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1 INTRODUÇÃO 

O Conselho Estadual de Entorpecentes (CONEN) é um órgão formulador de 

políticas públicas sobre drogas (normativo, deliberativo e de execução), buscando 

observar o princípio básico em suas ações de respeito à cidadania e à autonomia do 

indivíduo.  Representa a Secretaria Nacional Anti Drogas (SENAD) no Estado de Santa 

Catarina e está vinculado administrativamente à Secretaria de Estado da Segurança 

Pública. A ação do CONEN está voltada para atividades continuadas com o foco 

principal na prevenção e, não perdendo o foco no tratamento/recuperação dos usuários 

de drogas. Os recursos destinados à prevenção acabam por ter um resultado social mais 

resolutivo.  

Nossas ações visam principalmente resgatar e efetivar a execução do Plano 

Estadual de Políticas Públicas sobre drogas, versão apresentada em agosto de 2014, 

realizada pela coordenação da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e 

Habitação.  

O presente Plano Plurianual (triênio 2015-2017) surgiu à luz de discussões dos 

Conselheiros do CONEN, e as diretrizes aqui definidas visam à ação conjunta das 

políticas de assistência, saúde, segurança pública e comunidades terapêuticas, pois a 

atuação de forma articulada concorre para o êxito dos trabalhos. 

 

1. 1 DIAGNÓSTICO 

O consumo de drogas constitui-se em um importante problema de saúde pública 

e de conjuntura social. Os custos decorrentes deste problema são percebidos nos níveis 

individual, familiar, social e econômico. O modo mais efetivo para abordá-lo é 

mediante a prevenção, principalmente com crianças e adolescentes, uma vez que há uma 

infinidade de estudos que comprovam que, a maioria inicia o uso precocemente, e os 

danos fisiológicos e emocionais nesta faixa etária são bastante danosos e, em muitos 

casos, irreversíveis. 

Importante destacar que a dependência química envolve em sua etiologia causas 

biológicas, psicológicas e sociais (Kaplan et AL, 1997). Também se faz necessário 

considerar outras demandas sociais correlatas ao problema do uso de drogas, como: a 

violência doméstica, a carência de locais adequados para acolhimento e posterior 
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tratamento, novas realidades sociais como o uso recreativo de drogas, os projetos de lei 

pela legalização do uso da maconha, dentre outros. 

Face às diversas mazelas sociais o que se percebe é uma carência de recursos 

para tratar este problema e pouco compromisso dos gestores dos órgãos públicos 

envolvidos no seu enfrentamento. 

No Estado de Santa Catarina, o CONEN, tenta o soerguimento, pois as 

demandas vivenciadas ao longo dos últimos anos revelam o modo degradado de 

funcionamento das políticas públicas e a pouca atenção dos órgãos governamentais. Os 

municípios, em tese, têm buscado a adequação à legislação, com a criação dos 

COMADS, porém, ainda longe de resolver a chaga social que é a dependência química 

de drogas ilícitas. 

Na contramão crescem: o tráfico, a violência decorrente deste fenômeno, o uso 

das drogas por crianças e adolescentes, independentemente do nível social. 

O desafio que se impõe para todos: governos, sociedade e cada cidadão é atuar 

“de forma a consolidar uma ampla e integrada rede de proteção e garantia de direitos, 

implementando políticas e ações estratégicas para a promoção da saúde e de fatores de 

proteção relacionados aos problemas do uso de drogas para a população, em especial 

para nossas crianças, adolescentes e jovens”. 

O Governo do Estado de Santa Catarina aderiu ao programa federal Crack, é 

possível vencer, por meio do Decreto n° 991, de 25/5/2012, e criou o Comitê 

Coordenador do Programa, composto pelas Secretarias de Estado da Assistência Social, 

Trabalho e Habitação (SST), da Saúde (SES), da Justiça e Cidadania (SJC), da 

Segurança Pública (SSP), da Educação (SED), sociedade civil organizada e o Terceiro 

Setor, como a Associação Catarinense de Comunidades Terapêuticas. 

