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CUIDADOS E PREVENÇÃO  
ÀS DROGAS
PROGRAMA: REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUÍMICO: CUIDADOS, 
PREVENÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL
AÇÃO: REDUÇÃO DA DEMANDA DE DROGAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.55101.14.422.5032.20R9

A ação tem como objetivo estabelecer políticas públicas efetivas voltadas aos usu-
ários e dependentes químicos e seus familiares, no que se refere a prevenção, 
tratamento, acolhimento e recuperação, culminando com a sua reinserção social.

Ainda, as ações a serem desenvolvidas visam atender a Meta 3.5 – Reforçar a 
prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas 
entorpecentes e uso nocivo do álcool, dos Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS), da Agenda 2030 das Nações Unidas.

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 Dro-
gas - SENAPRED para implementar projetos e pesquisas nos três eixos de atua-
ção: prevenção, cuidados e reinserção social; formação e estudos/pesquisas. Ma-
nutenção do Observatório Brasileiro de Drogas – OBID e outros instrumentos de 
pesquisas e controle no Brasil. Fomentar de forma eficaz as estratégias de ações  
nos campos de atuação da Secretaria e auxiliar as entidades e Órgãos Estaduais e 
Municipais a obterem os apoios necessários para sua plena execução. 

PROERD CAPACITAÇÃO: Tem como objetivo fomentar a capacitação permanen-
te 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.
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PROERD KIT DE EQUIPAGEM:  Trata de ações de aparelhamento e moderniza-
ção do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), 
para o desenvolvimento de ações de prevenção ao uso de álcool e outras dro-
gas, alinhadas à Política Nacional sobre Drogas. O Kit de Equipagem contém: 

1. 01 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 por-
tas, 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. 01 aparelho de computador Notebook;
3. 01 projetor portátil, com Conversor de TV Digital Integrado e Conectivi-

dade Wireless;
4. 01 tela de projeção retrátil com tripé;
5. 01 caixa de som amplificada, bluetooh, Bateria Interna e Microfone. 

KIT SENAPRED: Destinado à criação, implementação, modernização, desenvol-
vimento ou consolidação de ações desenvolvidas por estados e municípios na 
prevenção de uso de drogas, cuidados e reinserção social de pessoas e famílias 
que têm problemas com álcool e outras drogas além de garantir seu alinhamen-
to conceitual e realizar a promoção da Política Nacional sobre Drogas (PNAD). O 
Kit de SENAPRED contém: 

1. 01 Veículo de Passeio: Veículo (zero quilômetro); capacidade mínima para 
05 lugares; motorização mínima 1.0; 5 portas, direção hidráulica ou elétri-
ca, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, jogo 
de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual da SE-
NAPRED/MC; combustível flex; ar condicionado; todos itens obrigatórios; 
documentação (emplacamento/ licenciamento); 

2. 02 aparelhos de computador Notebook; 
3. 01 impressora laser multifuncional; 
4. móveis e equipamentos de informática e escritório.

NOVOS TEMPOS (PROJETOS DE PREVENÇÃO): Apoio financeiro aos Estados/
Municípios e OSCs Organização da Sociedade Civil para realização de projetos 
culturais e esportivos que promovam a saúde e fatores de proteção contra o uso 
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e abuso de álcool e outras drogas, o desenvolvimento de habilidades pessoais 
e sociais, para que as crianças, os adolescentes e os jovens adquiram conhe-
cimento sobre drogas e suas consequências para a saúde, bem como ajudar a 
tomada de decisão que favoreça escolhas saudáveis. Os projetos apoiarão des-
pesas 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 oferecer apoio financeiro para que as Comunidades Terapêuticas 
possam criar um plano de capacitação para a equipe técnica de forma continua-
da e articulada com as políticas sobre drogas, visando a melhoria do atendimen-
to prestados às pessoas com problemas decorrentes do uso e abuso de dro-
gas. Dentre os temas a serem abordados na capacitação sugere-se: Abordagem 
Familiar, Prevenção à Recaída, Direitos Humanos e Cidadania, Política Nacional 
sobre Drogas e Política Nacional de Saúde Mental, dentre outros. A proposta 
abarca a produção de materiais educativos, realização de fóruns e seminários, 
dentre outros.  Outro mecanismo que pode ser utilizado através desta ação é a 
remuneração para os funcionários existentes na entidade ou aqueles que pos-
sam a vir ser contratados para o período de execução do convênio. Além do 
pagamento das obrigações patronais. 

APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS: Apoio 
financeiro complementar visando prover as condições necessárias ligadas ao 
acolhimento, à recuperação e reinserção social dos dependentes químicos; por 
meio de:

1. contratação ou manutenção de pessoal especializado, apoio técnico e 
administrativo;

2. manutenção e reparos de imóvel; 
3. de suporte as contas de aluguel, água/esgoto, energia, telefonia.
4. contratação de oficineiros para promoção de workshops para a capaci-

tação profissional dos acolhidos nas CTs.
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ANJOS DE RESGATE (CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MÚTUA AJUDA): Tem 
como objetivo oferecer apoio financeiro para as Organizações  da Sociedade 
Civil, que atuem como federação, que congreguem grupos em regime de apoio 
e mútua ajuda, para capacitar líderes voluntários que irão coordenar grupos de 
mútua ajuda para ações de prevenção, cuidado e reinserção social de usuários 
ou dependentes químicos. A capacitação irá contribuir para melhoria no atendi-
mento prestados aos usuários, dependentes químicos, familiares e comunidade 
em geral que utilizam os serviços prestados nos grupos de apoio e mútua ajuda. 
A proposta abarca a produção de materiais educativos, realização de fóruns e 
seminários, dentre outros. Além de buscar uma maior integração com os diver-
sos grupos espalhados por todo o país através de network de experiências e a 
capacitação de profissionais com intercambio entre eles. 

PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA: SER SUPERAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E 
REINSERÇÃO SOCIAL: Fomentar iniciativas de inclusão socioeconômica de pesso-
as 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 participa-
ção 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 so-
cioprofissional (cursos de alfabetização e elevação da escolaridade, PRO-
NATEC e outros programas de educação profissional e tecnológica);

4. Organização da comercialização solidária;
5. Buscar, por meio de acordos de cooperação entre empresas locais, pre-

feituras e prestadoras de serviço ao município, um número X de vagas 
para ser destinadas ao público alvo. 

CONSTRUINDO O AMANHÃ: Apoio financeiro a entidades privadas, sem fins 
lucrativos, integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - 
Sisnad — Ambulatórios, Comunidades Terapêuticas, Hospitais Gerais, Hospitais 
Psiquiátricos, Hospitais-Dia, Serviços de Emergências, Clínicas Especializadas, 
Casas de Apoio e Convivência, Moradias Assistidas, Grupos de Apoio e Mú-
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tua Ajuda e entidades que atuam na prevenção ao uso de álcool e outras 
drogas e reinserção social de dependentes químicos — com a finalidade de 
fomentar melhorias na infraestrutura das unidades que prestam atendimento 
às pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente do uso de álco-
ol e outras de drogas.

A transferência de recursos oriundos de Emenda Parlamentar para entida-
de privada visando a realização de obras, ocorrerá desde que, a entidade e a 
proposta enquadrem-se na LDO 2020 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 ener-
gia não renováveis. A implementação de novas fontes de energia oportunizará 
à instituição a não depender da energia elétrica, diminuindo as despesas relati-
vas a este consumo. Considerando que, a economia com a energia alternativa 
é de até 95%, a instituição poderá usufruir maior tempo de uso à internet (para 
pesquisas e cursos de formação), do uso de ar-condicionado, do uso de equipa-
mentos utilizados nas oficinas de capacitação, dentre outros.

A compra dos equipamentos para instalar energia alternativa dependerá da op-
ção da instituição, por exemplo, se a instituição optou pela energia solar, pode-
rá adquirir gerador solar e placas de energia solar fotovoltaica. Outros equipa-
mentos para a montagem também podem ser adquiridos ou a manutenção para 
aquelas entidades que já possuem essa opção de energia. 

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: 
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“As comunidades terapêuticas deverão possuir mecanismos de encami-
nhamento 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 apresenta-
rem 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 elé-
trica, vidros elétricos 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 obri-
gatórios; documentação (emplacamento/ licenciamento).

2. Micro-ônibus: Veículo (zero quilômetro) - adaptado; com capacidade mí-
nima para 28 passageiros + 01 motoristas + 01 cadeirantes; motorização 
mínima de 152 cv, tipo de adaptação: 1 elevador p/ cadeirante com acio-
namento 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 institui-
ções sociais, dentre elas as comunidades terapêuticas que oferecem serviços 
de atenção a pessoas com problemas decorrentes do uso, abuso ou dependên-
cia de substâncias psicoativas, em regime de residência, ambulatório e perma-
nência 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 labora-
tórios 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. 
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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 tesouras de corte 30 toalhas de rosto
4 tesouras de desfiar 4 chapinhas-pranchas
4 máquinas de cortar cabelo 4 secadores de cabelo
4 escovas de cabelo 4 estufas de esterilização
10 aventais 10 aventais
3 navalhetes 6 alicates de cutículas
3 borrifadores de água 6 alicates de unhas
3 espanadores 6 espátulas
30 toalhas de rosto 4 tesouras de corte
contratação de profissionais especializados  
para ministrar o curso 4 tesouras de desfiar

  4 máquinas 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

OFICINA PADARIA E PANIFICAÇÃO  
MÃOS NA MASSA

2 notebooks, 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 impressoras multifuncional (scanner, copiadora, im-
pressora, fax)

1 fogão industrial fgt4 4ed

10 computadores 3 batedeiras 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 balanças culinária de precisão (digital - 20kg)
25 cartuchos coloridos 2 divisoras de massa
25 cartuchos tinta preta 2 modeladoras
30 resmas de papel sulfitem a4 2 estufas de fermentação
01 técnico para formação e capacitação 1 câmara de frio
contratação de profissionais especializados  
para ministrar o curso

2 refrigeradores
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LABORATÓRIO DIGITAL  
CONECTADOS COM O MUNDO

OFICINA PADARIA E PANIFICAÇÃO  
MÃOS NA MASSA

  2 fritadeiras industrial elétrica
  2 esteiras para pão francês 5 telas 9 cm
  contratação de profissionais especializados para minis-

trar 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 esteiras elétrica 4 guitarras elétrica
2 bicicletas ergométrica 2 teclados 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 amplificadores 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
tipos de esportes (futebol, vôlei, basquetebol)

2 suportes para teclado
2 bancos para teclado

02 unidades de cada - bola de futebol, basquete, vôlei 1 banco para bateria
30 pares de tênis 3 afinadores digital
30 camisetas e 30 shorts kit com seis microfones com e sem fio
01 pebolim  
01 mesa de ping pong  

02 uni - jogos de dama, xadrez, dominó  

OFICINA DE JARDINAGEM/PAISAGISMO OFICINA FABRICAÇÃO DE ABSORVENTES OU 
FRALDAS DESCARTÁVEIS

contratação de profissionais especializados 
para ministrar o curso

contratação de profissionais especializados 
para ministrar o curso

aquisição de plantas, folhagens
matéria prima: manta de polietileno, manta filtrante, 
adesivo hot-melt, algodão hidrófilo, floc-gel, elástico, 
dentre outros

aquisição de vasos, sementeiras e acessórios em geral 01 máquina de fazer fraldas descartáveis 
e absorventes; 

materiais para irrigação e adubação 01 guilhotina; 
fertilizantes e adubos 01 máquina seladora de embalagem;
pulverizador mesas com cadeiras;
15 kits roçadeira (avental de pvc, bota, óculos de prote-
ção, luva, protetor facial, perneira de pvc, touca árabe 
com aba em tecido brim e abafador de ruído)

bancadas de trabalho em fórmica;

01 soprador de folhas prateleiras para estoque e matéria-prima e produtos 
acabados; 

10 kits preparo de plantio ferramentas e instrumentos diversos; 

01 roçadeira móveis e utensílios para o escritório  
(computadores, fax, telefone, etc.).

01 cortador de grama
05 rastelos e pás
05 enxadas
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OFICINA DE JARDINAGEM/PAISAGISMO OFICINA FABRICAÇÃO DE ABSORVENTES OU 
FRALDAS DESCARTÁVEIS

05 serrotes para poda  
03 carrinhos de mão  

05 vassouras de jardim

01 aparador de grama

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 – Redução 
da demanda de 
drogas

implementação da políti-
ca nacional de cuidados 
e prevenção às drogas

ma 90 gnd 3 custeio R$ 500 mil

proerd – capacitação ma 30  
e ma 40 gnd 3 custeio R$ 100 mil

proerd – kit de  
equipagem

ma 30  
e ma 40

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

kit de equipagem  
senapred ma 50 gnd 3 e 

gnd 4

aparelhamento físico 
e tecnológico de esta-
dos e municípios

R$ 100 mil

apoio ao funcionamento 
das comunidades  
terapêuticas

ma 50 gnd 3 custeio R$ 100 mil

capacitação de profis-
sionais de comunida-
des terapêuticas

ma 50 gnd 3

formação e capacita-
ção de profissionais 
em comunidades tera-
pêuticas

R$ 200 mil

anjos de resgate (capa-
citação de grupos de 
mútua ajuda).

ma 50 gnd 3
capacitação das lide-
ranças 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 socioeconô-
mica de pessoas em 
situação de vulnerabi-
lidade social

R$ 200 mil
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AÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO MODALIDADE GND
O QUE PODE SER  

APOIADO?
VALOR MÍNIMO 

DA EMENDA

20r9 – Redução 
da demanda de 
drogas

construindo o amanhã ma 30, ma 40 
e ma 50

gnd 3 e 
gnd 4

modernização das 
unidades que prestam 
atendimento à pessoas 
em situação de vulne-
rabilidade social decor-
rente do uso abusivo 
de drogas

R$ 250 mil 
para obras

R$ 100 para 
reformas e 
reparos

luz da vida ma 50 gnd 4
fornecimento de ener-
gia renovável para co-
munidades terapêuticas

R$ 100 mil

caminhos da  
esperança

ma 30, ma 40 
e ma 50 gnd 4

veículo R$ 100 mil
van R$ 150 mil
micro-ônibus R$ 250 mil

retorno à vida (forma-
ção 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 infe-
rior a R$ 100 mil.

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria de Cuidados e Prevenção às Drogas
E-mail: senapred@cidadania.gov.br e  felipe.zordan@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 2030-1535
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco F - 3º andar

mailto:senapred@cidadania.gov.br
mailto: felipe.zordan@cidadania.gov.br
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