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MINISTÉRIO DA CIDADANIA

SECRETARIA NACIONAL DE CUIDADOS E PREVENÇÃO ÀS DROGAS
(SENAPRED)

A SENAPRED desenvolverá as ações de redução da demanda, incluídas as ações de prevenção, tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, mútua ajuda e a
reinserção social, os estudos, a pesquisa, a avaliação, as informações e as capacitações visando à abs nência, em cumprimento ao disposto no Decreto n. 9.761,
de 11 de abril de 2019, que aprova a Polí ca Nacional sobre Drogas e na Lei nº 13.840, de junho de 2019, Nova Lei de Drogas.
O Programa está organizado em três eixos de atuação que irão acontecer simultaneamente ao longo de sua execução:
Prevenção ao uso de álcool e outras drogas
Cuidados e Reinserção Social
Estudos, Pesquisas e Avaliações
Para cada um desses eixos apresentamos algumas propostas e possibilidades de ações que podem ser apoiadas por meio de emendas parlamentares. Nossa
pretensão consiste em facilitar a apresentação de propostas alinhadas à Polí ca Nacional sobre Drogas, não tendo a pretensão de esgotar a formulação de
projetos.
Os projetos das en dades da organização civil, sem ﬁns lucra vos, poderão ser ﬁnanciados por meio de termo de colaboração e de fomento, os quais estejam
alinhados à PNAD, não conﬂitando com os critérios de isonomia estabelecidos nos editais disponibilizados por esta SENAD, observado, em todo o caso, os limites
estabelecidos na Lei 13.019/2014.
Quanto aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a pactuação observará as disposições con das no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e na Portaria
Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016.
PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
PROERD – CAPACITAÇÃO
Programa
Ação
Unidade Orçamentária
Produto da Ação
Classiﬁcação Funcional Programá ca
Público-alvo
Modalidade de execução
Modalidade de Aplicação
Custo es mado mínimo

2085 – Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social
20R9 – prevenção de uso e/ou abuso de drogas – promoção e ar culação de ações de prevenção do
uso de álcool e outras drogas
55.101 – Ministério da Cidadania – Administração Direta
Policiais militares preparados e atendimento qualiﬁcado
14.422.2085.20R9.0001
Polícia Militar - PROERD
Custeio
30 = Distrito Federal e Estados
50 = En dades privadas
R$ 100.000,00 mil reais

Finalidade da emenda: Fomentar a capacitação permanente dos policiais militares - PROERD e modernização do Programa Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência (PROERD), incluindo revisão e produção de materiais informa vos adaptado à realidade brasileira, em conformidade com a Polí ca Nacional sobre
Drogas (PNAD), para distribuição gratuita nas escolas, realização de oﬁcinas e a ar culação de ações de prevenção na comunidade local.
Jus ﬁca va da Emenda: Esta emenda tem o propósito de fomentar as ações do PROERD, favorecendo seu alinhamento conceitual com a PNAD, visando a
adequada aplicação do programa des nado ao público em idade escolar, que estejam regularmente matriculados no ensino fundamental, em escolas públicas e
privadas, as famílias e a comunidade local.
PROERD – REALIZAÇÃO
Programa

2085 – Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social

Ação
Unidade Orçamentária
Produto da Ação
Classiﬁcação Funcional Programá ca

20IE – Polí ca Pública sobre Drogas
55.101 – Ministério da Cidadania – Administração Direta
Programa fortalecido e atendimento qualiﬁcado
14.422.2085.20IE.0001