Os dados de criminalidade do Estado de Santa Catarina nos revelam a 

prevalência de casos de uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas, tendo uma 

correlação direta com elevados índices da criminalidade, principalmente nas regiões 

litorâneas, fato que não isenta a influência no interior e também nas zonas rurais do 

Estado. A partir desta realidade nosso Estado passa a promover, bem como viabilizar e 

incentivar ações de mobilização e interação com a perspectiva de proporcionar e 

ampliar a cooperação institucional das instâncias executivas, por meio das Secretarias 

de Estado de políticas públicas afins, órgãos não governamentais e representações da 

sociedade civil, promovendo e referendando que as políticas públicas sobre drogas 
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exigem a integração de ações e experiências de diversas áreas, organismos e entidades 

para a apresentação de propostas e programas com fundamentação científica.  

O conjunto do trabalho intersetorial que desenvolvemos em Santa Catarina nos 

anos de 2012 e 2013, mobilizando técnicos dos 295 municípios do Estado, mais do que 

levantar um diagnóstico sobre a situação da rede instalada, foi capaz de abrir um 

diálogo profícuo entre os atores que atuam diretamente no combate, prevenção, 

assistência, cuidado, controle e acompanhamento. O problema de cada um se tornou o 

problema de todos e esta visão interdisciplinar fez surgir um sistema de peritos 

intersetoriais. 

Em rápida análise diagnóstica, de forma empírica, conhecemos pouco da 

realidade catarinense na área da dependência química, porém, faz-se emergencialmente 

a necessidade de capacitação continuada de diversos atores sociais que atuam na área de 

prevenção, acolhimento e tratamento, e também, nos programas de enfrentamento à 

dependência de drogas. Sabe-se da ausência de projetos nesta direção, apesar de 

recursos disponíveis em nível do Governo Federal. 

Para tanto, é preciso a criação de novos espaços e de serviços, ampliando a 

capacidade e a qualidade de oferta, hoje deficitária em nosso Estado. Esse déficit é um 

dos pontos mais criticados por todos os atores que integram a proposta: a carência e a 

fragilidade do aporte em investimentos e recursos financeiros para o custeio das ações 

prioritárias na prevenção, no acolhimento e no tratamento dos usuários de drogas e no 

apoio aos familiares. 

Longe de termos as certezas necessárias para acreditarmos que podemos frear o 

descontrole deste fenômeno social, afirmamos sim, com toda certeza que: as discussões 

acerca do universo que envolve o assunto drogas devem ser ampliadas e a sociedade 

brasileira necessita urgentemente construir democraticamente um consenso sobre a 

forma como quer lidar com esta questão no futuro. 

Para finalizar este breve diagnóstico, destacamos algumas das propostas de 

ações discutidas e consensuadas pelos técnicos e gestores municipais das diversas 

políticas públicas afetas ao tema, de forma intersetorial, em encontros técnicos 

realizados em sete mesorregiões do estado, promovido pelo Comitê Estadual de 

Políticas Públicas sobre Drogas, sob a coordenação da SST: 

 

SAÚDE – EDUCAÇÃO – ASSISTÊNCIA SOCIAL  



 

6 

 

• Ampliação dos serviços da rede de saúde mental, incremento e novos leitos 

psiquiátricos em hospitais gerais; (vide relatório RAPS-levantamento elaborado pela 

SES e MS); 

• Ampliação da rede CAPS; (vide relatório RAPS-levantamento elaborado pela 

SES e MS); 

• Co-financiamento estadual de equipes de referência da rede de Saúde nas 

mesorregionais;  

• Formação e qualificação permanente intersetorial dos profissionais da rede;  

• Garantia da efetivação dos Programas Programa Educacional de Resistência as 

Drogas e à Violência (PROERD) e Núcleo de Educação e Prevenção (NEPRE) nos 

municípios; 

• Criação e promoção de campanhas nas diversas mídias, para prevenção contra 

o uso e abuso de álcool e outras drogas e, campanhas para divulgação dos serviços da 

rede;  

• Revitalização e/ou criação de áreas públicas para lazer, esporte e cultura;  

• Aquisição e distribuição de material educativo sobre o tema, de uso transversal, 

para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros Referência de Assistência Social 

(CRAS), Centros de Referências Especializados de Assistência Social (CREAS) e no 

Sistema Sócio Educativo.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA – JUSTIÇA E CIDADANIA – TERCEIRO 

SETOR  

• Fomento político para a ampliação e criação de Conselhos Municipais de 

Políticas sobre Drogas (COMADs);  

• Criação e ampliação de vagas em novos Centros Socioeducativos – Centros de 

Atendimento Sócioeducativo (CASE) e Centro de Atendimento Socioeducacativo 

Provisório (CASEP);  

• Criação de fluxos e protocolos intersetoriais e sistema de informação 

compartilhado;  

• Criação do Fundo Estadual Anti Drogas (FEAD) para incentivo a realização e 

execução de projetos/programas nos municípios;  

• Formação permanente e qualificação dos trabalhadores e profissionais da 

segurança pública;  



 

7 

 

• Incremento no efetivo e na estrutura física da segurança pública, 

principalmente em municípios de pequeno porte. 

