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PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS 
 

PROGRAMA: REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUÍMICO: CUIDADOS, PREVENÇÃO 
E REINSERÇÃO SOCIAL 
AÇÃO: PREVENÇÃO DE USO DE DROGAS, CUIDADOS E REINSERÇÃO SOCIAL DE PESSOAS E 
FAMÍLIAS QUE TÊM PROBLEMAS COM ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
10.55101.14.422.5032.20R9 

 
A ação tem como objetivo a prevenção baseadas no fortalecimento de fatores de proteção por 
meio do desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais apoiadas e implementadas. 
 
Produto da Ação: 
POLÍTICA NACIONAL DE CUIDADOS E PREVENÇÃO ÀS DROGAS. Tem como objetivo o apoio 
financeiro à Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas - SENAPRED para 
implementar projetos e pesquisas nos três eixos de atuação: prevenção, cuidados - reinserção 
social; estudos, pesquisas e avaliações. 
 
PROERD CAPACITAÇÃO. Tem como objetivo fomentar a capacitação permanente dos policiais 
militares - PROERD e modernização do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 
Violência, incluindo revisão e produção de materiais informativos adaptado à realidade 
brasileira, em conformidade com a Política Nacional sobre Drogas (PNAD), para distribuição 
gratuita nas escolas, realização de oficinas e a articulação de ações de prevenção na 
comunidade local. 
 
PROERD – REALIZAÇÃO. 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 prática das ações de prevenção, 
desdobradas desse programa, nas escolas e comunidade, além de garantir seu alinhamento 
conceitual com a Política 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 
 
NOVOS TEMPOS (PROJETOS DE PREVENÇÃO). Visa utilizar 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, 
esportivos, materiais de escritório), contemplando a contração de serviços de terceiros – 
pessoa física e ou jurídica. 
 
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS. Tem como objetivo 
capacitar de forma continuada e articulada com as políticas 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 pertinentes à boa gestão desses ambientes. 
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ANJOS DE RESGATE (CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MÚTUA AJUDA). Contribuir para melhoria 
no atendimento prestados aos usuários, dependentes químicos, familiares e comunidade em 
geral que utilizam os serviços prestados nos grupos de apoio e mútua ajuda. 
 
PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA: SER – SUPERAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E REINSERÇÃO 
SOCIAL. Fomentar iniciativas de inclusão socioeconômica de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social decorrente do uso abusivo de drogas, por meio da economia solidária. 
Os projetos de economia solidária devem conter pelo menos as seguintes etapas: 

1. Identificação, mobilização e sensibilização dos usuários para participação nas 
atividades de inclusão socioeconômica; 

2. Realização de processos de formação, incubação e assessoria técnica na constituição e 
fortalecimento de empreendimentos econômicos solidários; 

3. Educação para a autogestão do cooperativismo social e qualificação socioprofissional 
(cursos de alfabetização e elevação da escolaridade, PRONATEC e outros 

4. Programas de educação profissional e tecnológica); 
5. Organização da comercialização solidária. 

 
É importante que as cooperativas e empreendimento solidários sejam mistos, evitando o 
estigma e a segregação dos usuários de drogas. 
 
CONSTRUINDO O AMANHÃ. Apoio financeiro a entidades privadas, sem fins lucrativos, com a 
finalidade de fomentar melhorias na infra-estrutura das unidades que prestam atendimento às 
pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente do uso abusivo de drogas. 
 
A transferência de recursos oriundos de Emenda Parlamentar para entidade privada visando a 
realização de obras, ocorrerá desde que, a entidade e a proposta enquadrem-se no art. 75 e 
no art. 76, Inciso I, alínea "c", item 2, da LDO 2019 e desde que, obedecido o rito previsto na 
Lei nº 9.637/1998 e no Decreto nº 9.190/2017. 
 
LUZ DA VIDA. Existe uma demanda crescente por fontes de energia renováveis mais seguras e 
ecológicas. Energia solar, eólica, hídrica, geotérmica, as ondas e marés e da biomassa, por 
exemplo, são todas alternativas 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. A localização das Comunidades Terapêuticas, 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 
instituição até os locais onde os serviços são ofertados. Ainda, possibilitará a instituição a 
cumprir o previsto na Resolução nº 01/2015 - CONAD, que em seu art. 3º, Parágrafo único, 
prevê:  

"As comunidades terapêuticas 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 psicoativa, como 
também para os casos em que apresentarem outros agravos à 
saúde". 
 

1. Veículo de Passeio: Veículo (zero quilômetro); capacidade mínima para 05 lugares; 
motorização mínima 1.0; 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos 
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dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes, protetor de motor, 
cor branca com padronização visual da SENAPRED/MC; combustível flex; ar 
condicionado; todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento/ 
licenciamento). 

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

 
RETORNO À VIDA (FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL). Destina-se às instituições sociais, dentre 
elas as comunidades terapêuticas que oferecem serviços de atenção a pessoas com problemas 
decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de 
residência, ambulatório e permanência dia. Considerando o período de permanência do 
acolhido na instituição 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.  
 
