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A Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
reuniu, em um só local, diversos serviços 
públicos, oferecidos gratuitamente. Criado 
para facilitar a vida do cidadão, o Espaço 
Cidadania é resultado de uma das prioridades 
do Legislativo, que é “ser a voz dos mineiros 
no enfrentamento das desigualdades e na 
promoção da cidadania”.

No local, estão os serviços do Procon 
Assembleia, da Delegacia de Polícia de Defesa 
do Consumidor (Decon), do Centro Estadual 
de Políticas de Emprego e Renda (Ceper) e 
também a Internet Popular, outra iniciativa da 
Assembleia. 

O Espaço Cidadania funciona no Edifício Carlos 
Drummond de Andrade, na rua Martim de 
Carvalho, 94 – Santo Agostinho. O prédio foi 
devidamente preparado para recepcionar 
também as pessoas com deficiência de 
mobilidade. Veja sua localização, indicada pela 
letra “A”, no mapa da página anterrior.



PROCON ASSEMBLEIA (*)
Atendimento:
de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas
Telefone: (31) 2108-5500 – Fax: (31) 2108-3456
E-mail: procon@almg.gov.br

Quais os serviços prestados pelo Procon 
Assembleia?
O Procon Assembleia presta serviços de atendimento, 
orientação e defesa do cidadão em questões 
relacionadas ao Direito do Consumidor. Realiza, ainda, 
pesquisas de preço, presta assessoria a câmaras 
municipais para a criação de seus Procons e desenvolve 
o programa Educação para o Consumo, voltado a 
estudantes, fornecedores e empresas.

Quando posso procurar o Procon 
Assembleia?
Todas as vezes em que o consumidor não conseguir 
estabelecer acordo com o fornecedor para a solução 
de um problema, ele poderá recorrer aos serviços do 
Procon Assembleia. Questões relacionadas a aluguel, 
direito do trabalho, condomínio, entre outras, não 
constituem relações de consumo, não podendo 
ser intermediadas pelo Procon. Nesses casos, o 
consumidor deverá consultar um advogado.

*O Procon conta, também, com uma unidade no Uai Praça Sete - 
Avenida Amazonas, 478 – Telefone: (31) 3272-0108 - Atendimento: 
das 7 às 19 horas



Quais documentos devo apresentar ao 
Procon?
Carteira de Identidade, CPF e os documentos relativos 
ao caso: cópia do pedido, contrato, faturas, recibos, 
panfletos, e-mails, números de protocolos de 
atendimento e qualquer outro comprovante que possa 
auxiliar na solução do problema.

Como é a atuação do Procon?
A partir do relato do consumidor e da apresentação dos 
documentos relativos ao caso, o Procon  faz contato 
com o fornecedor para tentar um acordo. Se não 
obtiver sucesso, o Procon pode notificar o fornecedor, 
que tem dez dias para se manifestar. Se o problema 
não for solucionado, pode ser realizada uma audiência 
de conciliação entre as partes para tentar por fim ao 
conflito.

Quanto tempo demora um processo no 
Procon?
O prazo para o fornecedor responder às alegações do 
consumidor é de dez dias. Se houver necessidade de 
realização de audiência, devem-se contar mais cerca de 
20 dias. Em média, um procedimento administrativo no 
Procon Assembleia é resolvido no prazo de 30 dias.

E se o Procon não solucionar o conflito?
Se isso ocorrer, restará, ainda, ao consumidor a 
possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário, por meio 
do Juizado Especial ou da Justiça comum.



O consumidor terá alguma despesa?
O serviço realizado pelo Procon é gratuito.
As despesas que o consumidor terá referem-se a 
fotocópias de documentos e envio de correspondência 
para o fornecedor. 

CENTRO ESTADUAL DE POLÍTICAS DE 
EMPREGO E RENDA (Ceper)
Atendimento:
de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas
Telefone: (31) 2108-3471
E-mail: sine.bhassembleia@trabalho.mg.gov.br

Quais os serviços prestados pelo Ceper?
O Centro Estadual de Políticas de Emprego e Renda, 
unidade da Secretaria de Estado de Trabalho e 
Emprego, presta os serviços de intermediação de 
mão de obra (cadastro de empresas para oferta de 
vagas e cadastro e encaminhamento de trabalhador 
para oportunidades de trabalho) e habilitação do 
seguro-desemprego do Sistema Nacional de Emprego 
(Sine), além da emissão da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS). Também realiza o cadastro 
e o encaminhamento do trabalhador para programas 
de qualificação profissional e de competências básicas 
para o trabalho.



Como se cadastrar para vaga de emprego?
Qualquer cidadão desempregado, maior de 16 anos, 
pode se cadastrar para verificar as vagas disponíveis e 
ser encaminhado a uma oportunidade compatível com 
o seu perfil. Para isso, ele deve se dirigir ao Ceper e 
apresentar o CPF, Cartão do PIS e Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS), ou acessar o Sistema Mais 
Emprego, por meio do endereço http://maisemprego.
mte.gov.br.