Público-alvo
Modalidade de execução
Modalidade de Aplicação
Custo es mado mínimo

Polícia Militar - PROERD
Inves mento e custeio
30 = Transferência a Estados e ao Distrito Federal
R$ 100.000,00 mil reais
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Finalidade da emenda: Trata de ações de aparelhamento do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), visando apoiar projetos de
modernização, para melhoria na capacidade operacional de atuação na prá ca das ações de prevenção, desdobradas desse programa, nas escolas e
comunidade, além de garan r seu alinhamento conceitual com a Polí ca Nacional sobre Drogas (PNAD). Fortalecimento do PROERD por meio do oferecimento
de instrumentos e tecnologias para o aprimoramento do programa, como mecanismo de prevenção ao uso e/ou abuso de drogas e à violência, por crianças e
adolescentes matriculados no ensino fundamental, incluindo a família e a comunidade local
Jus ﬁca va da Emenda: Faz-se necessário inves r no aparelhamento sico e tecnológico do PROERD para possibilitar os meios e os instrumentos que facilitam a
oferta de um serviço de qualidade, inclusive com as adaptações necessárias ao bom desenvolvimento de suas oﬁcinas educa vas.
NOVOS TEMPOS (PROJETOS DE PREVENÇÃO)
Programa
Ação

2085 – Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social
20R9 – prevenção de uso e/ou abuso de drogas – promoção e ar culação de ações de prevenção do
uso de álcool e outras drogas

Unidade Orçamentária
Produto da Ação

55.101 – Ministério da Cidadania – Administração Direta
Propiciar alterna vas de vida saudável, reduzindo as chances do consumo de drogas

Classiﬁcação Funcional Programá ca
Público-alvo

14.422.2085.20R9.0001
Adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social

Modalidade de execução

Inves mento e custeio
30 = Distrito Federal e Estados
40 = Municípios
50 = En dades privadas

Modalidade de Aplicação
Custo es mado mínimo

R$ 200.000,00 mil reais

Finalidade da emenda: Apoio ﬁnanceiro a en dades privadas sem ﬁns lucra vos para realização de projetos culturais e espor vos, que promovam a saúde e
fatores de proteção contra o abuso de álcool e outras drogas e a prevenção à violência contra adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.
Jus ﬁca va da Emenda: U lizar a cultura e o esporte como ferramentas de prevenção ao uso de drogas, visando promover o desenvolvimento de habilidades
pessoais e sociais, para que os jovens adquiram conhecimento sobre drogas e suas consequências para a saúde, bem como ajudar a tomada de decisão que
favoreça escolhas saudáveis.
Os projetos apoiarão despesas de custeio para realização de oﬁcinas, fóruns, seminários, capacitações, aquisição de bens (materiais de consumo, instrumentos
musicais, espor vos, materiais de escritório), contemplando a contração de serviços de terceiros – pessoa sica e ou jurídica.

CUIDADOS E REINSERÇÃO SOCIAL
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
Programa

2085 – Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social

Ação

20R9 – prevenção de uso e/ou abuso de drogas – promoção e ar culação de ações de prevenção do
uso de álcool e outras drogas

Unidade Orçamentária

55.101 – Ministério da Cidadania – Administração Direta

Produto da Ação

Formação e capacitação

Classiﬁcação Funcional Programá ca
Público-alvo

14.422.2085.20R9.0001
Proﬁssionais que atuam nas Comunidades Terapêu cas

Modalidade de execução

Custeio

Modalidade de Aplicação
Custo es mado mínimo

30 = Distrito Federal e Estados
40 = Municípios
50 = En dades privadas
R$ 200.000,00 mil reais

Finalidade da emenda: Fomentar a capacitação permanente dos proﬁssionais das Comunidades Terapêu cas para o atendimento a dependentes de drogas, com
foco no acolhimento, na recuperação e na reinserção social.
Jus ﬁca va da Emenda: Esta emenda tem como obje vo capacitar de forma con nuada e ar culada com as polí cas sobre drogas, os proﬁssionais das CTs
envolvidos nas ações voltadas ao acolhimento, recuperação e reinserção social de dependentes de drogas. A abordagem do curso deverá estar voltada aos
aspectos ligados ao acolhimento, à recuperação e reinserção social dos dependentes químicos, bem como, alguns temas per nentes à boa gestão desses
ambientes.
ANJOS DE RESGATE (CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MÚTUA AJUDA)
Programa
Ação
Unidade Orçamentária
Produto da Ação
Classiﬁcação Funcional Programá ca
Público-alvo
Modalidade de execução
Modalidade de Aplicação
Custo es mado mínimo

