Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas
Área Técnica de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas
III CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE
REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL: TRABALHO, CULTURA E INCLUSÃO
SOCIAL NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
Portarias GM no 3088, de 23.12.2011 e no 132, de 26.01.2012.
I. Introdução
A reabilitação psicossocial é um dos componentes da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS) é compreendida como ações de fortalecimento de usuários e
familiares mediante a criação e desenvolvimento de iniciativas articuladas com os
recursos do território nos campos do trabalho/economia solidária, habitação, educação,
cultura, direitos humanos, que garantam o exercício de direitos de cidadania e a
produção de novas possibilidades para projetos de vida.
São exemplos de estratégias de reabilitação psicossocial: iniciativas de geração
de trabalho e renda, cooperativas sociais, empreendimentos solidários, centros de
convivência e cultura, grupos de teatro, pontos de cultura, moradias solidárias, entre
outras iniciativas desenvolvidas nos diversos pontos de atenção da RAPS (CAPS,
Atenção Básica, Centros de Convivência e Cultura, Residências Terapêuticas,
Ambulatórios de Saúde Mental, Hospital Geral, entre outros serviços), na rede
intersetorial e em associações de usuários e familiares.
No Brasil, as primeiras experiências de reabilitação psicossocial surgiram no
contexto da Reforma Psiquiátrica e, desde então, têm se mostrado um potente
dispositivo no que se referem às possibilidades de ampliação do acesso ao trabalho,
renda, educação, arte e cultura, contribuindo para a formação do fortalecimento de
contratualidade das pessoas com sofrimento com transtorno mental, incluindo aquelas
com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
São experiências diversas que reúnem produções em artesanato, bijuteria,
gêneros alimentícias, vestuário, acessórios, marcenaria, serralheria, restauração de
móveis, além de iniciativas com arte, cultura, música, cinema, teatro, e outras, com
prestação de serviços (jardinagem, limpeza, lavagem de carros, assessoria e incubação,
serviço de buffet). No que se refere às iniciativas de geração de trabalho e renda,
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empreendimentos solidários e cooperativas sociais, atualmente, o Ministério da Saúde
tem 660 iniciativas mapeadas.
Considerando a necessidade de fortalecer, qualificar e expandir as experiências
de reabilitação psicossocial, esta Área Técnica de Saúde Mental lança a III Chamada
de Seleção de Projetos de Reabilitação Psicossocial: Trabalho, Cultura e Reabilitação
Psicossocial na Rede de Atenção Psicossocial, nos termos das Portarias GM no 3088,
de 23 de dezembro de 2011, e no 132, de 26 de janeiro de 2012.

