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Eixo I – Tratamento e Reinserção Social

Diretrizes Ações Fonte
Responsáve

is
Parceir
os

Prazo

Ampliar recursos humanos para 
unidades de atendimento voltados para 
usuários de álcool e outras drogas.

Garantir a equipe mínima durante o período de 
funcionamento do CAPS AD, conforme Portaria MS 
130-2012.

Plano Crack SMS CMS
COMAD

Curto 
(6 meses)

Definir a equipe técnica necessária do CAPS AD a 
partir de uma avaliação técnica da demanda.

Plano Crack SMS CMS
COMAD

Médio 
(1 ano)

Adequar e ampliar unidades de 
atendimento à dependência química, 
prioritariamente a instalação da CAPS-
AD III (SENAT II) na Zona Noroeste e 
morros, com a disponibilidade de leitos 
de desintoxicação e transporte 
garantido

Implantar o Consultório na Rua, na modalidade II, 
vinculado à USF Morro José Menino

Plano Crack SMS CMS
COMAD

Curto
(6 meses)

Implantar o Consultório na Rua, na modalidade II, 
vinculado à UBS Bom Retiro

Plano Crack SMS CMS
COMAD

Curto
(6 meses)

Implantar o Consultório na Rua, na modalidade II, 
vinculado a USF da Região Central Histórica

COMAD SMS CMS
COMAD

Longo
(2 anos)

Implantar o Consultório na Rua, na modalidade II, 
vinculado a UBS Morro XXX

COMAD SMS CMS
COMAD

Longo
(2 anos)

Implantar o Consultório na Rua, na modalidade II, 
vinculado a UBS Caruara/Monte Cabrão/Ilha Diana

COMAD SMS CMS
COMAD

Longo
(2 anos)

Transformar o SENAT num CAPS ad 24h com o 
número máximo de leitos definidos na Portaria MS 130-
2012

Plano Crack
Conf.COMA
D

SMS CMS
COMAD

Curto
(6 meses)

Implantação de um CAPS ad 24h na Zona Noroeste, 
com o número máximo de leitos definido na Portaria MS 
130-2012

Plano Crack
Conf.COMA
D

SMS CMS
COMAD

Médio
(1 ano)

Implantar uma Unidade de Acolhimento Adulto, na 
região Central, de acordo com a Portaria MS 121-2012

Plano Crack SMS CMS
COMAD

Curto
(6 meses)

Implantar uma Unidade de Acolhimento Adulto, na 
região dos Morros, de acordo com a Portaria MS 121-
2012

Plano Crack SMS CMS
COMAD

Curto
(6 meses)

Implantar uma Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil, 
na região Central, de acordo com a Portaria MS 121-
2012

Plano Crack SMS CMS
COMAD
CMDCA

Curto
(6 meses)
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Diretrizes Ações Fonte
Responsáve

is
Parceir
os

Prazo

Implantar 20 leitos especializados no Hospital Municipal 
Artur Domingues Pinto

Plano Crack SMS CMS
COMAD

Médio
(1 ano)

Disponibilizar 30 vagas em Comunidades Terapêuticas, 
com parâmetros e financiamento do MS,  de acordo 
com a Portaria MS 131/2012

Plano Crack SMS COMAD
CMS

Curto
(6 meses)

Implantação de um CAPS ad i/j 24h SMS CMS
COMAD
CMDCA

Longo
(2 anos)

Ampliação da rede socioassistencial 
voltada ao acompanhamento 
sociofamiliar e à inclusão de crianças, 
adolescentes e jovens usuários de 
álcool e outras drogas em programas 
de reinserção social.

Criação de um CREAS na Zona Noroeste Plano crack SEAS COMAD
CMAS

Curto
(6 meses)

Ampliar 50 vagas de acolhimento institucional da 
assistência social

Plano crack SEAS COMAD
CMAS

Longo
(2 anos)

Melhorar a divulgação da rede

Criação e divulgação de folder sobre o CAPS ad para a 
população

SMS
SERCOR

CMS
COMAD

Curto
(6 meses)

Divulgar o Viva-Voz (132) no município (Diário Oficial, 
etc.)

Plano Crack SERCOR COMAD Curto
(6 meses)

Atualizar e divulgar anualmente a relação de 
instituições governamentais e não governamentais de 
apoio a usuários de drogas

Plano Crack
COMAD

SERCOR
SMS
SEAS

COMAD Médio
(1 ano)

Estimular a capacitação de forma 
continuada dos recursos humanos 
envolvidos com a temática.