Sugestões de KITS para oficinas de formação e inclusão social: 

oficina barbearia - homem novo oficina de cabelereira- mulher nova 

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 4 espelhos fixos 

3 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 navalete 6 alicates de cutículas 

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 

  4 máquina de cortar cabelo 
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  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 oficina padaria e panificação mãos na massa 

2 notebook, com processador compatível a 2 
gb de capacidade de expansão, gravador de 
dvd e de cd e câmera embutida 

1 forno turbo gás - 05 esteiras pintado -
prp5000nl progás 

3 impressora multifuncional (scanner, 
copiadora, impressora, fax) 

1 fogão industrial fgt4 4ed 

10 computadores 3 batedeira planetária 

pacote office home & business 2 misturador ou assadeira - bivolts 15 litros 

nobreak sms nestation 1 mesa ou bancada de aço inoxidável 

10 mesas para computador 2 balança culinária de precisão (digital - 

10 cadeiras de escritório 20kg) 

25 cartuchos coloridos 2 divisora de massa 

25 cartuchos tinta preta 2 modeladora 

30 resmas de papel sulfite a4 2 estufa de fermentação 

01 técnico para formação e capacitação 1 câmara de frio 

contratação de profissionais especializados 
para ministrar o curso 

2 refrigeradores 

  2 fritadeira industrial elétrica 

  2 esteira para pão francês 5 telas 9 cm 

  contratação de profissionais especializados 
para ministrar o curso 

 

academia / esporte / lazer de bem com a vida oficina música (instrumentos musicais) 

1 estação de musculação wct fitness 80kg 8 violões clássico acústico 

2 esteira elétrica 4 guitarras elétrica 

2 bicicleta ergométrica 2 teclado musical eletrônico 

caneleiras de 1, 2, 3, 4 e 6 quilos para 
trabalhar a musculatura das pernas 

1 bateria acústica 

halteres com pesos variados 3 caixas de som amplificada 

barra para os exercícios de braço 3 amplificador de som ambiente 

15 colchonetes para os exercícios no chão 12 suportes de parede para violão e guitarra 

pesos variados para musculação 12 bancos para guitarra e violão 

02 uni cada - redes e suporte para todos os 2 suporte para teclado 

tipos de esportes (futebol, vôlei, basquetebol) 2 banco para teclado 

02 un de cada - bola de futebol, basquete, 
vôlei 

1 banco para bateria 

30 pares de tênis 3 afinador digital 

30 camisetas e 30 shorts kit com seis microfones com e sem fio 

01 pebolim   

01 mesa de ping pong   
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02 uni - jogos de dama, xadrez, dominó   

 
Público Alvo:  
População em situação de vulnerabilidade com uso problemático de álcool e outras drogas e 
público em geral. 
 
Custo Estimado: 

ação 
orçamentária 

projeto modalidade gnd 
o que pode ser 

apoiado? 

valor 
mínimo da 

emenda 

20r9 – 
prevenção 
de uso e/ou 
abuso de 
drogas – 
promoção e 
articulação 
de ações de 
prevenção 
do uso de 
álcool e 
outras 
drogas 

implementação  da 
política nacional de 
cuidados e 
prevenção às 
drogas 

ma 30, ma 
40 e ma 50 

gnd 3 custeio r$ 500 mil 

proerd – 
capacitação 

ma 30 e ma 
50 

gnd 3 custeio r$ 100 mil 

proerd – realização ma 30 gnd 3 e 
gnd 4 

aparelhamento 
físico e tecnológico 
do proerd 

r$ 100 mil 

novos tempos 
(projetos de 
prevenção) 

ma 30, ma 
40 e ma 50 

gnd 3 e 
gnd 4 

investimento e 
custeio 

r$ 200 mil 

capacitação de 
profissionais de 
comunidades 
terapêuticas 

ma 30, ma 
40 e ma 50 

gnd 3 formação e 
capacitação de 
profissionais em 
comunidades 
terapêuticas 

r$ 200 mil 

anjos de resgate 
(capacitação de 
grupos de mútua 
ajuda).  

ma 30, ma 
40 e ma 50 

gnd 3 capacitação das 
lideranças de 
grupos de apoio 

r$ 100 mil 

projeto de geração 
de renda: ser – 
superação, 
empreendedorismo 
e reinserção social 

ma 30, ma 
40 e ma 50 

gnd 3 e 
gnd 4 

inclusão 
socioeconômica de 
pessoas em situação 
de vulnerabilidade 
social 

r$ 200 mil 

construindo o 
amanhã 

ma 50 gnd 3 e 
gnd 4 

modernização das 
unidades que 
prestam 
atendimento à 
pessoas em situação 
de vulnerabilidade 
social decorrente do 
uso abusivo de 
drogas 

r$ 300 mil 

luz da vida ma 30 gnd 3 fornecimento de 
energia renovável 
para comunidades 
terapêuticas 

r$ 150 mil 
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caminhos da 
esperança 

ma 50 gnd 3 e 
gnd 4 

veículo popular r$ 45 mil 

van r$ 150 mil 

micro-ônibus r$ 250 mil 

retorno à vida 
(formação e 
inclusão social) 

ma 50 gnd 3 e 
gnd 4 

kits para oficinas de 
formação e inclusão 
social 

r$ 100 mil 

 
Obs.: 

1. De acordo com o estabelecido no art. 9º da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de 
dez de 2016, o valor do repasse não poderá ser inferior a R$ 100 mil. 

 
Contato da Área Responsável: 
Secretaria de Cuidados e Prevenção às Drogas 
E-mail: senapred@cidadania.gov.b 
Telefone: (61) 2030-1456 
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco A - 4º andar 

mailto:senapred@cidadania.gov.b