 

Os dados do CONEN da realidade atual na área da dependência química: 

 

Conselhos Municipais de Anti Drogas (COMAD's) ativos:   

Conselhos Municipais de Entorpecentes ativos:????? 

 

COMAD's  desativados em 2014/2015:  16 

 

Comunidades Terapêuticas Credenciadas no CONEN:  63 

 

Comunidades Terapêuticas com convênio na SENAD: 30 

 

Comunidades Terapêuticas com convênio Reviver:  46 

 

 

2. META 

Atuar no território catarinense por meio de conselheiros, comissões e diretoria e 

secretaria do CONEN, atuando em rede, com instituições, setores e órgãos públicos e 

privados que realizem ações na área das drogas. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL 

Implantar o Plano Plurianual do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre 

Drogas no estado de Santa Catarina.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1. Implantar e implementar ação organizada com a RAPS e de articulação com esses 

serviços, conforme determinação legal. 

3.2.2. Fazer levantamento de programas e projetos, bem como da legislação estadual 

sobre campanhas de prevenção ao uso de drogas. 

3.2.3. Captar recursos, notadamente da SENAD, dentre outros, com projetos para atuar no 

enfrentamento do problema das drogas. 
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3.2.4. Qualificar os profissionais que atuam no CONEN para enfrentamento das 

demandas relacionadas ao uso e abuso de drogas ilícitas. 

3.2.5. Propor/deliberar sobre a criação de áreas públicas de lazer, esporte e cultura 

(revitalizar áreas de responsabilidade das prefeituras municipais de SC). 

3.2.6 Avaliar, acompanhar e fiscalizar sistematicamente os diferentes tratamentos e 

iniciativas terapêuticas, fundamentados em diversos modelos com a finalidade de 

promover àqueles que tiverem resultados favoráveis.  

 

4 PRINCÍPIOS TEÓRICOS E JURÍDICOS NORTEADORES 

4.1 CONCEITO DE DROGAS  

Segundo a Organização Mundial da Saúde droga é qualquer substância não 

produzida pelo organismo que provoca alterações no seu funcionamento (OMS, 1993). 

Elas podem alterar o estado mental da pessoa e, portanto, também são chamadas de 

substâncias psicoativas. As drogas mais conhecidas segundo a CID 10 são: álcool, 

opióides, canabióides, sedativos, cocaína, estimulantes, alucinógenos, tabaco e 

solventes.  

Elas possuem duas classificações: quanto à legalização e quanto às ações sobre o 

Sistema Nervoso Central. A primeira classificação divide-se em lícitas e ilícitas, a 

segunda em drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras da atividade mental.  

 

Classe Alguns exemplos 

Depressores do SNC Álcool, hipnóticos, ansiolíticos 

(benzodiazepínicos) 

Estimulantes ou simpatomiméticos do 

SNC 

Anfetaminas, metilfenidato, todos os tipos 

de cocaína, produtos para perder peso 

Opiáceos Heroína, morfina, metadona, analgésicos 

Canabinoides Marijuana, haxixe  

Alucinógenos Dietilamina de ácido lisérgico (LSD), 

mescalina, psiclocibina, êxtasis (MDMA) 

Inalantes Aérosois, sprays, colas, tolueno, gasolina, 
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solventes 

Drogas para contrastar outros efeitos Contém: atropina, escolopolamina, 

estimulantes menores, antihistaminicos, 

analgésicos menores 

Outros Fenciclidina (PCP) 

Quadro de Classificação das drogas, segundo Shckit, 2000. 

 

4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS 

A seguir situamos as legislações que fazem parte do referencial jurídico que são 

observadas pelo CONEN. 