Garantir a capacitação das equipes dos serviços 
existentes e novos, em cursos dos Centros de 
Referências Regionais (CRR)

Plano Crack SMS
SEAS

COMAD
CMS
CMAS
CMDCA

Médio
(1 ano)

Mobilizar e garantir a participação dos servidores nos 
cursos, seminários, palestras etc.

Plano Crack SMS
SEAS

COMAD
CMS
CMAS
CMDCA

Curto
(6 meses)

Criar e garantir espaço de discussão de casos com os 
profissionais da rede de serviços intersetorial

SMS
SEAS

COMAD
CMS
CMAS
CMDCA

Curto
(6 meses)

Estimular a criação de cursos 
profissionalizantes, espaços e 

Incentivar a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
através de divulgação semestral do EJA nas unidades 

SEDUC
DRE

COMAD
CME

Curto
(6 meses)
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Diretrizes Ações Fonte
Responsáve

is
Parceir
os

Prazo

atividades de lazer, cultura e esporte

de atendimento
Incentivar a participação nos cursos oferecidos pelo 
Programa Nossa Escola/Escola da Família, através da 
divulgação nas unidades de atendimento

SEDUC COMAD
CME

Curto
(6 meses)

Incentivar a participação nos cursos do Pronatec, 
através da divulgação semestral nas unidades de 
atendimento

SEDES COMAD
CMTE

Curto
(6 meses)

Implementar capacitação para comportamento em 
entrevista de emprego e encaminhamento para as 
vagas disponíveis

SEDES COMAD
CMTE

Médio
(1 ano)

Criação de um Centro Público de Trabalho e Emprego 
na Zona Noroeste

SEDES COMAD
CMTE

Longo
(2 anos)

Criação de uma unidade itinerante do Centro Público de 
Trabalho e Emprego para atendimento da população da 
área continental,  morros, e outras áreas

SEDES COMAD
CMTE

Longo
(2 anos)

Reservar vagas para a reinserção social de usuários de 
drogas nos cursos de qualificação profissional

SEAS
SETUR
SEDES

COMAD
CMAS
CMTE

Médio
(1 ano)

Incentivar a participação nas atividades culturais, 
através da divulgação nas unidades de atendimento

SECULT COMAD Curto
(6 meses)

Incentivar a participação nas atividades esportivas, 
através reserva de vagas e divulgação nas unidades de 
atendimento

SEMES COMAD Curto
(6 meses)

Garantir gratuidade no transporte público para os 
usuários em tratamento e reinserção social

SMS
SEAS
SEDUC
SEDES
SEMES
SECULT
CET

COMAD
CMS
CMAS

Médio
(1 ano)

Garantir a cidadania e humanização às 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

Implantar um projeto de inserção no mercado de 
trabalho, através de parcerias com ONG’S e empresas 
da região, com acompanhamento sistemático dos 
profissionais da saúde – semelhante ao projeto Fênix.

SEAS SMS
CMS
CMAS
COMAD

Longo
(2 anos)

Implantar a construção e reconstrução do Projeto SMS CMS Médio
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Diretrizes Ações Fonte
Responsáve

is
Parceir
os

Prazo

Terapêutico Singular, com a participação do usuário e 
da família, inclusive quando internado em Comunidade 
Terapêutica

COMAD
CMDCA

(1 ano)

Estimular a implementação de 
procedimentos e fluxos de ações em 
toda a rede.

Criar fluxos e procedimentos para a atuação conjunta 
dos serviços e trabalhadores da saúde, assistência 
social, educação e segurança pública, devendo ser 
validados e pactuados pelos trabalhadores, gestores e 
usuários dos serviços

Plano Crack SMS
SEAS
SEDUC
SESEG

COMAD
CMS
CMAS
CME
CMDCA

Longo
(2 anos)

Eixo II – Prevenção
Diretrizes Ações Fonte Responsáve

is
Parceiro

s
Prazo

Estimular a ampliação de programas de 
prevenção continuada no sistema de ensino 
com destaque ao PROERD

Implantar nas escolas municipais e estaduais, 
um programa de prevenção ao uso de drogas 
para crianças e adolescentes.

