
O Centro de Apoio Operacional de Segurança 
Pública e Defesa Social - CEOSP, criado pelo Ato 
nº 122/2011, tem a �nalidade de promover a 
articulação, harmonização, mediação de relações 
e a integração das ações voltadas à segurança 
pública e defesa social. Constitui-se valioso instru-
mento para o fortalecimento da ação ministerial, 
no âmbito dos novos paradigmas previstos no 
Plano Estratégico do Ministério Público. 

O CEOSP, no contexto de ampla participação do 
poder público, da sociedade e das comunidades 
na execução e controle de políticas públicas, 
insere-se atuando na articulação interna com os 
órgãos ministeriais e com os segmentos externos, 
contribuindo, assim, para a efetivação dos direitos 
fundamentais dos cidadãos e cidadãs e para o 
fortalecimento do Estado, dos serviços públicos, 
especialmente na área de segurança pública e 
defesa social. 

SEGMENTOS DE TRABALHO

Diante da diversidade de ações e iniciativas que 

abarcam o tema segurança pública, propõe-se a 
adoção de três segmentos de trabalho, a serem 
enfrentadas coletivamente: 

       1. DEFESA SOCIAL 
       2. ATUAÇÃO COLABORATIVA 
       3. FORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

No âmbito do segmento de Trabalho de Defesa 
Social encontra-se inserido o Projeto Comunidade 
Legal. 

JUSTIFICATIVA

A implantação das primeiras Bases Comunitárias de 
Segurança (BCS) do Programa Pacto pela Vida do 
Governo do Estado da Bahia, visa reduzir os índices 
de violência e combater a criminalidade em áreas 
críticas, mediante uma ocupação social permanente 
e a realização de ações sociais integradas com enti-
dades públicas e privadas. O plano estadual de segu-
rança pública,  prevê uma atuação conjunta dos 
órgãos das diversas esferas de poder e a realização 
de projetos de inclusão social, priorizando a partici-
pação da comunidade na busca de soluções para os 

atendimento do grupo de atuação especial em defesa das pessoas 
com deficiência – promotora de justiça Nidalva Brito.

principais problemas.
Assim, por meio do Projeto Comunidade Legal , o 
Ministério Público do Estado da Bahia desenvol-
ve suas ações, pressupondo a intersetorialidade 
e transversalidade inerentes às questões sociais, 
contribuindo, desse modo, para potencializar a 
presença, a participação e os vínculos do Ministé-
rio Público com a comunidade.

OBJETIVOS

- Identi�car situações e tendências nas comunida-
des atendidas.

- Promover e participar de programas e ações 
relativos à inclusão social.

- Prestar atendimento à população nas temáticas 
que envolvam a defesa de interesses sociais, a 
garantia do direito à segurança e à vida, a preven-
ção da violência e da criminalidade, a defesa da 
ordem e da democracia e outras funções jurisdicio-
nais.

- Incentivar a mobilização, articulação e participa-
ção popular, por meio de ONG’s, movimentos 
populares, conselhos e associações comunitárias, 
dentre outros, de modo a criar canais de participa-
ção e controle das políticas públicas, com ênfase 
na segurança pública.

- Realizar incursões de proximidade em defesa de 
grupos sociais vitimizados, especialmente envol-
vendo crianças e adolescentes, com vistas à 
defesa e à prevenção da violência e criminalidade.

ESTRATÉGIA

A atuação do Ministério Público nas BCS, remete ao 
agrupamento por temas que guardam similarida-

Uma das comunidades priorizadas.

de, interseção ou complementaridade em função 
dos principais assuntos, questões e abordagens 
demandadas pela comunidade, ou seja, as Áreas  
Temáticas demandadas, que são: 

O caráter inovador do Projeto Comunidade Legal  
está na estratégia de ação adotada, que busca 
incrementar a articulação e a transversalidade das 
ações ministeriais e facilitar o desempenho dos 
órgãos envolvidos, desdobra-se nos pontos rela-
cionados nas Agendas Prioritária e Estratégica , 
sem prejuízo  do planejamento e execução 
próprios de cada área.
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INFÂNCIA E
JUVENTUDE

Questões afetas a defesa da criança e do adolescente, trabalho 
infantil, conselhos tutelares e de direitos, fundos de direitos, 
violência e exploração sexual e medidas socioeducativas.

CÍVEL
Questões afetas a registros públicos, família e outros feitos 
cíveis.

SAÚDE E
EDUCAÇÃO

Questões afetas a defesa da saúde, da infraestrutura sanitária e 
da educação.

HABITAÇÃO E
URBANISMO

Questões afetas a habitação e urbanismo e educação ambiental.

CIDADANIA
Questões afetas a defesa do idoso, da mulher, do de�ciente e 
dos direitos humanos e ao combate à discriminação.

CRIMINAL
Questões afetas ao controle das atividades policiais e de 
atendimento de assuntos de natureza criminal, diligenciando 
e encaminhando os casos apresentados.
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