Quem pode requerer o seguro-desemprego?
O trabalhador demitido sem justa causa, que 
comprove ter recebido salários consecutivos nos 
seis meses anteriores ao desligamento do emprego; 
que tenha sido empregado por, pelo menos, seis 
meses nos 3 anos anteriores ao pedido; que não 
esteja recebendo qualquer benefício previdenciário 
de natureza continuada, exceto auxílio-acidente e 
pensão por morte; que não possua renda de pelo 
menos um salário mínimo para sua manutenção e 
de sua família. Informações sobre os demais seguros 
(bolsa-qualificação, para empregada doméstica e para 
pescador artesanal) também podem ser obtidas no 
Ceper.

Como requerer o seguro-desemprego?
O benefício pode ser requerido no prazo de sete a 120 
dias corridos, após a data da dispensa, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: requerimento 
do seguro-desemprego; cartão do PIS-Pasep; Carteira 



de Trabalho e Previdência Social; Termo de Rescisão do 
Contrato de Trabalho; documento de identidade; CPF; 
e extrato de depósitos do FGTS, além de documento 
judicial, se houver.

Como requerer a Carteira de Trabalho?
Todo cidadão maior de 14 anos pode requerer a 
Carteira de Trabalho, apresentando: carteira de 
identidade ou certidão de nascimento ou casamento; 
CPF; comprovante de residência ou do local de 
trabalho com CEP. Trabalhadores maiores de 18 
anos devem apresentar, também, o extrato de PIS 
ou da Rais Caged. A foto para o documento é tirada 
no guichê de atendimento e fica pronta na hora. As 
carteiras são entregues no prazo de 15 dias, mediante 
a apresentação do protocolo e do documento de 
identidade.

Quais os serviços prestados para empresas?
O Ceper mantém um banco de dados atualizado, capaz 
de auxiliar empresas e pequenos empreendedores na 
identificação de profissionais qualificados.

Os serviços têm custos?
O serviço é gratuito, tanto para os trabalhadores 
quanto para as empresas.



DELEGACIA DE POLÍCIA DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR (Decon)
Atendimento:
de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas
Telefone: (31) 3275-1887

Quais os serviços prestados pela Decon?
A Delegacia é um órgão da estrutura da Polícia Civil. 
Sua principal atribuição é investigar e reprimir a 
infração penal ao Direito do Consumidor. Isso é feito a 
partir da denúncia de atos ilegais, como a publicidade 
enganosa, as fraudes contra o consumidor e a venda 
de produtos impróprios para o consumo (com validade 
vencida, por exemplo), entre outros.

Como funciona o atendimento?
A partir do relato do consumidor e havendo indício 
de algum ato ilegal, a Decon inicia a apuração das 
infrações penais de consumo, por meio do inquérito 
policial ou do Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Para que serve o inquérito policial?
A finalidade de instauração do inquérito policial 
é permitir que a polícia promova as investigações 
necessárias para certificar-se da ocorrência de ilicitude 
nas denúncias apresentadas pelo consumidor e adotar 
as providências legais. 



Qual é o resultado do inquérito policial? 
Uma vez concluído o inquérito policial, o resultado 
é enviado ao Poder Judiciário, que abre vista ao 
Promotor de Justiça.  Comprovada a ocorrência 
de ilícito penal, tem início a fase processual. Caso 
contrário, o procedimento será arquivado. 

O consumidor terá alguma despesa para ser 
atendido pela Decon?
A prestação de serviços é gratuita.

INTERNET POPULAR DA ASSEMBLEIA
Atendimento:
de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas

Quais são os serviços prestados pela Internet 
Popular da Assembleia?
Ela oferece pontos públicos de acesso gratuito à 
internet.

Quem pode usar?
O acesso é permitido a qualquer cidadão, mediante 
registro. Idosos, gestantes, lactantes, pessoas 
acompanhadas por criança de colo e pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida têm 
atendimento preferencial no primeiro acesso do dia.



Como é feito o registro?
Basta apresentar um dos seguintes documentos: 
carteira de identidade, certidão de nascimento ou 
carteira estudantil atualizada.

Como funciona o serviço?
O usuário tem direito a usar o computador por 30 
minutos em cada acesso. É permitido mais de um 
acesso por dia, desde que o usuário volte ao fim da fila 
ao término dos 30 minutos. A impressão é limitada a 
cinco folhas por acesso.

Que regras o usuário deve observar?
Ao utilizar os serviços da Internet Popular, o usuário 
não poderá:
- usar o computador para acesso a jogos ou sites 
pornográficos ou de apologia a crime;
- alterar as configurações do computador e dos 
programas nele instalados;
- usar pen drives ou qualquer outra mídia externa para 
transferência de dados;
- consumir bebidas ou alimentos enquanto estiver 
usando o computador.
   
Qual é a penalidade em caso de não 
cumprimento dessas regras?
O usuário ficará impedido de utilizar os serviços da 
Internet Popular da Assembleia.



Horários de 
funcionamento

PROCON ASSEMBLEIA
seg a sex, das 8 às 18 horas
(31) 2108-5500 - Fax: (31) 2108-3456
E-mail: procon@almg.gov.br

CENTRO ESTADUAL DE 
POLÍTICAS DE EMPREGO E 
RENDA (Ceper)
seg a sex, das 8 às 17 horas
(31) 2108-3471
E-mail: sine.bhassembleia@
trabalho.mg.gov.br

DELEGACIA DE POLÍCIA DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR 
(Decon)
seg a sex, das 8 às 18 horas
(31) 3275-1887

INTERNET POPULAR
seg a sex, das 8 às 18 horas
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