2085 – Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social
20R9 – prevenção de uso e/ou abuso de drogas – promoção e ar culação de ações de prevenção do
uso de álcool e outras drogas
55.101 – Ministério da Cidadania – Administração Direta
Lideranças de grupo de apoio e mútua ajuda
14.422.2085.20R9.0001
Lideranças de grupos de apoio e mútua ajuda
Custeio
30 = Distrito Federal e Estados
40 = Municípios
50 = En dades privadas
R$ 100.000,00 mil reais

Finalidade da emenda: Fomentar a capacitação permanente das lideranças de grupo de apoio e mútua ajuda, para ações de prevenção do uso de drogas e
outros comportamentos de risco, bem como na abordagem de situações que requeiram encaminhamento às redes de serviço.
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Jus ﬁca va da Emenda: Contribuir para melhoria no atendimento prestados aos usuários, dependentes químicos, familiares e comunidade em geral que
u lizam os serviços prestados nos grupos de apoio e mútua ajuda.
PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA: SER – SUPERAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E REINSERÇÃO SOCIAL
Programa

2085 – Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social

Unidade Orçamentária

215S - Redes de Cuidados e Reinserção Social de Pessoas e Famílias que Têm Problemas com Álcool e
Outras Drogas
55.101 – Ministério da Cidadania – Administração Direta

Produto da Ação

Projeto de geração de renda por meio de coopera vismo social

Classiﬁcação Funcional Programá ca

14.422.2085.215S.0001

Público-alvo
Modalidade de execução

Pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente do uso abusivo de drogas
Custeio e inves mento

Modalidade de Aplicação

30 = Distrito Federal e Estados
40 = Municípios
50 = En dades privadas

Custo es mado mínimo

R$ 200.000,00 mil reais

Ação

Finalidade da Emenda: Fomentar inicia vas de inclusão socioeconômica de pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente do uso abusivo de drogas,
por meio da economia solidária.
Jus ﬁca va para sua apresentação: Os projetos de economia solidária devem conter pelo menos as seguintes etapas:
a) iden ﬁcação, mobilização e sensibilização dos usuários para par cipação nas a vidades de inclusão socioeconômica;
b) realização de processos de formação, incubação e assessoria técnica na cons tuição e fortalecimento de empreendimentos econômicos solidários;
c) educação para a autogestão do coopera vismo social e qualiﬁcação socioproﬁssional (cursos de alfabe zação e elevação da escolaridade, PRONATEC e outros
programas de educação proﬁssional e tecnológica);
d) organização da comercialização solidária.
É importante que as coopera vas e empreendimento solidários sejam mistos, evitando o es gma e a segregação dos usuários de drogas.
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ACOLHIMENTO, RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL
LUZ DA VIDA
Programa
Ação

2085 – Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social
20IE – Polí ca Pública sobre Drogas

Unidade Orçamentária

55.101 – Ministério da Cidadania – Administração Direta

Produto da Ação
Classiﬁcação Funcional Programá ca

Apoio social as ações de cuidado e reinserção social de usuários de drogas
14.422.2085.20IE.0001