II. Sobre esta III Chamada de Seleção de Projetos de Reabilitação Psicossocial:
Trabalho, Cultura e Inclusão Social na Rede de Atenção Psicossocial
A III Chamada de Seleção de Projetos de Reabilitação Psicossocial: Trabalho,
Cultura e Inclusão Social na Rede de Atenção Psicossocial selecionará 101 projetos,
sendo que destes: 30 projetos serão contemplados com R$15.000,00 (quinze mil reais),
50 projetos receberão R$30.000,00 (trinta mil reais) e 21 projetos receberão
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando R$3.000.000,00 (três milhões de reais).
Poderão participar dessa seleção projetos de reabilitação psicossocial
desenvolvidos em todas as modalidades de CAPS, Centros de Convivência e Cultura,
Unidades Básicas de Saúde, Associações de Usuários e Familiares e em outras
entidades e dispositivos que promovam as interfaces entre saúde mental, trabalho,
economia solidária, cooperativas sociais e/ou saúde mental e cultura.
É imprescindível que o projeto seja elaborado e apresentado pela Secretaria
Municipal ou Estadual de Saúde. Considerando o carácter intersetorial do
componente de reabilitação, recomendamos que projetos voltados para inclusão e
qualificação para trabalho sejam elaborados em parceria com uma incubadora de
cooperativas e empreendimentos solidários vinculadas às prefeituras ou universidades e
com a Secretaria do Trabalho e Emprego/Economia Solidária do município ou estado.
Em projetos de intervenção cultura, sugerimos articulação com as Secretarias de
Cultura.
As incubadoras de cooperativas e empreendimentos estão ligadas aos programas
de extensão universitária ou a prefeituras e visam apoiar, capacitar e qualificar a
construção, implantação, capacitação e qualificação de projetos desenvolvidos por
empreendimentos econômicos solidários, cooperativas sociais, iniciativas de geração de
trabalho e renda desenvolvidas, sobretudo, pelos segmentos mais vulneráveis da
sociedade. Em Anexo II, segue lista com incubadoras tecnológicas de cooperativas
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populares vinculadas ao Programa Nacional de Apoio as Cooperativas Populares
(PRONINC).
III – Do Projeto de Reabilitação Psicossocial
Os Projetos de reabilitação psicossocial devem:
1. Atuar em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental,
Álcool e outras drogas do Ministério da Saúde e da Política Nacional de
Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego;
2. Considerar as diretrizes da Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe
sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e
redireciona o modelo assistencial em saúde mental e da Lei nº 9.867, de 10 de
novembro de 1999, que dispõe sobre a criação e o funcionamento de
Cooperativas Sociais, visando à integração social daqueles que estão em
desvantagem no mercado econômico;
3. Desenvolver ações de fortalecimento de usuários e familiares mediante a criação
e desenvolvimento de iniciativas articuladas com os recursos do território nos
campos do trabalho/economia solidária, habitação, educação, cultura, direitos
humanos, que garantam o exercício de direitos de cidadania e a produção de
novas possibilidades para projetos de vida (Portaria GM no 854, de 22 de agosto
de 2012).
4. Constituir-se como dispositivo público da rede de atenção psicossocial,
oferecendo às pessoas com sofrimento decorrentes de transtorno mental e/ou do
uso de álcool e outras drogas espaços de sociabilidade, produção de nova forma
de intervenção na cidade e geração de trabalho e renda;
5. Promover ações que ampliem a autonomia dos usuários e o exercício de direitos
dos usuários da rede de saúde mental;
6. Contribuir para a construção de novas possibilidades e condições de vida para
usuários da saúde mental, assim como para seus familiares;
7. Despertar o interesse pela educação e formação continuada e incentivar a
criatividade;
8. Constituir-se como espaços de convívio e sustentação das diferenças na
comunidade, facilitando a construção de laços sociais;
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9. Ter como eixos a solidariedade, a inclusão social, o respeito às diferenças e a
geração de alternativas concretas de vida;
10. Realizar ações de articulação de redes intra e intersetoriais que promovam a
articulação com outros pontos de atenção da rede de saúde, educação, justiça,
assistência social, direitos humanos e outros, assim como recursos comunitários
presentes no território;
11. Contribuir para o fortalecimento do protagonismo de usuários da RAPS e seus
familiares, por meio de atividades que fomentem a participação de usuários e
familiares nos processos de gestão dos serviços e da rede (participação em
assembleis de serviços, inserção em conselhos, conferências e congressos), além
da apropriação e defesa de direitos e a criação de formas associativas de
organização (Portaria GM no 854, de 22 de agosto de 2012).
12. Realizar práticas expressivas e comunicativas no território que ampliem o
repertório comunicativo e expressivo dos usuários e promovam novos lugares
sociais e inserção no campo da cultura (Portaria GM no 854, de 22 de agosto de
2012).
13. Estimular a promoção de contratualidade por meio do acompanhamento de
usuários em cenários de vida cotidiana – casa, trabalho, iniciativas de geração de
renda, empreendimentos solidários, contextos familiares e comunitários, com
mediação de relações para a criação de novos campos de negociação e de
diálogo em igualdade de oportunidades e participação social (Portaria GM no
854, de 22 de agosto de 2012).

