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I - DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto:

PROJETO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

Área Responsável:

Centro Operacional de Direitos Humanos e Cidadão - CAODHC
Dr. Maurício Alexandre Gebrim

Objetivo Estratégico:

Viabilizar a integração das ações das políticas setoriais com a política
nacional sobre drogas em um

Plano Municipal da Política sobre

drogas e uma Agenda de Ações Integradas nos municípios que fazem
parte da Grande Goiânia e Entorno do Distrito Federal no ano de
2012.
Estratégias:

Mobilização social
Articulação institucional e interinstitucional
Integração
Acoplamento estrutural
Coconstrução
Controle Social

Solicitante do Projeto:

Suelena Caetano Carneiro Fernandes Jayme

Coconstrutores
Projeto:

do Equipe técnica da CAEJ
Coordenadora : Suelena Caetano Carneiro Fernandes Jayme
Equipe Técnica:
Maria José Ferreira Soares
Adriane Chagas Santana Oliveira
Cristiane Bastos Galvão
Daniella Rodrigues Batista
Hélio Francisco Alves
Jacirema Barros Teixeira
Lúcia Helena de Pinheiro

Gestora do Projeto:
Região de Abrangência:

Grande Goiânia: Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia,
Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes,
Caldazinha, Caturaí, Caldazinha, Goianira, Guapó, Hidrolândia,
Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás,
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Senador Canedo, Teresópolis, além de Aparecida de Goiânia e
Goiânia. Entorno do DF: Águas Lindas, Cidade Ocidental,
Formosa, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Santo Antônio do
Descoberto e Valparaíso de Goiás.
Apoio Institucional

Assessoria de Comunicação - Cristiani Honório dos Santos

Tempo Planejado

Início:Maio 2012
Término: Dezembro de 2013

II - OBJETIVOS DO PROJETO
Mobilizar os promotores de Justiça da Região da Grande de Goiânia e Entorno do DF que
aderiram a meta do PGA referente a implementação da política sobre drogas, a desenvolverem em
suas comarcas, o Programa Interação/Projeto da política sobre drogas;
Oferecer suporte técnico e metodológico ao Promotor de Justiça:
•

para mobilizar e integrar as redes de serviços públicos nas áreas de segurança pública,
saúde, educação, assistência social, esporte e lazer, trabalho, geração de emprego e renda
juntamente com a sociedade civil organizada e movimentos sociais afins, para compartilhar
responsabilidades na implementação e efetivação da política municipal sobre drogas;

•

na formação de um Grupo de Trabalho (GT) que faça frente ao desenvolvimento do
programa Interação/projeto da política sobre drogas no município;

•

para viabilizar a criação e ou o fortalecimento dos conselhos da política sobre drogas no
município;

•

para viabilizar a construção do Plano Municipal da Política sobre Drogas e a Agenda de
ações integradas com os atores envolvidos no projeto da política sobre drogas no município;

•

para viabilizar a elaboração do plano de trabalho da política sobre drogas no município
junto ao Grupo de Trabalho (GT) formado.

III - JUSTIFICATIVA
O consumo de drogas no nosso tempo se apresenta como um dos fenômenos de
profunda complexidade, impondo para o governo e sociedade a necessidade de compartilhamento
de responsabilidades. Para responder a este desafio é fundamental a integração das políticas
setoriais com a política nacional sobre drogas, descentralização das ações, a capacitação dos atores
sociais que trabalham diretamente com o tema e o estabelecimento e fortalecimento das parcerias
com o governo municipal e sociedade civil.
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Nesta direção, o Ministério Público do Estado de Goiás, apresenta o Programa
InterAção/Projeto da Política

sobre Drogas, onde o promotor de Justiça

é motivado a

desempenhar o papel de agente mobilizador, com o objetivo de viabilizar a integração das ações
das políticas setoriais em um Plano Municipal da política sobre drogas e uma Agenda de Ações
Integradas nos municípios que fazem parte da Grande Goiânia e Entorno do Distrito Federal no
ano de 2012.
O plano municipal da política sobre drogas deve estar fundamentado na Política
Nacional sobre Drogas da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD do Ministério da
Justiça, no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas(Decreto Nº 7.179, 20 de
maio de 2010), observando as ações imediatas e estruturantes propostas no respectivo decreto e nas
ações já encaminhadas e negociadas pelo CAODHC com o estado e outros parceiros, contudo,
mantendo o foco na realidade municipal. A referência documental é apresentada neste projeto como
indicativos para a elaboração do Plano Municipal( conforme a tabela 01)
AÇÕES IMEDIATAS
PREVENÇÃO