Público-alvo

Pessoas que trabalham e que estão acolhidas em Comunidades Terapêu cas

Modalidade de execução

Custeio e inves mento

Modalidade de Aplicação
Custo es mado mínimo

30 = Transferência a Estados e ao Distrito Federal
R$ 150.000,00 mil reais

Finalidade da Emenda: O Projeto luz da vida tem como ﬁnalidade o fornecimento de energia renovável para comunidades terapêu cas. Trata-se de um projeto
de inves mento em ações de eﬁciência energé ca, economia de energia e redução de demanda na ponta.
Jus ﬁca va da emenda: Existe uma demanda crescente por fontes de energia renováveis mais seguras e ecológicas. Energia solar, eólica, hídrica, geotérmica,
das ondas e marés e da biomassa, por exemplo, são todas alterna vas para fontes de energia não renováveis. O acesso à energia signiﬁca a possibilidade de
acesso à internet, à educação, à meios de transportes, aparelhos médicos e de saúde, informação, e à inﬁnitas possibilidades de melhoria de vida.
CAMINHOS DA ESPERANÇA
Programa
Ação
Unidade Orçamentária

2085 – Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social
20IE – Polí ca Pública sobre Drogas
55.101 – Ministério da Cidadania – Administração Direta

Produto da Ação
Classiﬁcação Funcional Programá ca
Público-alvo

Apoio social as ações de cuidado e reinserção social de usuários de drogas
14.422.2085.20IE.0001
Pessoas acolhidas em Comunidades Terapêu cas, familiares dos acolhidos

Modalidade de execução
Modalidade de Aplicação

Custeio e Inves mento
50 = En dades privadas
R$ 50.000,00 mil reais veículo popular
R$ 70.000,00 mil reais Wan
R$ 150.000,00 mil reais micro-ônibus

Custo es mado mínimo

Finalidade da Emenda: Apoio ﬁnanceiro a en dades privadas sem ﬁns lucra vos para aquisição de veículo popular, Wan e/ou micro-ônibus, visando facilitar o
acesso dos acolhidos à rede de saúde e de assistência social; à cursos de formação; par cipação em eventos e ações de reinserção social, dentre outros.
Jus ﬁca va da emenda: A localização das Comunidades Terapêu cas, em sua maioria, não privilegia o "acesso" aos grandes centros onde há mais opções de
oferta de atendimento à rede de saúde, social, educação, dentre outros. A aquisição do veículo irá auxiliar na implementação e no fortalecimento das ações de
reinserção social do acolhido/egresso da ins tuição até os locais onde os serviços são ofertados. Ainda, possibilitará a ins tuição a cumprir o previsto na
Resolução nº 01/2015 - CONAD, que em seu art. 3º , Parágrafo único, prevê: "As comunidades terapêu cas deverão possuir mecanismos de encaminhamento e
transporte à rede de saúde dos acolhidos que apresentarem intercorrências clínicas decorrentes ou associadas ao uso ou privação de substância psicoa va, como
também para os casos em que apresentarem outros agravos à saúde".
Veículo de Passeio: Veículo (zero quilômetro); capacidade mínima para 05 lugares; motorização mínima 1.0; 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros
elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual da SENAPRED/MC;
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combus vel ﬂex; ar condicionado; todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento/ licenciamento).

Figura ilustra va
Micro-ônibus: Veículo (zero quilômetro) - adaptado; com capacidade mínima para 28 passageiros + 01 motorista + 01 cadeirante; motorização mínima de 152 cv,
po de adaptação: 1 elevador p/ cadeirante com acionamento por controle remoto instalado na porta lateral, elevação com sistema elétrico ou hidráulico,
capacidade de carga mín. de 250 kg, sistema manual p/ o acionamento de emergência e/ou com disposi vo para transposição de fronteira, do po poltrona
móvel; teto alto; cinto de segurança para todos os passageiros e motorista, cor nas nas janelas, mínimo 02 portas, direção hidráulica ou elétrica, piso
an derrapante, protetor de motor, cor branca com padronização visual do SENAPRED/MC; combus vel diesel; todos itens obrigatórios.

