


• Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack – “Programa Recomeço”, instituído pelo 
Decreto nº 59.164, de 9 de maio de 2013, alterado pelo Decreto nº 59.684, de 30 de 
outubro de 2013;

• Decreto nº 61.054 de 14 de Janeiro de 2015 a COED – Coordenação de políticas sobre 
drogas fica transferida da Secretaria da Justiça para Secretaria do Desenvolvimento 
Social

– Indicando um novo paradigma na execução da política pública sobre drogas no estado 
de São Paulo, compreendendo a temática da dependência química como um 
fenômeno BIOPSICOSSOCIAL;

– Superação depende da garantia de uma rede social de proteção, reinserção e 
recuperação dos usuários de substâncias psicoativas;

– Fortalecimento dos vínculos familiares fragilizados ou rompidos pelos agravos da 
dependência química
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• DECRETO Nº 61.674, de 2 de Dezembro de 2015 - Reorganiza o Programa Estadual de
Políticas sobre Drogas – “Programa Recomeço: uma vida sem drogas”;
– promove a PREVENÇÃO do uso indevido de substâncias psicoativas, o CONTROLE E

REQUALIFICAÇÃO DE TERRITÓRIOS degradados em virtudes das cenas de uso, ACESSO À JUSTIÇA E
À CIDADANIA, APOIO SOCIOASSISTENCIAL e TRATAMENTO médico aos usuários de substâncias
psicoativas, suas famílias e comunidade.

• Decreto nº 62.211 de 11 de Outubro de 2016 fica criada a Unidade Orçamentária
específica para política sobre drogas na Secretaria de Desenvolvimento Social:
– Reorganiza o CAMPO FUNCIONAL incluindo as atividades de políticas sobre drogas na

COMPETÊNCIA da Secretaria de Desenvolvimento Social

• Decreto nº 62.603, de 31 de Maio de 2017 – Altera de Coordenação para Coordenadoria
de Políticas Sobre Drogas e organiza a sua estrutura e atribuições:
– A coordenadoria de Política sobre Drogas – COED, coordena e executa as ações do Programa

Recomeço e do Grupo de Gestão Executiva do Programa.

• Resolução conjunta - 01 SEDS/SES, de 4 de Maio de 2017 – Dispõe sobre diretrizes no
Programa Recomeço sobre o funcionamento das Comunidades Terapêuticas de interesse
social na Secretaria de Desenvolvimento Social.
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Eixos 
Temáticos 

Secretaria da Educação

Secretaria da Saúde

Secretaria de Des. Social

Secretaria de Segurança

Secretaria da Justiça e 
da Defesa da Cidadania



MODELO DE GESTÃO

Secretaria de 
Desenvolvimento Social

O Programa Recomeço obedece uma 
logica “guarda-chuva” onde a 

Federação Brasileira de Comunidades 
Terapêuticas- FEBRACT fica responsável 

pelo acompanhamento, 
monitoramento e repasse de subsidio 

as entidades de Acolhimento 
Institucional cadastradas no Portal 

Social e vinculadas ao Programa 
Recomeço

Termo de 
Fomento para 

Atuação em Rede

FEBRACT

OSC’s de Acolhimento 
Institucional 

COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS LC  DE 

INTERESSE SOCIAL *



INDICADORES DE GESTÃO

- Documentais

- Investimento

- Alocação / Custeio

- Remuneração

- Transparência

- Estrutura física

- Estrutura organizacional

- Acessibilidade

- Identificação territorial

- Planejamento de fluxo

- Capacidade de 

atendimento

- Qualificações

- Capacitações

- Atualizações

- Planejamento

- Equipe referência

RHRecursos Estrutura



Serviço de acolhimento por até 6 meses para adultos de ambos os sexos usuários

REFERÊNCIA 
CONTRA REFERÊNCIA

Objetivo:
• Construção de um novo modo de vida sem o uso da droga (reabilitação física e psicológica 

do indivíduo, sua conscientização sobre a dependência química e o desenvolvimento de 
estratégias para manutenção da abstinência)

• Reinserção social 
• Trabalho 
• Resgate e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários

Atividades: 
• Atenção psicossocial e atividades laborais que desenvolvam autonomia, organização, 
responsabilidade e atividades de espiritualidade que auxiliem o indivíduo na busca do seu 
equilíbrio

Casa de 
Passagem

Comunidades Terapêuticas – LC
(Legalmente Constituidas)




