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Serviços e ofertas socioassistenciais para  
população em situação de rua em Belo Horizonte

ALBERGUE TIA BRANCA - Rua Conselheiro Rocha, 351, Floresta - Tel: 3277-1639
Oferta: Acolhimento de pernoite, alimentação, local para higiene e atendimento socioassistencial - 
Formas de acesso: Encaminhamentos pelos serviços que atendem a população em situação de rua 
e demanda espontânea - Capacidade: 400 vagas - Público atendido: Homens - Horário de funciona-
mento: Entrada a partir das 17h, até às 20h30. Saída às 7h do dia seguinte. Atendimento técnico de 
2ª a 6ª feira, das 8h às 21h.

ABRIGO SÃO PAULO - Rua Elétron, 100, Primeiro de Maio - Tel: 3433-4993
Oferta: Acolhimento na modalidade pernoite para homens , mulheres e famílias em situação de vul-
nerabilidade social  e acolhimento emergencial para famílias de áreas de risco geológico/ inundação 
e atendimento socioassistencial - Formas de acesso: Encaminhamentos pelos serviços que atendem 
a população em situação de rua, demanda espontânea e com encaminhamentos de órgãos afins para 
famílias em situação de risco geológico/ inundação - Capacidade: 200 vagas para pernoite, sendo 
148 para homens, 52 para mulheres ou crianças, sendo deste total 50 para permanência dia - Público 
atendido: Homens, mulheres e famílias - Horário de funcionamento: Para pernoite, entrada a partir 
das 17h, até às 20h30. Saída às 7h do dia seguinte. 24 horas para casos de permanência dia. Atendi-
mento técnico de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h.



ABRIGO POMPEIA -  Rua Coronel Otávio Diniz, 29 - Pompeia - Tel: 3277-5753 
Oferta: Acolhimento em casas/cômodos individualizadas e atendimento socioassistencial. Formas de 
acesso: Encaminhamentos pelos serviços que atendem a população em situação de rua - Capacidade: 
22 casas/cômodos - Público atendido: famílias - Horário de funciomaneto: 24h - Atendimento técnico 
de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h.

ABRIGOS INSTITUCIONAIS – Repúblicas
Oferta: Acolhimento em residência coletiva e atendimento socioassistencial - Formas de acesso: Enca-
minhamentos pelos serviços que atendem a população em situação de rua - Capacidade: Total de 124 
vagas divididas em três unidades - Público atendido: Masculino e feminino - Horário de funciomaneto: 
24h - Atendimento técnico de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h.

POUSADINHA MINEIRA - Rua Espírito Santo, 604, Centro - Tel: 3224-1033
Oferta: Acolhimento de migrantes, local para higiene, alimentação e atendimento socioassistencial - 
Formas de acesso: Encaminhamento via Plantão do Migrante da Rodoviária - Capacidade: 80 vagas 
- Público atendido: Masculino - Horário de funcionamento: 24h - Atendimento técnico de 2ª a 6ª feira, 
das 8h às 20h.

PÓS-ALTA HOSPITALAR - Rua Além Paraíba, 181, Lagoinha - Tel: 3423-8349
Oferta: Acolhimento para pessoas em situação de rua que tenham recebido alta hospitalar, mas que 
ainda necessitam de cuidados ofertados no âmbito do SUAS-BH - Formas de acesso: Encaminhamento 
dos hospitais e UPAs - Capacidade: 20 vagas - Público atendido: Masculino e Feminino - Horário de 
funcionamento: 24h - Atendimento técnico de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h.

CENTRO POP AV. DO CONTORNO - Av. do Contorno, 1082 - Barro Preto - Telefone: 3277-4555
Oferta: Oficinas socioeducativas, local para higienização pessoal, telecentro, guarda-volumes e aten-
dimento socioassistencial. Formas de acesso: Demanda espontânea ou encaminhamentos do Serviço 
de Abordagem - Capacidade: Não se aplica - Público atendido: Masculino e Feminino - Horário de 
funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (as atividades na parte da manhã necessitam 
de inscrição prévia para participação).

CENTRO POP LESTE - Rua Conselheiro Rocha, 351, Floresta - Tel: 3277-1639
Oferta: Oficinas socioeducativas, local para higienização pessoal, telecentro, guarda-volumes e atendi-
mento socioassistencial - Formas de acesso: Demanda espontânea ou encaminhamentos  do Serviço 
de Abordagem - Capacidade: Não se aplica - Público atendido: Masculino e Feminino - Horário de 
funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (as atividades na parte da manhã necessitam 
de inscrição prévia para participação).

ABORDAGEM SOCIAL
Oferta: Realiza busca ativa e identificação de pessoas e famílias que fazem do espaço público local de 
moradia, ofertando encaminhamento para a rede de atendimento e acompanhamento socioassisten-
cial- Formas de acesso: Busca ativa e demandas dos munícipes - Capacidade: Não se aplica - Público 
atendido: Masculino e Feminino - Horário de funcionamento: das 8h às 22h.

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR DO PROGRAMA BOLSA MORADIA
Oferta: Acompanhamento socioassistencial das famílias atendidas na cota da Assistência Social do Pro-
grama Bolsa Moradia  da Urbel. Atendimentos individuais, grupais/ Inserção na rede socioassistenciais 
e políticas setoriais . - Formas de acesso:  Encaminhamentos  pelos Serviços que atendem POP Rua - 
Capacidade: 296 - Público atendido: Famílias ou indivíduos - Horário de funcionamento: das 8h às 18h.