Figura ilustra va
RETORNO À VIDA (FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL)
Programa

2085 – Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social
215S - Redes de Cuidados e Reinserção Social de Pessoas e Famílias que Têm Problemas com Álcool e
Outras Drogas

Ação
Unidade Orçamentária
Produto da Ação
Classiﬁcação Funcional Programá ca

55.101 – Ministério da Cidadania – Administração Direta
Capacitação proﬁssional de pessoas em situação de vulnerabilidade social
14.422.2085.215S.0001

Público-alvo
Modalidade de execução
Modalidade de aplicação

Pessoas com problemas decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoa vas
Custeio e inves mento
50 = En dades privadas

Finalidade da Emenda: Os recursos deste projeto visam proporcionar a inclusão social por meio da capacitação proﬁssional de pessoas em situação de
vulnerabilidade social. O obje vo é promover a qualiﬁcação proﬁssional para que eles tenham autonomia e possam completar a renda familiar. Trabalhar as
competências sociais, culturais e ar s cas garan ndo a inclusão social e a melhoria de qualidade de vida.
Ofertar novas ferramentas de a vidade prá ca inclusivas para os acolhidos nas ins tuições sociais. Promover a formação de valores para a reinserção social,
fortalecendo a autoes ma, a socialização e a convivência entre os par cipantes do projeto, contribuindo para o processo de recuperação.
Jus ﬁca va da Emenda: Des na-se às ins tuições sociais, dentre elas as comunidades terapêu cas que oferecem serviços de atenção a pessoas com problemas
decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoa vas, em regime de residência, ambulatório e permanência dia. Considerando o período de
permanência do acolhido na ins tuição e a necessidade da realização de um projeto de inclusão social, esta ação propõe-se a aquisição de um conjunto de
equipamentos para a construção de laboratórios de formação, como por exemplo, aquisição de equipamentos necessários para montar uma padaria – curso de
paniﬁcação; aquisição de equipamentos para oﬁcina de costura – curso de corte e costura; maquinário de serigraﬁa ou marcenaria; de piscicultura; laboratório
digital; dentre outros.
A seguir apresentamos algumas sugestões de KITS para oﬁcinas de formação e inclusão social:
OFICINA BARBEARIA
HOMEM NOVO

OFICINA DE CABELEREIRA
MULHER NOVA

OFICINA PADARIA E PANIFICAÇÃO
MÃOS NA MASSA
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Imagem ilustra va
Custo es mado mínimo: R$ 100.000,00 mil reais

Imagem ilustra va
Custo es mado mínimo: R$ 100.000,00 mil reais

3 Lavatórios

4 Cadeiras para corte

3 Cadeiras de barbeiros

12 Cadeiras para recepção dos clientes

Armários com divisória para material,
gaveteiros e prateleiras

3 Lavatórios

Balcão para recepção com gaveta com chave
3 Espelhos ﬁxos

4 Espelhos ﬁxos
4 Espelhos manuais

3 Espelhos manuais

Armários com divisória para material,
gaveteiros e prateleiras

02 Cadeiras e/ou sofás para espera

Balcão para recepção com gaveta com chave

4 Tesoura de corte

30 Toalhas de rosto

4 Tesoura de desﬁar

4 Chapinhas-pranchas

4 Máquina de cortar cabelo

4 Secadores de cabelo

4 Escova de cabelo

4 Estufas de esterilização

10 Aventais

10 Aventais

3 Navale e

6 Alicates de cu culas

3 Borrifador de água

6 Alicates de unhas

3 Espanadores

6 Espátulas

30 Toalhas de rosto

4 Tesoura de corte

Contratação de proﬁssionais especializados
para ministrar o curso

4 Tesoura de desﬁar

Imagem ilustra va
Custo es mado mínimo: R$ 100.000,00 mil reais
1 Forno Turbo Gás - 05 esteiras pintado PRP5000NL Progás
1 Fogão industrial FGT4 4ED
3 Batedeira planetária
2 Misturador ou assadeira - bivolts 15 litros
1 Mesa ou bancada de aço inoxidável
2 Balança culinária de precisão (digital 20kg)
2 Divisora de massa
2 Modeladora
2 Estufa de fermentação
1 Câmara de frio
2 Refrigeradores
2 Fritadeira industrial elétrica
2 Esteira para pão francês 5 telas 9 cm
Contratação de proﬁssionais especializados
para ministrar o curso