Em Anexo I, roteiro para apresentação de projetos.
IV. Do incentivo financeiro – PT 132/2012
A Portaria no 132/2012 foi instituída com o objetivo de ampliar o incentivo
financeiro para estados e municípios que desenvolvam projetos de inclusão social pelo
trabalho e pela cultura voltados às pessoas portadoras de transtornos mentais e/ou que
apresentam problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. A portaria substitui
a Portaria 1169/2005, revogada em 26 de janeiro de 2012.
Trata-se de um recurso de custeio pontual que pode ser utilizado para equipar os
projetos ou programas de geração de renda e trabalho (oficinas, cooperativas sociais,
associações, grupos de produção, entre outros empreendimentos econômicos solidários)
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e/ou capacitar e formar os usuários, familiares e trabalhadores de saúde mental que
inseridos em iniciativas de reabilitação psicossocial.
A III Chamada de Seleção de Projetos de Reabilitação Psicossocial: Trabalho,
Cultura e Inclusão Social na RAPS selecionará 101 projetos, sendo que:


30 projetos receberão R$15.000,00 (quinze mil reais), para implantação
ou implementação do projeto de reabilitação psicossocial que possua entre
10 e 50 usuários participantes;



50 projetos receberão R$30.000,00 (trinta mil reais) para implementação
do projeto de reabilitação psicossocial que possua entre 51 e 150 usuários
participantes; e



21 projetos receberão R$50.000,00 (cinquenta mil reais) cada para
implementação do projeto que possua mais de 150 usuários participantes.

O repasse é feito pelo Fundo Nacional de Saúde diretamente aos Fundos
Municipais ou Estaduais de Saúde, sendo que a execução financeira do projeto varia de
acordo com a legislação local, o que reforça a importância de articulação da iniciativa/
empreendimento com a Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde.
Nesta chamada, a Comissão de Seleção levará em conta a inovação e a
sustentabilidade do projeto e a região em que será desenvolvido, podendo conceder
recursos maiores ou menores que os solicitados, observando as três modalidades de
incentivo.

V. Das inscrições para o processo seletivo:
Para participarem desta seleção os proponentes deverão:
1)

Articular-se com a Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, por meio das

Coordenações de Saúde Mental;
2)

Formular proposta de projeto, com justificativa, objetivo do projeto, número

de usuários participantes, ações a serem desenvolvidas e plano de aplicação detalhado
do recurso;
3)

Para projetos de geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários

e/ou cooperativas sociais é necessário realizar o cadastrar-se no CIST (Cadastro de
Iniciativas de Inclusão Social pelo trabalho). Caso a iniciativa/empreendimento já tenha
se cadastrado no CIST, não é necessário realizar nova inscrição.

O CIST está

disponível em: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=865
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4)

Inscrever-se nesta III Chamada de Seleção de Projetos de Reabilitação

Psicossocial: Trabalho, Cultura e Inclusão Social na RAPS até as 23h59min do dia 25
de outubro de 2012, por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível
em: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=9482
5)

O formulário eletrônico deverá ser preenchido pelo Coordenador de Saúde

Mental ou Estadual do Município ou pelo Coordenador (a) do projeto proponente, com
ciência do Coordenador Municipal ou Estadual de Saúde Mental, devendo ser resultante
de um processo coletivo de construção.
6)

Para o preenchimento do formulário, é necessário ter disponível:
a) Dados de identificação do projeto (nome e local em que é desenvolvido);
b) Dados de identificação dos gestores municipais (Secretário Municipal de

Saúde e Coordenação de Saúde Mental do Município);
c) Dados de identificação do(as) Coordenador(a) do Projeto de Reabilitação
Psicossocial;
d) Dados de identificação da incubadora de referência e dos parceiros das
secretarias do trabalho/economia solidária e da cultura, quando houver;
e) Número de usuários participantes em projetos já implantados e previsão de
participantes para projetos novos;
f) Arquivo eletrônico com projeto e plano de aplicação detalhado do incentivo; e
g) Informações sobre principais atividades desenvolvidas ou previstas;
7)

Cada projeto deverá preencher um formulário eletrônico e as inscrições se

darão exclusivamente por meio desse instrumento;
8)