SEDUC
DRE

COMAD
CME

Médio
(1 ano)

Estimular a ampliação do PROERD no sistema 
de ensino da cidade

SEDUC
DRE
PM

COMAD
CME

Médio
(1 ano)

Estimular a formação de multiplicadores para 
abordagem da temática

Implantar reuniões trimestrais, de capacitação 
de formação de multiplicadores para abordagem 
do tema (professores, supervisores, inspetor de 
alunos)

SEDUC
DRE

COMAD
CME

Médio
(1 ano)

Criar campanhas educativas e esclarecedoras 
sobre a temática (usuário de droga)

Estabelecer anualmente campanhas educativas 
sobre a temática

PMS COMAD Médio
(1 ano)

Garantir na Semana Municipal do Trânsito 
ações de prevenção ao efeito do consumo de 
álcool e outras drogas na direção de veículos

CET COMAD Médio
(1 ano)

Criar anualmente concursos educativos sobre o 
tema na cidade

SEDUC COMAD
CME

Médio
(1 ano)

Apoiar instituições e órgãos nas políticas de 
prevenção

Fortalecer o desenvolvimento de ações 
integradas entre as secretarias municipais para 
a redução da demanda de drogas

Plano Crack SMS
SEAS
SEDUC
SESEG

COMAD
CMS
CMDCA
CMAS

Médio
(1 ano)
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Diretrizes Ações Fonte Responsáve
is

Parceiro
s

Prazo

Fortalecer o Conselho Municipal sobre Drogas 
(COMAD), incentivando a participação social 
na elaboração e gestão das políticas

Garantir a participação dos representantes do 
governo no COMAD

Plano Crack PMS COMAD Curto
(6 meses)

Estimular a participação dos representantes da 
sociedade civil, através da ampla divulgação do 
COMAD e campanhas educativas sobre 
participação popular

PMS COMAD Médio
(1 ano)

Alterar a legislação do COMAD garantindo no 
mínimo 50% das vagas a representes da 
sociedade civil

PMS COMAD Curto
(6 meses)

Garantir a capacitação dos conselheiros 
(representantes do governo e sociedade civil) 
por meio da participação em congressos, 
palestras, fóruns e etc

PMS COMAD Médio
(1 ano)

Estimular a política de qualidade de vida

Revitalização da quadra poliesportiva da região 
do Mercado Municipal, e estimular a 
participação da população em vulnerabilidade 
social da região

SEDUC
SEMES
SEAD

COMAD Médio
(1 ano)

Criação de espaços públicos para práticas 
culturais, esportivas e de lazer nas regiões  com 
alto índice de vulnerabilidade social

SECULT
SEMES
SETUR

COMAD Longo
(2 anos)

Oportunizar aos munícipes de baixa renda, 
cadastrados nos programas sociais,  acesso 
aos equipamentos de cultura, turismo e lazer

SECULT
SETUR
SEMES
SEAS

COMAD
CMAS

Longo
(2 anos)

Fomentar discussões acerca do tema junto 
aos gestores da educação, aos educadores e 
estudantes, e aos gestores e trabalhadores da 
saúde, assistência social e segurança pública

Plano Crack SEDUC
SMS
SEAS
SESEG

COMAD
CMS
CME
CMAS
CONSE
G
CMDCA
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Eixo III – Estudos e Pesquisas
Diretrizes Ações Fonte Responsáve

is
Parceiros Prazo

Requerer parcerias com instituições para levantamento de 
dados e pesquisas da temática
Divulgar dados de pesquisas da temática

Eixo IV – Redução de Oferta
Diretrizes Ações Fonte Responsáve

is
Parceiros Prazo

Estimular e acompanhar a eficácia da fiscalização do 
comércio de álcool, tabaco e outras drogas
Acompanhar as atividades das equipes da segurança 
pública no combate e repressão ao tráfico

Eixo V – Redução de Danos
Diretrizes Ações Fonte Responsáve

is
Parceiros Prazo

Estimular a ampliação ao atendimento a pessoas em 
situação de vulnerabilidade decorrente do uso abusivo de 
álcool e outras drogas
Estimular a implementação de estratégias de redução de 
danos a todos equipamentos que atendem de forma direta 
e indireta as pessoas em uso de álcool e outras drogas.

Eixo VI – Legislação Pertinente
Diretrizes Ações Fonte Responsáve

is
Parceiros Prazo

Propor a criação de órgão, junto a municipalidade de 
Santos, para promover, elaborar, coordenar e 
acompanhar programas, projetos e atividades referentes 
as políticas sobre tabaco, álcool e outras drogas
Divulgar e esclarecer a legislação pertinente existente
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Diretrizes Ações Fonte Responsáve
is

Parceiros Prazo

Auxiliar na elaboração de legislação municipal quanto a 
comercialização e propaganda de álcool, tabaco e outras 
drogas lícitas