Lei Ano Assunto 

Decreto Lei 2.848 De 7 de dez de 

1940 

Código penal 

Lei 6.368 - 

revogada 

de 21 de out de 

1976  

Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao 

tráfico ilícito e uso indevido de substâncias 

entorpecentes ou que determinem dependência 

física ou psíquica, e dá outras providências 

Lei 7.560 de 19 de dez de 

1986 

Cria o FUNCAB (Fundo de Prevenção e de 

Combate às Drogas de Abuso); 

Lei nº 8.764 de 20 de dez de 

1993 

Cria a Secretaria Nacional de Entorpecentes e 

altera a redação dos arts. 2º e 5º da Lei nº 7.560/86; 

Lei nº 9.804 

 

de 30 de jun de 

1999 

Altera, em seu art. 2º, a redação dos arts. 2º e 5º da 

Lei nº 7.560/86 

Decreto nº 3696 

revogado  

de 21 de dez de 

2000 

Dispõe sobre o Sistema Nacional antidrogas e dá 

outras providências. 

Lei nº11.343 de 23 de ago de 

2006 

Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para 

prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 

social de usuários e dependentes de drogas; 

estabelece normas para repressão à produção não 

autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define 

crimes e dá outras providências. 

Decreto nº5.912 de 27 de set de Regulamenta a Lei no 11.343, de 23 de agosto de 
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2006 2006, que trata das políticas públicas sobre drogas e 

da instituição do Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas - SISNAD, e dá outras 

providências. 

Decreto nº 6117 de 22 de maio de 

2007 

Aprova a Política Nacional sobre o Álcool, dispõe 

sobre as medidas para redução do uso indevido de 

álcool e sua associação com a violência e 

criminalidade, e dá outras providências. 

Lei nº11.705 de 19 de jun de 

2008 

dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de 

produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, 

medicamentos, terapias e defensivos agrícolas 

Quadro de Legislações referentes a Prevenção e de Combate às Drogas de Abuso Peres, 

2014. 

4.3 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS 

A rede é um entrelaçamento de ações e processos que possuem sentido e ordem 

entre serviços e organizações. Ela é realizada a partir de organização e governança para 

que possa alcançar o seu fim.  As pessoas e pontos que constituem a rede devem 

construir juntos as regras, as formas, o sistema e a própria rede, sendo uma 

característica da rede o compartilhamento do poder decisório, não havendo espaço para 

poderes centralizados, hierarquia e imposições. Na rede é preciso haver colaboração, 

todos trabalham ao mesmo tempo para o mesmo fim (SANTOS, 2011).  

Para organizar a rede é importante a definição das regras que darão suporte às 

inter-relações: “quem são os participantes, quais os recursos envolvidos, as 

responsabilidades, os objetivos comuns e específicos, coordenação compartilhada e 

demais elementos constitutivos de uma rede de serviços” (SANTOS, 2011, p. 32).  

Algumas vantagens das redes são: melhora de sua eficiência, diminuir custos, 

expandir o acesso, interligar as políticas intersetoriais, economia, descentralização 

integrada, processos administrativos horizontais, cooperação, planejamento integrado, 

conhecimento das múltiplas realidades, otimização de recursos, respeito às diversidades 

culturais, solidariedade, entre outras (SANTOS, 2011). 

A Rede de serviços de saúde possibilita a organização do fluxo e de ações de 

prevenção, promoção, tratamento e recuperação da saúde, visando o cuidado integral 

das pessoas. Ela permite “a articulação e interconexão de todos os conhecimentos, 
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saberes, tecnologias, profissionais e organizações ali existentes, para que o cidadão 

possa acessá-los, de acordo com suas necessidades de saúde” (SILVA, 2011, p. 37). 

O Brasil possui diversas redes assistenciais como a Rede de Atenção à Saúde 

(RAS), a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), o Programa Saúde do Escolar (PSE) e 

o programa Crack é possível vencer. O Objetivo da RAS é promover a integração 

sistêmica de ações e serviços da saúde. Os pontos da RAS são: os domicílios, as as 

Unidades Ambulatoriais Especializadas (UBS), os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), as Residências Terapêuticas, Maternidade, Hospitais, entre outros (BRASIL, 

2010). 