O mesmo município ou estado pode apresentar mais de 01 (um) projeto. No

entanto, uma mesma iniciativa poderá apresentar somente 01(uma) proposta que poderá
prever um conjunto de ações;
9)

Serão aceitos projetos intermunicipais, porém deverá ser indicado qual será o

município responsável pelo recebimento e gestão do incentivo;
10)

Não é necessário o envio de material impresso para o Ministério da Saúde,

sendo todo o processo seletivo realizado por meio eletrônico;
11)

A comprovação das informações prestadas, assim como outros documentos

exigidos pela PT GM 132/2012, serão solicitadas posteriormente apenas aos Projetos
selecionados e serão indispensáveis para a confirmação da seleção.
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VI. Sobre os documentos que podem contribuir na elaboração do projeto:
 Documento da Oficina Nacional de Experiências de Geração de Renda e
Trabalho de Usuários de Serviços de Saúde Mental, realizada pelos Ministérios
da Saúde e do Trabalho e Emprego, através, da Coordenação Nacional de Saúde
Mental e da Secretaria Nacional de Economia Solidária, respectivamente, em
2004.
 Relatório Final do Grupo de Trabalho Interinstitucional Saúde Mental e
Economia Solidária;
 Relatório Final da I Conferência Temática de Cooperativismo Social, realizada
em 2010;
 Relatório Final da IV Conferência Nacional de Saúde Mental-Intersetorial,
realizada em 2010;
 Relatório Final da II Conferência Nacional de Economia Solidária;
 Portaria GM no 3088, de 23 de dezembro de 2012, que institui a Rede de
Atenção Psicossocial;
 Portaria GM no 132, de 26 de janeiro de 2012, que institui o incentivo financeiro
de custeio para o desenvolvimento do componente de reabilitação psicossocial;
 Portaria GM no 854, de 22 de agosto de 2012, que define os novos
procedimentos para os Centros de Atenção Psicossocial.

VII. Dos critérios para a seleção:
Terão prioridade na seleção:
1. Distribuição regional/estadual:. Os projetos de municípios das regiões Norte,
Centro-Oeste e Nordeste, nesta ordem, serão considerados prioritários para o
recebimento do incentivo financeiro. As regiões Sul e Sudeste também serão
contempladas em seguida, de forma que todas as regiões possam ser beneficiadas pela
chamada;
2. Desinstitucionalização:. Serão considerados prioritários os projetos sediados
em municípios/regiões em processo de desinstitucionalização, especialmente os que
beneficiem pacientes egressos de internações de longa duração.
3. Adesão ao Programa Crack é possível vencer;
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4. Sustentabilidade da iniciativa: A seleção levará em conta as informações que
permitam avaliar este item, podendo conceder incentivos maiores ou menores que os
solicitados dentro das três modalidades de incentivo.
5. Projetos de municípios que possuam, preferencialmente, rede de atenção
psicossocial, de base comunitária e territorial (Centros de Atenção Psicossocial,
Residências Terapêuticas, Ambulatórios, Ações de Saúde Mental na Atenção Básica,
Centros de Convivência e Cultura, Programas de Inclusão Social pelo Trabalho,
Programa de Volta para Casa, entre outros).
6. Projetos que apresentem articulação intersetorial, com as áreas de cultura,
esporte, lazer, trabalho, educação, justiça, sistema sócio-educativo, assistência social,
direitos humanos e outros.
7. Inscrição no CIST (Cadastro de Iniciativas de Inclusão Social pelo Trabalho)
para projetos de geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários e cooperativas
sociais, conforme descrito no item VI deste edital.
8. Prestação de contas do incentivo repassado em chamadas de seleção de
projetos anteriores: Terão prioridade os municípios receberam o incentivo instituído
pela Portaria GM 1169/05 (revogada) e prestaram contas sobre a utilização do recurso
junto a Área Técnica de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas/DAPES/SAS/MS.
Qualidades esperadas de um bom projeto:
a) Direcionado a pessoas com transtornos mentais e/ou com problemas
decorrentes ao uso de álcool e outras drogas;
b) Contempla articulação entre as redes de saúde, saúde mental, economia
solidária e cultura;
c) Tem proposta de continuidade e sustentabilidade;
d) Possui proposta de monitoramento e avaliação;
e) Possui articulação com incubadora tecnológica pública ou universitária;
f) Gera trabalho e renda para os usuários da saúde mental
g) Proporciona ampliação da autonomia e exercício de direitos; facilita a
construção de laços sociais e o desenvolvimento das potencialidades dos usuários;
h) Apresenta plano de aplicação está detalhado, direcionado para compra de
materiais que viabilizem o projeto ou capacitação dos usuários.
VIII. Do Resultado da Seleção
A listagem com os 101 projetos selecionados estará disponível no portal do
Ministério da Saúde www.saude.gov.br, a partir do dia 12 de novembro de 2012.
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IX. Considerações Finais
Os Projetos selecionados deverão enviar até o dia 16 de novembro de 2012
(data de postagem), ao Ministério da Saúde – Área Técnica de Saúde
Mental/DAPES/SAS, a seguinte documentação, nos termos do Art 4º da Portaria GM
132/2012:
a) Ofício assinado pelo gestor solicitando o incentivo financeiro e identificando
o projeto - ou o conjunto de projetos - que será beneficiado;
b) Projeto técnico assinado pelo gestor municipal ou estadual;
c) Termo de compromisso do gestor local assegurando a aplicação integral do
incentivo financeiro no projeto ou no conjunto de projetos em até 3 (três) meses após
seu recebimento;
d) Plano de aplicação do recurso;
f) Os documentos devem ser enviados para:


