realizados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 2 encontros do Fórum Estadual de Prevenção Social às Vio-
lências e Criminalidades realizados por ano.

Ação 2: Realizar Fóruns Territoriais de Prevenção Social às Violências e Criminalidades.* 

• Entregas esperadas para 2017: 25 Fóruns Territoriais de Prevenção realizados, com o objetivo de 
promover espaços de participação e construção da segurança pública nos territórios de atuação.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 25 Fóruns Territoriais de Prevenção realizados por ano, com 
o objetivo de promover espaços de participação e construção da segurança pública nos territórios 
de atuação.

Ação 3: Realizar Fóruns Municipais de Juventudes para discussão de temáticas pertinentes a segurança 
pública e letalidade juvenil, visando a integração de jovens, reflexões sobre formas de convivência e forma-
ção de multiplicadores sobre a temática.* 

• Entregas esperadas para 2017: 10 Fóruns Municipais de Juventudes realizados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 10 Fóruns Municipais de Juventudes realizados por ano.

Objetivo Estratégico 16

Ampliar e desenvolver o Sistema Integrado sobre Drogas, com vistas a promover a regionalização e 
institucionalização da Política sobre Drogas, bem como atualizar, consolidar e monitorar diretrizes, es-
tratégias e metas, de maneira participativa junto à população mineira, organizações da sociedade civil, 
poderes legislativo, executivo e judiciário.

Ação 1: Realizar encontros regionais e conferência estadual de Política sobre Drogas nas Regiões Integra-
das de Segurança Pública – RISPs, para elaboração de diretrizes, estratégias e metas para a Política sobre 
Drogas.* 

• Entregas esperadas para 2017: encontros regionais, em nível de RISP, realizados. Divulgação do 
tema da Conferência estadual. Conferência estadual, com representação municipal e regional ou 
representantes eleitos.

• Entregas esperadas para 2018-2019: encontros regionais, em nível de RISP, realizados. Uma Con-
ferência estadual, em 2019, com representação municipal e regional ou representantes eleitos.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 2: Realizar capacitações continuadas, em plataforma de Ensino à Distância – EAD, para a rede inte-
grada de Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas – COMADs e demais atores envolvidos na temá-
tica.* 

• Entregas esperadas para 2017: metodologia de capacitação desenvolvida em parceria com a Esco-
la Integrada de Segurança Pública.

• Entregas esperadas para 2018-2019: execução das capacitações continuadas.

Ação 3: Viabilizar serviço de ouvidoria para os beneficiários das instituições parceiras, com objetivo de 
receber denúncias, oferecer orientação aos usuários e informar sobre os serviços disponibilizados.* 

• Entregas esperadas para 2017: espaço “fale conosco” no sítio do Observatório Mineiro de Infor-
mações sobre Drogas - OMID criado e número 155 viabilizado.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 100% das demandas encaminhadas para os órgãos compe-
tentes.

Ação 4: Disseminar informações científicas sobre o uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas, bem 
como seus malefícios para o indivíduo e a sociedade, a fim de garantir rigor metodológico às atividades de 
redução da demanda, ofertas e danos, por meio da reestruturação do sítio eletrônico (site) do Observatório 
Mineiro de Informações sobre Drogas – OMID.*

• Entregas esperadas para 2017: criação de uma nova plataforma eletrônica, respeitando as regras 
de comunicação e identidade do Governo. Construção de um banco de fontes de especialistas na 
temática para a disseminação, na mídia, dos malefícios do uso nocivo de álcool e outras drogas; 
modalidades de tratamento para os dependentes químicos. Implementação de boletim eletrônico 
mensal sobre o conteúdo divulgado no OMID; notícias externas de matérias e demandas compar-
tilhadas com o OMID.

• Entregas esperadas para 2018-2019: Aumentar em 50% os acessos do portal do OMID.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Objetivo Estratégico 17

Fomentar a gestão participativa em Segurança Pública, por meio do incentivo à criação e participação 
efetiva nos Conselhos Comunitários de Segurança Pública – CONSEPs, estabelecendo canais perma-
nentes de interlocução com suas lideranças.