A RAPS foi criada em 2011 a partir da Portaria nº3088 de 2011. Essa rede visa à 

criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com 

sofrimento psíquico ou decorrentes de uso e abuso de drogas, bem como garantir a 

articulação e integração dos componentes de atenção. Eles são: Atenção Básica à Saúde, 

Atenção Psicossocial Estratégica, Atenção de Urgência e Emergência, Atenção 

Hospitalar, Reabilitação Psicossocial e Atenção Residencial de Caráter Transitório. 

Alguns dos objetivos da RAPS são: prevenir o consumo e a dependência de crack, 

álcool e outras drogas; reduzir danos provocados pelo consumo de crack, álcool e outras 

drogas; promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas na sociedade, por meio 

do acesso ao trabalho, renda e moradia solidária; desenvolver ações intersetoriais de 

prevenção e redução de danos em parceria com organizações governamentais e da 

sociedade civil, entre outros (BRASIL, 2011a). 

O PSE objetiva a integração Educação Básica (Secretaria de Educação) com a 

Estratégia de saúde da família (secretaria de saúde). Tal programa possui como objetivo 

a articulação de políticas públicas da educação e saúde, visando a intersetoralidade. 

Alguns dos objetivos são: avaliação clínica, avaliação psicossocial, prevenção e redução 

do consumo de álcool, prevenção do uso de drogas, controle do tabagismo, educação 

permanente em saúde, entre outros. Especificamente no Componente II do PSE 

encontra-se a “Saúde e prevenção nas Escolas (SPE): prevenção ao uso de álcool, 

tabaco, crack e outras drogas”. Tal tema possui como ação “realizar atividades no 

cotidiano do escolar abordando a temática dos riscos e danos do uso do álcool, tabaco, 

crack e outras drogas” (BRASIL, 2007). 
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Em 2006 foi criado o programa Crack é possível vencer, cuja coordenação 

ocorre de maneira interministerial composto por: Ministério da Justiça, Casa Civil da 

Presidência da República, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério 

da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome, Ministério da 

Saúde e Ministério da Educação (MEC). Alguns de seus objetivos são: garantir a 

integração das ações do programa nas áreas da saúde, segurança pública, assistência 

social, justiça, direitos humanos e educação; organizar fluxo de atendimento integrado 

da rede municipal de serviços de atenção ao usuário abusivo de drogas e seus familiares, 

em harmonia com as redes estaduais (BRASIL, 2011b). 

 

5 MÉTODO 

O método para contemplar as atividades do Plano Plurianual de Atividades do 

CONEN, com vistas à formulação de Políticas Públicas sobre Drogas, terá ênfase em 

ações, a serem realizadas a curto, médio e longo prazo. Observaremos indicadores de 

análise diagnóstica (estudo e diagnóstico) e intervenção planejada (planejamento, 

execução e avaliação) nas ações a serem desenvolvidas sistematicamente neste Plano 

Plurianual. 

A execução das atividades delineadas neste plano de ação será de 

responsabilidade dos integrantes do CONEN que, por meio de Comissões Temáticas, 

poderão estabelecer parcerias com outras organizações, serviços, setores e pessoas de 

notório saber sobre a temática das drogas.  

5.1 ESTUDO E DIAGNÓSTICO: O CONEN reúne-se semanalmente e fará 

sistematicamente a análise diagnóstica da conjuntura histórica, político-econômica e 

social referentes as políticas públicas sobre drogas. Para dar resolutividade ao seu 

planejamento deverá utilizar de distintas técnicas de pesquisa (como análise 

bibliográfica e documental, análise textual, análise de conteúdo, observação sistemática 

e participante, entrevistas, instrumentos quantitativos, dentre outros. 

5.2 INTERVENÇÃO PLANEJADA (PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E 

AVALIAÇÃO das atividades de forma sistemática):  

Após discussões ampliadas na diretoria deste Conselho, concluímos que será 

necessária a sensibilização e conscientização das autoridades governamentais com 

vistas ao engajamento e o fortalecimento da equipe de trabalho do CONEN (com a 
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imediata definição de um motorista, assistente administrativo, equipe técnica, como 

uma estrutura mínima de pessoal executivo, com garantia orçamentária e financeira de 

diárias).  

As ações de curto, médio e longo prazo, deverão fomentar o engajamento dos 

diversos atores sociais que atuam na área de drogas, conforme o que está descrito no 

cronograma de ação, conforme segue. 

