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II CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE FORTALECIMENTO DO 

PROTAGONISMO DE USUÁRIOS E FAMILIARES DA 

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
Portaria GM n

o
 3088, de 23.12.2011; Portaria GM n

o
 132, de 26.01.2012 e 

Portaria GM n
o
 854, de 22 de agosto de 2012 

 

I. Introdução 

No Brasil, o processo de Reforma Psiquiátrica e da Política Nacional de Saúde 

Mental, Álcool e outras Drogas, em curso no contexto do Sistema Único de Saúde, 

conta com a participação de usuários, familiares e trabalhadores nas denúncias de maus 

tratos, violência e negligência ocorrida nos hospitais psiquiátricos contra as pessoas 

com transtorno mental e na reivindicação pela defesa dos direitos humanos dos usuários 

e familiares da saúde mental.   

Atualmente, existem mais de 100 associações de usuários, familiares e 

trabalhadores da saúde mental mapeadas pelo Ministério da Saúde. São experiências 

que apostam em ações de fortalecimento do protagonismo de usuários e familiares que 

garantam o exercício de direitos de cidadania e a produção de novas possibilidades para 

projetos de vida. São iniciativas potentes de um lado, mas com pouco apoio técnico, 

político e financeiro.  

A Área Técnica de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas/DARAS, em parceria 

com a Política Nacional de Humanização e o Departamento de Apoio à Gestão 

Participativa, considerando o importante papel que as associações de usuários, 

familiares e trabalhadores da saúde têm na promoção da garantia de direitos humanos e 

da qualidade do cuidado nas Redes de Atenção Psicossocial, torna público o lançamento 

desta II Chamada de Seleção de Projetos de Protagonismo de Usuários e Familiares da 

Rede de Atenção Psicossocial, nos termos das Portarias GM n
o
 3088, de 23 de 

dezembro de 2011, n
o
 132, de 26 de janeiro de 2012 e n

o
 854, de 22 de agosto de 2012.  

II. Sobre esta II Chamada de Seleção de Projetos de Protagonismo de Usuários e 

Familiares da Rede de Atenção Psicossocial 

A II Chamada de Seleção de Projetos de Protagonismo de Usuários e 

Familiares da Rede de Atenção Psicossocial selecionará projetos em três modalidades 



de repasse: projetos contemplados com até R$ 15.000,00 (quinze mil reais); projetos 

contemplados com até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e; projetos contemplados com até 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando R$1.500.000,00 (hum milhão e 

quinhentos mil reais).  

Poderão participar dessa seleção projetos de fortalecimento do protagonismo de 

usuários e familiares da saúde mental desenvolvidos em Associações/ Organizações de 

Usuários e Familiares, todas as modalidades de CAPS, Centros de Convivência e 

Cultura e Unidades Básicas de Saúde.  

É imprescindível que o projeto seja elaborado e apresentado pela Secretaria 

Municipal ou Estadual de Saúde.  

III – Do Projeto de Fortalecimento do Protagonismo de Usuários e Familiares da 

Saúde Mental  

Os projetos devem:  

1. Atuar em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, 

Álcool e outras drogas do Ministério da Saúde; 

2. Considerar as diretrizes da Lei n
o
 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; 

3. Contribuir para o fortalecimento do protagonismo de usuários da Rede de 

Atenção Psicossocial - RAPS, por meio de atividades que fomentem a 

participação de usuários, familiares e trabalhadores nos processos de gestão dos 

serviços e da rede (participação em assembleias 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 n
o
 854, de 22 de 

agosto de 2012). 

4. Desenvolver ações de fortalecimento de usuários e familiares mediante a criação 

e desenvolvimento de iniciativas articuladas com os recursos do território que 

garantam o exercício de direitos de cidadania e a produção de novas 

possibilidades para projetos de vida (Portaria GM n
o
 854, de 22 de agosto de 

2012). 

5. Promover ações que ampliem a autonomia dos usuários e o exercício de direitos 

dos usuários da rede de saúde mental; 



6. Constituir-se como espaços de convívio, sustentação das diferenças e defesa dos 

direitos das pessoas com transtornos mentais, incluídas aquelas com problemas 

decorrente do uso de álcool e outras drogas, na comunidade, facilitando a 

construção de laços sociais; 

7. Incorporar a lógica da reabilitação psicossocial na perspectiva do aumento da 

contratualidade das pessoas com transtornos mentais e problemas decorrentes 

do uso de álcool e outras drogas. 

8. