
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2060 - Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de Usuários de Crack, Álcool e outras Drogas

Número de Ações 4

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

20IE - Gestão da Política sobre Drogas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

A melhoria da gestão das políticas públicas sobre drogas

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Aprimorar a gestão da política sobre drogas, produzir conhecimento científico e disseminar informações à sociedade brasileira sobre o uso de drogas, desenvolver metodologias de
tratamento e reinserção social de usuários e fortalecer o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas.

Descrição
Aperfeiçoamento dos marcos institucionais e legais que condicionam e suportam sua operacionalização, desenvolvimento de estudos e de metodologias, modernização dos
mecanismos de acompanhamento e monitoramento das ações em implementação, criação e fortalecimento das estruturas de gestão subnacional e otimização da capacidade de
articulação e organização das ações relacionadas à prevenção do uso indevido, à reinserção social de usuários e dependentes de drogas e à repressão da produção não autorizada
e do tráfico ilícito de drogas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratação direta de serviços, convênios, parcerias, contratos de repasse, termo de cooperação. Cooperação, convênios, contratos, parcerias (diretas e indiretas)
Direta: Cooperação com órgãos da administração pública federal, direta e indireta, bem como contratação direta de serviços.
Descentralizada: Convênios, termo de parceria, contrato de repasse.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº. 7.560/86, 11.343/2006, Decreto 7.179/2010
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundo Nacional Antidrogas - FunadUO: 30912 - Fundo Nacional Antidrogas

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

20R9 - Prevenção de Uso e ou Abuso de Substâncias Psicoativas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Materiais informativos e educativos; acesso às informações sobre drogas no Brasil e no mundo via web; disponibilizar a sociedade em geral  acesso a atividades culturais, esportivas
e ocupacionais, especialmente àqueles em maior vulnerabilidade social, por meio de cartilhas, folders, livretos, atividades culturais, esportivas e ocupacionais, acesso às informações
disponíveis no Observatório de Informações sobre Drogas (Obid), entre outros.

unidadeUnidade de Medida:População beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Disseminar informações à sociedade brasileira sobre o uso de drogas, a partir de ações educativas, da elaboração de materiais e de campanhas de caráter informativo e educativo,
bem como promover o acesso a atividades culturais, esportivas e ocupacionais aos segmentos populacionais em situação de maior vulnerabilidade social, como forma de prevenção
ao consumo abusivo de drogas

Descrição
A atividade visa fornecer apoio à prevenção nos diferentes níveis federativos e da sociedade, envolvendo a disseminação de informações acerca do uso de drogas, como forma de
conscientizar a sociedade brasileira a respeito dos seus riscos e danos, bem como o incentivo a atividades educativas, culturais, esportivas, socioassistenciais e/ou ocupacionais
aos segmentos com maior vulnerabilidade. Assim, serão financiadas despesas relacionadas à elaboração de materiais informativos e educativos sobre o uso de drogas, como guias,
revistas, cartilhas e glossários, e à promoção de atividades culturais, esportivas e ocupacionais aos segmentos populacionais em situação de maior vulnerabilidade social.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Direta: Cooperação com órgãos da administração pública federal, direta e indireta, bem como contratação direta de serviços.
Descentralizada: Convênios, termo de parceria, contrato de repasse.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0012 - No Estado do Acre

Unidade Responsável: Fundo Nacional Antidrogas - FunadUO: 30912 - Fundo Nacional Antidrogas
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0026 - No Estado de Pernambuco

0028 - No Estado de Sergipe

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0041 - No Estado do Paraná

0056 - Rio Branco - AC

0064 - Jaboatão dos Guararapes - PE

0066 - Areia Branca - SE

0068 - Macaé - RJ

0070 - Angra dos Reis - RJ

0078 - Patos - PB

Lei nr. 11.343/2006
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

4902 - Capacitação de Agentes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Agentes preparados para a socialização do conhecimento adquirido e multiplicação de ações da redução da demanda de drogas.

unidadeUnidade de Medida:Agente capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a formação e a orientação dos agentes do SISNAD para atuação na redução da demanda de drogas.

