PROGRAMAS ORÇAMENTÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE PARCERIAS
SPD 2017
Os Programas Orçamentários para Execução de Parcerias com Organizações
da Sociedade Civil - OSC serão executados nas 14 Macrorregiões do Estado
com recursos no valor de R$ 6.215.510,00 (seis milhões, duzentos e quinze mil,
quinhentos e dez reais), conforme discriminados a seguir:

1. 085 – Proteção Contra o Uso Prejudicial de Drogas - o programa objetiva
implementar políticas de prevenção, acolhimento e tratamento e reinserção
social e profissional de usuários e dependentes de drogas, implantando uma
rede para promover a articulação e integração entre as diferentes esferas
governamentais e a sensibilização e participação efetiva de familiares e da
sociedade civil, aperfeiçoando e ampliando os programas e serviços de
atendimento, de educação continuada dos profissionais da área, da execução
física, financeira e orçamentária das ações voltadas para a construção de uma
política estadual de enfrentamento da complexa problemática do uso e abuso ou
dependência de substâncias psicoativas, no valor de R$ 6.215.510,00 (seis
milhões, duzentos e quinze mil, quinhentos e dez reais):
a) Ação 22.694 - Realização de Conferências Municipais, Regionais e Estadual
de Políticas Sobre Drogas;
b) Ação 22.676 – Apoio a Realização de Ações de Acolhimento e Orientação
sobre Redução de Danos junto à Moradores de Rua;
c) Ação 22.674 - Apoio a realização de ações socioeducativas para a prevenção
ao uso de drogas lícitas e ilícitas para jovens e adolescestes;
d) Ação 22667 - Apoio a realização de ações socioeducativas para a prevenção
ao uso de drogas lícitas e ilícitas para crianças e adolescestes;
e) Ação 22.677 - Promoção de ações de mediação de conflitos e redução de
danos;
f) Ação 22.699 – Promoção de ações de capacitação de profissionais da área de
saúde para atuação junto a gestantes durante o pré-natal e o período puerperal;
g) Ação 22.687 - Promoção de ações de inserção social e profissional a usuários
em sistema de acolhimento e tratamento nas comunidades terapêuticas e
centros de medidas socioeducativas.