 

Curto Médio Longo 

Fortalecer a equipe do 

CONEN (imediata 

definição de um motorista, 

assistente administrativo, 

equipe técnica, como uma 

estrutura mínima de 

pessoal executivo, com 

garantia orçamentária e 

financeira de diárias, etc) 

Desencadear ações para 

criar os COMADS em 

Florianópolis e cidades 

polo de SC 

 

Estudar a atual vinculação 

do CONEN a SSP 

Fomentar o engajamento 

dos diversos atores sociais 

que atuam na área de 

drogas 

Capacitar o CONEN, por 

meio de Câmaras Setoriais 

para prestar assistência aos 

municípios com COMADS  

Reordenar a Lei Estadual 

sobre Drogas, Nº 3.641/ano  

  

Convidar para assento no 

CONEN as universidades 

(UFSC e UDESC) 

Preparar a redação do 

Regimento Interno, após a 

aprovação da Lei 

3.641/ano (nova redação) 

Mobilizar os bens 

apreendidos pela Polícia 

Federal de traficantes, 

revertendo-os para a 

prevenção do uso de 

drogas. 

 Articular com o SENAD 

ações permanentes para o 

Estado de SC com vistas à 

política sobre drogas 

Realizar reunião com os 

Conselhos Municipais de 

Entorpecentes 



 

14 

 

ilícitas 

Realizar ações articuladas 

com o MP/SC com vistas a 

elaboração de políticas 

públicas de valorização da 

vida 

Buscar a interlocução com 

a FAPESC (Reviver II), 

com vistas ao alinhamento 

de ações sobre as drogas 

em SC 

Visitar as comunidades 

terapêuticas 

Reestruturar a dinâmica e o 

funcionamento do 

CONEN/SC, por meio da 

criação de rotinas de 

trabalho 

 Integrar-se com políticas 

públicas que atuam na área 

de medidas sócioeducativas 

para criação de políticas 

públicas, visando 

recuperação de crianças e 

adolescentes. 

Discutir sobre a legalização 

do uso da maconha  

Implantar o Fundo 

Estadual Anti-Drogas 

 

 Estabelecer parcerias com 

vistas a redução de ofertas 

de drogas nas escolas, bem 

como fortalecer o foco da 

prevenção 

Visitar as Prefeituras 

Municipais de SC para 

implantar/implementar a 

política estadual sobre 

prevenção ao uso de drogas 

(sensibilizar prefeitos e 

primeiras damas) 

  Acompanhar e motivar os 

programas de redução de 

demandas de drogas e atuar 

fortemente na prevenção 

(PROERD, Escolas 

NEPRI) 

  Captar recursos 

provenientes do tráfico de 

drogas e canalizar para 

projetos e programas que 

objetivem a prevenção e/ou 
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tratamento 

 

 

6 CRONOGRAMA 

As ações estão contempladas no Cronograma plurianual: 

Ações 2015 2016 2017 2018 

Fortalecer a equipe do CONEN X X X X 

Estudar a atual vinculação do CONEN a SSP X    

Reordenar a Lei Estadual sobre Drogas, Nº 13.641 de 

2005 
X    

Fomentar ações de assento no CONEN as universidades 

(UFSC e UDESC) 
X    

Sensibilizar os diversos atores sociais que possuem 

assento no CONEN 
X X X X 

Desencadear ações para criar e revitalizar os COMADS 

em Florianópolis e cidades polo de SC 
X X X X 

Fomentar o engajamento dos diversos atores sociais que 

atuam na área de drogas 
X X X  

Reestruturar a dinâmica e o funcionamento do 

CONEN/SC, por meio da criação de rotinas de trabalho 

e comissões temáticas (normas, finanças e políticas) 

X X X X 

Preparar a redação do Regimento Interno, após a 

aprovação da Lei 13.641 de 2005 (nova redação) 
X X   

Articular com a SENAD ações permanentes para o 

Estado de SC com vistas à política sobre drogas ilícitas 

e lícitas 

X X X X 

Buscar a interlocução com a Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina a 