Ação 1: Estabelecer metodologia para atuação dos CONSEPs junto à Coordenadoria Integrada de Polícia 
Comunitária.* 

• Entregas esperadas para 2017: projeto de fortalecimento da atuação dos CONSEPs, dentro da 
filosofia de policiamento comunitário, elaborado e implementado. Capacitação dos Presidentes 
dos CONSEPs e dos agentes comunitários da RMBH realizada.

• Entregas esperadas para 2018-2019: avaliação e expansão do projeto de fortalecimento de atua-
ção dos CONSEPs, para outras regiões do estado, realizada. Capacitação dos Presidentes dos 
CONSEPs e dos agentes comunitários de outras regiões realizada.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 1: Aumentar a transparência à sociedade dos resultados obtidos com a participação da população 
por meio da realização de denúncias anônimas via 181, por meio da ampla divulgação e campanhas publici-
tárias.* 

• Entregas esperadas para 2017: calendário de campanhas publicitárias de divulgação do Disque 
Denúncia Unificado – 181 elaborado. Campanhas publicitárias de divulgação do Disque Denúncia 
Unificado – 181 realizadas.

• Entregas esperadas para 2018-2019: campanhas publicitárias de divulgação do Disque Denúncia 
Unificado – 181 realizadas.

Ação 2: Capacitar os operadores do DDU, policiais e bombeiros no interior, com vistas a garantir o devido 
encaminhamento e resposta às denúncias do cidadão.*  

• Entregas esperadas para 2017: capacitação para os operadores, policiais e bombeiros do interior, 
desenvolvida e planejada. Capacitação dos operadores do DDU no interior realizada e resultados 
avaliados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: novas capacitações para os operadores do DDU realizadas.

Objetivo Estratégico 18

Fortalecer o Disque Denúncia Unificado – DDU, enquanto instrumento estratégico de participação da 
população na temática de segurança pública, a partir do recebimento, tratamento e resposta de denún-
cias anônimas da sociedade.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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6.2. Aprendizado e Crescimento
Neste tópico serão abordados objetivos e ações voltados para a gestão do conhecimento e gestão de pes-
soas.

Ação 1: Incorporar mais bases de dados ao Observatório de Segurança Pública Cidadã, com o objetivo de 
elevar o patamar de produção de informações e diagnósticos, tanto sobre o fenômeno criminal quanto para 
avaliação da atuação dos órgãos de Segurança Pública.

• Entregas esperadas para 2017: assinatura de Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais– SES/MG, para acesso aos dados do Sistema de Informação so-
bre Mortalidade – SIM-DATASUS. Levantamento de informações para subsidiar ações de tecnolo-
gia da informação no que tange ao desenvolvimento de sistemas informatizados, disponíveis nas 
políticas que permeiam os órgãos de Segurança Pública realizado, nas seguintes temáticas: indiví-
duos e suas famílias; grupos de interesse da Política de Segurança Pública; dinâmicas criminais e de 
violência; dinâmicas associadas a territórios e suas complexidades.

• Entregas esperadas para 2018-2019: módulo PCNet disponibilizado para o Observatório na fer-

Objetivo Estratégico 1

Elevar o patamar de produção e compartilhamento de conhecimento no âmbito da SESP.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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Ação 2: Produzir, por meio do Observatório de Segurança Pública Cidadã, diagnósticos para acompanhar 
a trajetória dos indivíduos que passaram pelos serviços e políticas públicas disponibilizadas pela SESP e 
demais órgãos de Segurança Pública.

• Entregas esperadas para 2017: metodologia elaborada para acompanhar a trajetória dos indiví-
duos acolhidos e atendidos nos serviços prestados pelas políticas públicas da SESP.

• Entregas esperadas para 2018-2019: diagnósticos, sobre a trajetória dos indivíduos acolhidos e 
atendidos nos serviços prestados pelas políticas públicas da SESP, produzidos.