CUIDADOS

Ampliação da rede de
assistência social voltada ao
acompanhamento sócio familiar

Ampliação do número
de leitos para o
tratamento de usuários de
crack e outras drogas

Capacitação em prevenção do
uso de drogas para os diversos
públicos envolvidos na prevenção
do uso, tratamento, reinserção
social e enfrentamento ao tráfico
de crack e outras drogas

REPRESSÃO
Ampliação de operações
especiais voltadas à
desconstituição da rede de
narcotráfico
Fortalecimento e articulação das
polícias estaduais para o
enfrentamento qualificado ao
tráfico do crack em áreas de maior
vulnerabilidade ao consumo

Ampliação das ações de
prevenção, tratamento, reinserção
em regiões de grande
vulnerabilidade à violência e ao
uso de crack e outras drogas
AÇÕES ESTRUTURANTES
PREVENÇÃO

CUIDADOS

REPRESSÃO

Implantação de ações integradas
de mobilização, de prevenção do
uso, tratamento e reinserção social
do usuário e enfrentamento do
tráfico de crack e outras drogas

Ampliação da rede de
atenção à saúde e
assistência social para
tratamento e reinserção
social de usuários de crack
e outras drogas

Criação de centro integrado de
combate ao crime organizado,
com ênfase no narcotráfico, em
articulação com o Centro Gestor e
Operacional do Sistema de
Proteção da Amazônia –
CENSIPAM, com apoio das
Forças Armadas;

Capacitação de profissionais e
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lideranças comunitárias,
observando os níveis de
prevenção universal, seletiva e
indicada para os diferentes grupos
populacionais
•Capacitação Permanente das
polícias civis e militares com
vistas ao enfrentamento do
narcotráfico nas regiões de
fronteira:
•Curso de prevenção do uso de
drogas para educadores de
escolas públicas;
•Curso Supera - Sistema para a
detecção do uso abusivo e
dependência de substâncias
psicoativas (profissionais de saúde
e assistência social)
•Curso de prevenção ao uso
indevido de drogas para
conselheiros e lideranças
comunitárias;
•Curso de prevenção ao uso de
álcool e outras drogas no ambiente
de trabalho – conhecer para
ajudar;
•Curso de capacitação em
conceitos básicos, tratamento e
reinserção social para líderes,
terapeutas e gestores de
comunidades terapêuticas (CTs)
Criação e fortalecimento de
centros colaboradores no
âmbito de hospitais
universitários, que tenham como
objetivos o ensino, a pesquisa e o
desenvolvimento de metodologia
de tratamento e reinserção social
para dependentes de crack e outras
drogas
Ampliação do monitoramento
das regiões de fronteira com o uso
de tecnologia de aviação não
tripulada
Tabela 01

O plano municipal da política sobre drogas será o principal instrumento de orientação
técnica e de negociações com o legislativo e executivo, com o intuito de obter recursos financeiros
advindos da inclusão das ações no Plano Plurianual (PPA) dos municípios em 2013 para o exercício
de 2014, contemplando-o posteriormente na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei
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Orçamentária Anual (LO). Outras ações fora deste orçamento serão objeto de articulações e
negociações com outros atores sociais parceiros do Programa InterAção/Projeto da Política Sobre
Drogas. Passada esta etapa o compartilhamento das responsabilidades entre os atores sociais que
compõem a rede serão descritas na agenda de ações integradas.
O controle social da política sobre drogas nos Municípios será de responsabilidade do
Grupo de Trabalho formado: Conselho Municipal da Política sobre Drogas (COMPD), lideranças
comunitárias, com assessoria da CAEJ e do Promotor de Justiça. As ações do plano serão
monitoradas por meio da Agenda de Ações Integradas.
O Ministério Público do Estado de Goiás/CAO dos Direitos Humanos e Cidadão
juntamente com a Coordenadoria de Apoio a Atuação Extra Judicial (CAEJ) oferecerá suporte
técnico e institucional para o Promotor de Justiça e o Grupo de Trabalho (GT) desde o processo de
mobilização, sistematização e execução das ações do plano municipal da política sobre drogas.
As mobilizações e negociações de âmbito nacional e estadual o promotor de Justiça
contará com o suporte dos Centros de Apoio Operacional: Direitos Humanos e Cidadão, Educação,
Infância e Juventude, Criminal, Saúde e com a Coordenadoria de Apoio à Atuação Extrajudicial.
A estrutura organizacional do projeto será formada por três Grupos de Trabalho (GTs)
atuando de forma articulada e continuadamente. (figura 1)