Ministério da Saúde
Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas
Setor Adminnistrativo Federal Sul (SAF Sul),
Trecho 2, Bloco F, Ed. Premium, Torre II, Sala 13
CEP: 70070-600 - Brasília/DF

O envio destes documentos é indispensável para o recebimento do incentivo.

Maiores informações com Milena Pacheco (milena.pacheco@saude,gov.br), Claudio
Barreiros (claudio.barreiros@saude.gov.br) e Bárbara Vaz (barbara.vaz@saude.gov.br).
Atenciosamente,

ROBERTO TYKANORI KINOSHITA
Coordenador da Área Técnica de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas
DAPES/SAS/MS

Brasília, 27 de outubro de 2012.
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Anexo I
ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS
1. Identificação
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Nome do projeto
Dados do projeto endereço completo, tel, fax, endereço eletrônico)
Secretaria Municipal da Saúde (endereço, telefone, fax, endereço eletrônico)
Secretário Municipal de Saúde (nome)
Coordenador de Saúde Mental do município (nome, telefone, fax, endereço
eletrônico)
Coordenador do Projeto (nome, telefone, fax, endereço eletrônico)
Dados da incubadora de referência e dos parceiros intersetoriais
Breve descrição da rede local de saúde mental.
Apresentação do projeto, explicando, sucintamente, como é desenvolvido
(ações/atividades, meios de realização, forma de comercialização – se houver;
especificar se gera renda para os usuários); indicar os mecanismos de
acompanhamento e avaliação; identificar as parcerias envolvidas no projeto;
esclarecer onde e com quem o projeto é realizado.
Número de usuários a serem beneficiados (metas para 3 e 6 meses).

2. Justificativa
Fundamentar a pertinência e relevância do projeto para a ampliação da
autonomia dos usuários de saúde mental e melhora das condições concretas de suas
vidas, de maneira objetiva (máximo uma página). Deve haver ênfase em aspectos
qualitativos e quantitativos, evitando-se dissertações genéricas sobre o tema. Indicar o
número de usuários participantes do projeto e as ações em rede com outros
serviços/instituições.
3 Objetivos
Definir com clareza o que se pretende alcançar com o projeto.
4. Plano de Aplicação Detalhado
Apresentar o Plano de aplicação do recurso com relação dos materiais e
equipamentos a serem adquiridos e custos dos mesmos, e outros itens, como
capacitação, se for o caso.
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Anexo II
Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares apoiadas pelo PRONINC
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