Ação 3: Firmar termo de cooperação técnica com instituição de pesquisa e/ou universidade, com vistas a 
potencializar a produção de informações e diagnósticos sobre a criminalidade e as políticas de segurança 
pública.

• Entregas esperadas para 2017: elaboração de termo de cooperação técnica com instituições de 
ensino e pesquisa realizado. Implementação da parceria firmada.

• Entregas esperadas para 2018-2019: avaliação e aprimoramento quanto à parceria firmada e ao 
modelo adotado.

Ação 4: Compreender o perfil, motivações e correlação do uso de substâncias psicoativas com a trajetó-
ria criminal ou infracional dos indivíduos lotados ou que perpassam os Sistemas Prisional e Socioeducati-
vo, por meio de pesquisa.*

• Entregas esperadas para 2017: elaboração de termo de referência e captação de parcerias para 
realização da pesquisa.

• Entregas para 2018-2019: contratação e realização da pesquisa. Elaboração e implementação de 
plano de ação a partir dos resultados da pesquisa.

ramenta “Armazém de Informações do SIDS”, com vistas a possibilitar o conhecimento sobre 
ocorrências que se transformam em inquérito, em que prazo, naturezas criminais e localidades. 
Definição da política de acesso de usuários ao módulo do PCNet no “Armazém de Informações 
do SIDS”. Informações e diagnósticos que permitam a concepção, implementação e avaliação 
de políticas públicas para a SESP e demais órgãos de Segurança Pública, produzidas a partir da 
triangulação dos dados de Saúde e Investigação policial.

Ação 5: Realizar estudo de perfil socioepidemiológico e sociodemográfico dos usuários de álcool, tabaco 
e outras drogas, em Minas Gerais.* 

• Entregas esperadas para 2017: contratação de empresa para a realização da pesquisa.

• Entregas esperadas para 2018-2019: realização da pesquisa.
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Ação 6: Desenvolver metodologia de gestão do conhecimento, visando aprimorar o compartilhamento e a 
disseminação de conhecimentos entre os servidores e entre os diversos setores da SESP.

• Entregas esperadas para 2017: projeto de gestão do conhecimento elaborado e pactuado com os 
gestores.

• Entregas esperadas para 2018-2019: projeto de gestão do conhecimento implantado.

Objetivo Estratégico 2

Reconhecer e valorizar o servidor, investindo na construção de um corpo técnico efetivo, qualificado e 
motivado.

Ação 1: Otimizar a alocação dos servidores da SESP, através da compatibilização entre os perfis das vagas 
e o interesse dos funcionários, de forma a proporcionar maior motivação e efetividade do trabalho. 

• Entregas esperadas para 2017: levantamento dos currículos de servidores da Secretaria e das de-
mandas de cada área, de forma alinhada à estratégia e prioridades, culminando num banco de ta-
lentos e de necessidades. Fluxo e critérios para transferência e alocação dos servidores com base 
no atendimento às necessidades técnicas, estratégicas e às demandas dos servidores.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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• Entregas esperadas para 2018-2019: compatibilização do perfil das vagas e demanda dos funcio-
nários, através de remoções ou mudança da unidade de exercício de servidores da SESP.

Ação 2: Capacitar os gestores da SESP em gerenciamento de recursos humanos, com foco na gestão por 
competências. 

• Entregas esperadas para 2017: capacitação planejada e metodologia elaborada. Total de 100% dos 
gestores capacitados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: metodologia de capacitação de gestores avaliada, aprimora-
da e implementada.

Ação 3: Identificar e reconhecer boas práticas e inovações no âmbito da SESP. 

• Entregas esperadas para 2017: planejamento do projeto, com definição da metodologia e dos cri-
térios técnicos de participação. Elaboração e lançamento de edital de chamamento.

• Entregas esperadas para 2018-2019: evento de premiação realizado.

Ação 4: Elaborar e implementar capacitações e cursos que propiciem visão sistêmica de Segurança Públi-
ca aos servidores que adentrarem na Secretaria. 