GT 1 (CAOS:
DHC, INFÂNCIA
JUVENTUDE,
CRIMINAL,
SAÚDE E CAEJ)

GT 2 (CAODHC,
INFÂNCIA,
EDUCAÇÃO,
CRIMINAL, SAÚDE
CAEJ E
PROMOTORES DE
JUSTIÇA)

GT 3 (PROMOTOR
DE JUSTIÇA,
LIDERANÇAS E
CONSELHOS

Figura 1

IV- METODOLOGIA
A metodologia, Atendimento Sistêmico2 a redes sociais, constitui-se em encontros especiais
dos elementos que são identificados por estarem relacionadas com o problema (Entidades,
lideranças, famílias) e que aceitam o convite feito pelo promotor de Justiça.
Algumas características específicas que distinguem de outros encontros:

2

AUN, Juliana Gontijo.Atendimento sistêmico de famílias e redes sociais – Belo Horizonte: Ophicina de arte& Prosa,
2007. - (v.2, p. 138)
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esses encontros se caracterizam por uma relação colaborativa em busca da solução para o problema
em questão;
sua organização constitui-se em um contexto conversacional que se dá sobre um problema;
todas essas pessoas, entidades, grupos, que inicialmente distinguiu o problema, constituiem o
Sistema Determinado pelo Problema (SDP);
ocorre em um espaço comum, próximo da comunidade que distingue o problema;
tem uma finalidade – a solução do problema;
tem objetivos específicos a coconstrução de alternativas, fortalecimento dos vínculos, dos recursos;
tem base científica – pretende ser uma prática fundamentada nos pressupostos da ciência
contemporãnea – pensamento sistêmico novo-paradigmático;
O maior detalhamento da metodologia, conceitos teóricos e práticos, dinâmica dos espaços
conversacionais e estrutura organizacional consta no Programa InterAção, anexo
Seguem detalhados somente os ciclos metodológicos
Os ciclos metodológicos caracterizam a matriz operativa do projeto da política sobre drogas
e estão organizados em quatro ciclos, desenvolvidos pelas etapas: documentação, sistematização,
implantação, execução, monitoramento e avaliação. Os ciclos podem transcorrer de forma
sequencial, mas recursivamente, com a possibilidade de refazer-se, reconstruir-se, se necessário.
Cada ciclo está organizado em um ou mais planos de ação:
CICLO I - DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS
Plano de Ação I(anexo)
CICLO II - SISTEMATIZAÇÃO DO PROJETO
Plano de Ação II A, II B, II C (anexo)
CICLO III – EXECUÇÃO DO PROJETO
Plano de Ação III A, IIIB(anexo)
CICLO IV – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Plano de ação IV(anexo)

V – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO – EAP- DA POLÍTICA SOBRE DROGAS
(Anexo2)
VI – BENEFÍCIOS E BENEFICIADOS
BENEFÍCIOS
Integração e fortalecimento da rede de
serviços (setoriais)

BENEFICIADOS
Membros das instituições governamentais e
não governamentais

A comarca foca sua atuação para com a
coletividade.
Integrantes (membros e servidores) do
A Comarca dá relevância à atuação Ministério Público do Estado de Goiás e
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extrajudicial

sociedade goiana.

A Comarca reconhece outros pares na A sociedade
resolução de problemas no cenário das Lideranças locais
políticas públicas
Organizações não governamentais
Organizações governamentais
VII – PRODUTOS DO PROJETO
1.Celebração dos acordos de cooperação técnica entre os pares
2.Contribuição para criação e/ou implantação dos Planos Municipais da política sobre drogas
3.Contribuição para criação e/ou fortalecimento dos Conselhos Municipais da política sobre drogas
4.Celebração de TACs para a implementação de ações de fomento a implantação da política
estadual e/ou municipal sobre drogas
5.Estabelecimento de parcerias com universidades e entidades governamentais e não
governamentais que trabalham com formação e pesquisa na política sobre drogas
6.Elaboração da Agenda de Ações Integradas do município
7.Elaboração de Agendas Regionais
8.Elaboração de Planos de Trabalhos por comarca e regionais

VIII - CRONOGRAMA BÁSICO DO PROJETO (anexo 3)
IX -– LAYOUT DA REGIÃO DA GRANDE GOIÂNIA E ENTORNO DO DF (anexo 4)
X – PREMISSAS E RESTRIÇÕES PARA O PROJETO POLÍTICA SOBRE DROGAS
Premissas