Descrição
Qualificação de agentes públicos por meio de cursos, treinamentos e palestras, dentre outros ferramentais, para que possam atuar na redução da demanda de drogas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Definição de ações de capacitação alinhadas à Política Nacional sobre Drogas - PNAD, às políticas setoriais e às necessidades específicas das regiões e das populações-alvo.
Identificação de parceiros e estabelecimento de convênios para a realização das ações. Definição de estratégias para a realização das ações e dos critérios de seleção de entidades
executoras e de agentes.  Apoio ao desenvolvimento de metodologia para a reprodução de projetos considerados "boas práticas" em outras regiões do país. Acompanhamento e
avaliação das ações.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundo Nacional Antidrogas - FunadUO: 30912 - Fundo Nacional Antidrogas

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8236 - Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Contribuir para a melhoria nas condições de atuação dos Órgãos do Sistema Nacional Antidrogas na área de redução da demanda ou da oferta de drogas.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar o funcionamento integrado e sistêmico das organizações que compõem o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas - SISNAD, orientar as organizações do SISNAD para a
Finalidade

Unidade Responsável: Fundo Nacional Antidrogas - FunadUO: 30912 - Fundo Nacional Antidrogas
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atuação na redução da demanda de drogas e apoiar, mediante a descentralização ou destaques de crédidos orçamentários,  atividades ou projetos relacionados com a repressão ao
tráfico ilícito de drogas.

Descrição
Elaboração de projetos na área de redução da demanda de drogas: identificação de projetos regionais, considerados exitosos; recebimento e avaliação de projetos, tanto da redução
da demanda quanto da redução da oferta de drogas; busca de parcerias para financiar ou co-financiar projetos avaliados e considerados importantes para a redução da demanda e
da oferta de drogas; estabelecimento de convênios  e outras formas de parcerias com vistas a financiar e executar os projetos; acompanhamento da execução dos projetos;
disseminação dos resultados com vistas a subsidiar políticas setoriais na área de redução da demanda e oferta de drogas. Apoio ao desenvolvimento de estudos, pesquisas e
levantamento acerca do consumo e tráfico de crack e outras drogas, bem como das técnicas de tratamento que evidenciem resultados mais eficazes r à implantação de Centros
Colaborades, no âmbito de hospitais universitários, para assistência com fins de ensino, pesquisa e desenvolvimento de metodologias de tratamento e reinserção social.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Definição de estratégias e critérios para a seleção de organizações a serem apoiadas técnica e financeiramente; avaliação de projetos; seleção de órgãos; celebração de convênios
e termos de cooperação; acompanhamento de execução dos projetos e avaliação dos resultados; desenvolvimento de projetos pilotos; desenvolvimento de orientações para os
conselhos estaduais e municipais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0017 - No Estado do Tocantins

0022 - No Estado do Piauí

0025 - No Estado da Paraíba

0026 - No Estado de Pernambuco

0027 - No Estado de Alagoas

0028 - No Estado de Sergipe

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

0032 - No Estado do Espírito Santo

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0041 - No Estado do Paraná

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0053 - No Distrito Federal

0054 - No Estado do Mato Grosso do Sul

0056 - Lajeado - TO

0080 - Palmas - TO

0102 - São Paulo - SP

0112 - Porto Nacional - TO

0114 - Patrocínio - MG

0116 - Belém - PA

0118 - Gurupi - TO

0124 - Duque de Caxias - RJ

0126 - Guaratinguetá - SP

0130 - Rio de Janeiro - RJ

0132 - Caconde - SP

0142 - São Leopoldo - RS

0144 - Coroatá - MA

0146 - Serra Talhada - PE

0148 - Construção do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos de Manaus - No Estado do Amazonas

0150 - Guaçuí - ES

0152 - São João de Meriti - RJ

0158 - Cachoeirinha - RS

0164 - Gararu - SE

0166 - Goiânia - GO

0170 - Apoio à Manutenção e Aparelhamento de Centros de Atendimento a Dependentes de Usuários de Drogas - No Estado do Espírito Santo
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0172 - Apoio a Projetos de Política sobre Drogas para o "Programa Atitude" na Região Metropolitana do Recife - PE

Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006.
Base Legal da Ação
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