4 Máquina de cortar cabelo
Produtos de maquiagem (batons, sombra,
rímel, dentre outros)
60 unidades Esmaltes
Contratação de proﬁssionais especializados
para ministrar o curso

LABORATÓRIO DIGITAL
CONECTADOS COM O MUNDO

Imagem ilustra va
Custo es mado mínimo: R$ 100.000,00 mil reais
2 Notebook, com processador compa vel a
2 GB de capacidade de expansão, gravador
de DVD e de CD e câmera embu da
3 Impressora mul funcional (scanner,
copiadora, impressora, fax)
10 Computadores
Pacote Oﬃce Home & Business
Nobreak SMS Nesta on
10 Mesas para computador
10 Cadeiras de escritório
25 Cartuchos coloridos
25 Cartuchos nta preta
30 resmas de papel sulﬁte A4
01 técnico para formação e capacitação

ACADEMIA / ESPORTE / LAZER
DE BEM COM A VIDA

OFICINA MÚSICA (INSTRUMENTOS MUSICAIS)

Imagem ilustra va

Imagem ilustra va

Custo es mado mínimo: R$ 100.000,00 mil reais
1 Estação De Musculação WCT Fitness 80kg
2 Esteira elétrica
2 Bicicleta ergométrica
Caneleiras de 1, 2, 3, 4 e 6 quilos para
trabalhar a musculatura das pernas
Halteres com pesos variados
Barra para os exercícios de braço
15 Colchonetes para os exercícios no chão
Pesos variados para musculação
02 uni cada - Redes e suporte para todos os
pos de esportes (futebol, volei,
basquetebol)
02 un de cada - bola de futebol, basquete,
volei

Custo es mado mínimo: R$ 100.000,00 mil reais

Cus

8 Violões clássico acús co
4 Guitarras Elétrica
2 Teclado musical eletrônico
1 Bateria acús ca
3 Caixas de som ampliﬁcada
3 Ampliﬁcador de som ambiente
12 suportes de parede para violão e
guitarra
12 bancos para guitarra e violão
2 Suporte para teclado
2 banco para teclado
1 banco para bateria
3 Aﬁnador digital
kit com seis microfones com e sem ﬁo
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Contratação de proﬁssionais especializados
para ministrar o curso

30 pares de tênis
30 camisetas e 30 shorts
01 Pebolim
01 Mesa de ping pong
02 uni - Jogos de dama, xadrez, dominó

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA
Programa

Unidade Orçamentária

2085 – Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social
20R9 – prevenção de uso e/ou abuso de drogas – promoção e ar culação de ações de prevenção do
uso de álcool e outras drogas
55.101 – Ministério da Cidadania – Administração Direta

Produto da Ação

Formação e capacitação

Classiﬁcação Funcional Programá ca
Público-alvo

14.422.2085.20R9.0001
Proﬁssionais que atuam nas Comunidades Terapêu cas

Modalidade de execução

Custeio

Ação

Modalidade de Aplicação
Custo es mado mínimo

30 = Distrito Federal e Estados
40 = Municípios
50 = En dades privadas
R$ 200.000,00 mil reais

Finalidade da Emenda: O projeto tem como ﬁnalidade a formação permanente dos proﬁssionais que atuam nas redes públicas de saúde, assistência social,
educação, polí cas para infância e adolescência, sistema de jus ça, segurança e outras polí cas com foco na temá ca "mulheres ví mas de violência em
contextos de dependência química".
Jus ﬁca va da Emenda: Contribuir para melhoria no atendimento prestados às mulheres ví mas da violência associada ao consumo de álcool e outras drogas,
bem como oportunizar a integração e ar culação da rede de cuidado composta por diferentes serviços de saúde e de assistência social.

Referência: Processo nº 71000.024452/2019-43
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