Restrições

Adesão do promotor de Justiça ao Programa A cultura organizacional
InterAção/Projeto da política sobre droga
Envolvimento e participação do promotor de As relações de poder e formas instituídas de ação
Justiça em todo o processo de desenvolvimento social dentro da organização.
do projeto.
Existência de pessoas com perfil para atuação Visão limitada para este modelo de atuação.
integrada nos CAOS, Comarcas e Comunidade.
Existência de recursos técnicos,
organizacionais, financeiros e humanos

Pouco exercício do papel de mobilizador da rede
existente em torno das políticas públicas e
recursos humanos escassos para atender a meta do
PGA.
Fortalecimento das parcerias entre Ministério O não apoio dos Centros de Apoio Operacionais
Público e as instituições governamentais e não da educação, saúde, criminal, infância e juventude
governamentaise que atuam na prevenção ao e Direitos Humanos e Cidadania
uso e atendimento e reinserção social
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Participação efetiva de um servidor de cada
CAO envolvido no Programa InterAção/projeto
da política sobre drogas
A pouca compreensão da dinâmica e cultura das
Experimentar, reinventar, avaliar e trocar redes sociais envolvidas no programa
informações e experiências com os envolvidos
no projeto e outras experiências similares
O pouca prática de desenvolver trabalhos em
equipes muldisciplinares

XI – EXCLUSÕES DO ESCOPO:
•Fornecer recursos financeiros aos parceiros
•Impor ações aos parceiros
•Executar políticas públicas
XII – EAP – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO SOBRE DROGAS (Anexo 5)

IV - XIII - LISTA DE ENTREGÁVEIS PRINCIPAIS/ MARCOS DO PROJETO DA
POLÍTICA
SOBRE DROGAS
Fases
1º Ciclo
DOCUMENTAÇÃO

Entregáveis

Data

Termo de Abertura do Projeto da política sobre drogas

Declaração de Escopo do Projeto

Maio

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
Mapeamento da rede de serviços local
2º Ciclo
Acordos de cooperação técnica entre as parcerias
SISTEMATIZAÇÃO
interinstitucionais
3º Ciclo
EXECUÇÃO

Junho

Plano municipal da política sobre drogas
Planos de Trabalhos

Agosto a dezembro

Agenda de ações integrada (local)

Relatório Gerencial (mensal, semestral)
4º Ciclo
AVALIAÇÃO E
Atas das reuniões nas comarcas
MONITORAMENTO Calendário de viagens às comarcas

Maio a dezembro

V - IX - ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA POLÍTICA SOBRE
DROGAS
1.Reuniões mensais com os grupos de trabalho(GT)
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2.Reuniões bimensais entre CAEJ, CAODHC e Promotorias de Justiça para avaliar se os ciclos
estão sendo realizados e se o cronograma está sendo cumprido;
3.Reuniões semestrais com o Grupo Consultivo
4.Apresentação de relatórios mensais do Projeto Os documentos do Projeto da política sobre drogas
estarão disponíveis na página do MPGO no link da CAEJ

VI - X - EQUIPE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO DA POLÍTICA
SOBRE DROGAS
Atribuição

Responsável

Contato

Idealizadores do Projeto

Suelena Caetano Carneiro Jayme 3243-8216/8217
Maria José Ferreira Soares
Adriane Chagas Santana Oliveira
Cristiane bastos Galvão
Daniella dos Santos
Hélio Francisco
Jacirema Barros Teixeira

Apoio Institucional

Assessoria de Comunicação
Social – Cristiani Honório dos
Santos

Solicitante do Projeto

Suelena Caetano Carneiro Jayme

Gestora do Projeto

VII - XI - INTERESSADOS (STAKEHOLDERS) –
VIII - Rede - ANEXA
IX - XIII – AUTORIZAÇÕES
□ Aprovado
□ Não aprovado
Obs: Escolha acima o item mais apropriado. E no caso de não aprovado, escreva o motivo e solicite
as alterações.
Goiânia, 30 de março de 2.012.

Benedito Torres Neto
Procurador geral de Justiça
Solicitante do Projeto
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Eliseu José Taveira Vieira
Subprocurador- geral de Justiça para Assuntos
Institucionais
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Maurício Alexandre Gebrim
Promotor de Justiça - Coordenador do CAODHC
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Suelena Caetano Carneiro Jayme
Coordenadora do CAEJ
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