• Entregas esperadas para 2017: capacitação inicial para os técnicos, assessores e gestores que en-
trarem na Secretaria, para conhecimento amplo de todas as políticas públicas, elaborada e imple-
mentada. Capacitações específicas em cada política pública elaboradas e implementadas. Análise 
de viabilidade de implementação de cursos de especialização junto à academia, que permitam a 
formação de equipes de alto desempenho, por exemplo em análise criminal e gerenciamento de 
projetos.

• Entregas esperadas para 2018-2019: capacitações realizadas.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 

6.3. Modernização Administrativa
Neste tópico, serão abordados objetivos e ações voltados para a gestão estratégica, de projetos e proces-
sos; orçamentária e financeira; e de logística e infraestrutura.

Objetivo Estratégico 1

Fortalecer a gestão estratégica e o gerenciamento de projetos e processos.
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Ação 1: Desenvolver um portfólio de projetos prioritários e promover suporte ao desenvolvimento de 
projetos inovadores.

• Entregas esperadas para 2017: Plano Estratégico da Secretaria de Segurança Pública publicado. 
Priorização e detalhamento de projetos prioritários quanto aos responsáveis, prazos, custos, etc. 
Elaboração e pactuação de metodologia de monitoramento dos projetos prioritários. Elaboração e 
monitoramento de indicadores visando aprimorar o desempenho das políticas públicas da SESP.

• Entregas esperadas para 2018-2019: monitoramento das ações previstas no Plano Estratégico da 
Secretaria de Segurança Pública.

Ação 3: Promover a centralização das atividades-meio, relacionadas à manutenção de infraestrutura, lo-
gística, orçamento, finanças e tecnologia, desempenhadas atualmente nas áreas finalísticas, para que estas 
possam focalizar seus esforços nas ações e serviços prestados à sociedade. 

• Entregas esperadas para 2017: estudo e definição quanto às atividades e processos que deveriam 
ter sua execução centralizada na área-meio da SESP. Mapeamento e redesenho desses processos. 
Estruturação da equipe da área-meio para suportar as eventuais novas atividades.

• Entregas esperadas para 2018-2019: implantação das atividades e processos advindos do estudo.

Objetivo Estratégico 2

Aprimorar a gestão orçamentária e financeira.

Ação 1: Aprimorar a captação de recursos advindos de editais de convênios e de emendas parlamentares, 
bem como a execução destes convênios. 

• Entregas esperadas para 2017: auxiliar as áreas na elaboração de pré-projetos a partir das diretri-
zes contidas no Plano Estratégico da Secretaria de Segurança Pública. Divulgação do Portfólio de 
Emendas junto aos diversos órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, bem como fomen-
tar a participação nos editais de convênios para captação de recursos. Capacitação de servidores 
da SESP em captação de recursos e gestão de convênios. Definição de fluxos de gestão dos convê-
nios junto aos gestores e aos órgãos envolvidos. Captação de recursos.

• Entregas esperadas para 2018-2019: captação de recursos

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 

Ação 2: Promover o aprimoramento de processos estratégicos, visando desburocratizar procedimentos e 
aprimorar o desempenho das políticas públicas na SESP. 

• Entregas esperadas para 2017: levantamento e definição dos processos estratégicos e prioritários 
que precisam de aprimoramento, especialmente aqueles transversais e de interação entre as polí-
ticas públicas da SESP. Mapeamento e redesenho de processos estratégicos e priorizados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: mapeamento e redesenho de processos estratégicos e prio-
rizados.
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Ação 2: Realizar leilão de bens perdidos em favor da União, oriundos de processos de crimes de tráfico 
de drogas, bem como a organização e análise dos processos de perdimento relativamente a cada veículo.* 

• Entregas esperadas para 2017: edital elaborado e comissão de leilão publicada.

• Entregas esperadas para 2018-2019: execução do leilão.

Ação 3: Implantar sistema de captação de água da chuva para reutilização nas unidades socioeducativas. *

• Entregas esperadas para 2017: 3 projetos piloto do sistema de captação de água de chuva em uni-
dades socioeducativas elaborados.