(FAPESC / Reviver II), com vistas ao alinhamento de 

ações sobre as drogas em SC 

X X   

Padronização de capacitação sistemática de conselheiros 

do CONEN, por meio de Câmaras Setoriais para 

fortalecer e prestar assistência aos municípios com 

COMADS  

X X X X 

Captar e mobilizar os bens apreendidos  provenientes do 

tráfico de drogas a fim de canalizar e direcionar para 

projetos e programas que objetivem a prevenção e/ou 

tratamento 

 

X X X X 

Realizar reuniões sistemáticas com os Conselhos 

Municipais de Entorpecentes  
X X X X 

Visitar as comunidades terapêuticas, alinhando-as às 

Políticas Públicas sobre Drogas 
X X X X 
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Visitar as Prefeituras Municipais de SC para 

implantar/implementar a política estadual sobre 

prevenção ao uso de drogas 
X X X X 

Acompanhar, motivar e fiscalizar os programas de 

redução de demandas de drogas e atuar fortemente na 

prevenção  

X X X X 

 

 

7 RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS 

7.1 RECURSOS MATERIAIS 

Os recursos materiais necessários para a implantação do Plano Plurianual do 

Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas já estão disponíveis no CONEN, 

como sala para reunião, computadores, Datashow, veículo, dentre outros. 

7.2 RECURSOS HUMANOS 

A fim de implantar e executar o presente Plano Plurianual do Conselho Estadual 

de Políticas Públicas sobre Drogas serão necessários cinco funcionários/servidores para 

compor a secretaria do CONEN. Atualmente o Conselho já dispõe em seu quadro de 

recursos humanos de um secretário e um funcionário terceirizado. 

Torna-se necessário a articulação forte com a Secretaria de Segurança Pública 

(SSP), a fim de buscar funcionários/ou servidores (repondo aqueles cargos que se 

aposentaram), a fim de cumprir a missão institucional.  

7.3 RECURSOS FINANCEIROS 

A Lei nº 13. 641 de 27 de dezembro de 2005, cria o Fundo especial sobre drogas 

vinculado ao CONEN; tal fundo destina-se a “garantir a execução das ações 

preventivas, fiscalizadoras, repressivas e de recuperação”. Alguns dos constituintes do 

Fundo Especial sobre Drogas são: auxílios, subvenções, contribuições ou transferências 

resultantes de convênios ou acordos com entidades públicas ou privadas, nacionais e 

internacionais; o produto da alienação de bens advindos de condenação por tráfico 

ilícito de drogas, perdidos, na forma da lei, em favor da União e que venham a ser 

transferidos ao Fundo, entre outros (SC, 2005, p.6).   
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Os recursos financeiros poderão advir do estabelecimento de parcerias e 

convênios de cooperação técnica e financeira com órgãos públicos e privados que atuam 

na área das drogas.  

 

8 PARCEIROS DO PLANO 

SENAD, Poder Executivo Estadual, terceiro setor, COMADs e outros conselhos 

municipais e estaduais de Santa Catarina 

 

9 ORÇAMENTO 

O orçamento será aqui contemplado de forma genérica, pois dependerá da 

implementação do Fundo Estadual Anti-Drogas e da garantia de recursos de parcerias e 

convênios governamentais e não governamentais. 

 Os recursos financeiros dependem igualmente de orçamento previsto na SSP. No 

presente plano será colocado em linhas gerais o orçamento necessário para as 

atividades de trabalho nos próximos quatro anos. Estes recursos poderão ser 

revisados a cada início de ano (de 2015 até 2018). 

 

Item 

 

Valor R$ (estimativa) 

Para um ano 

Responsável 

Pagamento de Pessoal Impossível estimar SSP 

Viagens /Diárias 

 

100.000,00 (quadriênio)  SSP e parcerias a serem 

estabelecidas 

Manutenção do veículo 

 

20.000,00 (ano) 

80.000,00 (quadriênio) 

SSP 

Gasolina 

 

400,00 (mês) 

4.000,00 (de março a dez) 

SSP 

Capacitação 

 

100.000,00 (quadriênio) SSP e Reviver/FAPESC 

Projetos de implementação 

das políticas do CONEN, 

conforme cronograma 

200.000,00 SSP e demais parceiros  
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Total 

 

504.000, 00 (estimativa 

anual) 

SSP/CONEN E DEMAIS 

PARCEIROS 

 

 

10 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Avaliações sistemáticas com periodicidade semestral, por meio de reuniões 

específicas da Diretoria do CONEN. 
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