• Entregas esperadas para 2018-2019: 3 projetos piloto implantados e projetos para as unidades 
socioeducativas da Região Metropolitana de Belo Horizonte elaborados. 

Ação 4: Reduzir o consumo de água e energia elétrica das unidades socioeducativas onde são necessárias 
correções de ordem estrutural.* 

• Entregas esperadas para 2017: elaboração de estudo e projeto para correção das inconformidades 
nas unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

• Entregas esperadas para 2018-2019: execução do projeto de infraestrutura das unidades socioe-
ducativas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Elaboração de estudo e projetos para as 
unidades socioeducativas do interior do estado, em que forem necessárias correções de ordem 
estrutural

Ação 5: Implantar sistema de captação de energia solar com o objetivo de redução do consumo de energia 
elétrica.*  

• Entregas esperadas para 2017: elaboração de 3 projetos piloto para instalação de painéis solares 
em unidades socioeducativas.

• Entregas esperadas para 2018-2019: implantação dos 3 projetos piloto e elaboração dos projetos 
para as unidades socioeducativas da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Objetivo Estratégico 3

Prover e modernizar a logística e infraestrutura dos serviços prestados.

*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 
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*  Necessária a captação de recursos orçamentários para a execução completa da ação. 

Ação 1: Disponibilizar pessoal, infraestrutura, mobiliário e equipamentos necessários à implantação das 
novas unidades da SESP.* 

• Entregas esperadas para 2017: detalhamento do planejamento de expansão dos CPCs, CREAD e 
Núcleos de Apoio, Unidades Socioeducativas e Centros Integrados de Atendimento e Despacho 
– CIADs, que contemple custos, cronogramas e termos de referência dos bens e serviços a serem 
contratados. Execução do planejamento para as unidades a serem inauguradas em 2017.

• Entregas esperadas para 2018-2019: Execução do planejamento.

Ação 2: Planejar e implementar modelo de unidade predial integrada que amplie os serviços prestados à 
população e seja sustentável financeiramente.  

• Entregas esperadas para 2017: estudo com opções e modelos de implantação e manutenção de 
unidades integradas realizado. Projeto dos Centros Integrados de Justiça e Cidadania elaborado e 
validado.

• Entregas esperadas para 2018-2019: conforme validação, projeto piloto implantado e avaliado. 
Modelo para outras unidades expandido.

Ação 3: Realizar manutenções prediais preventivas e corretivas nas Unidades Socioeducativas de inter-
nação e internação provisória.  

• Entregas esperadas para 2017: desenvolvimento de um plano para reformas preventivas. Refor-
mas corretivas nas Unidades Socioeducativas Uberaba, Divinópolis, Teófilo Otoni, Santa Helena, 
Uberlândia, Governador Valadares, Lindeia e São Benedito.

• Entregas esperadas para 2018-2019: Execução do planejamento.
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

7

Conforme já apontado, a Secretaria de Estado de 
Segurança Pública surge num contexto de recru-
descimento da criminalidade e violência em Minas 
Gerais, conjuntura que potencializa a necessidade 
de planejamento e gestão sobre a sua atuação.

Nessa perspectiva, este Plano consiste em limita-
do, porém relevante esforço de direcionamento, 
demarcação e consolidação da identidade organi-
zacional, responsabilidades e perspectivas para a 
SESP.

Cabe salientar que o trabalho não se esgota neste 
Plano, pois as ações e entregas, citadas neste docu-
mento para os próximos três anos, serão detalha-
das em projetos, com responsáveis, custos e prazos 
a serem gerenciados e monitorados para o seu efe-
tivo cumprimento.

Espera-se, portanto, que as políticas públicas e in-
tervenções da Secretaria sejam racionais, concate-
nadas e integradas, com vistas a contribuir para a 
promoção da segurança e, consequentemente, para 
a melhoria da qualidade de vida da população mi-
neira.
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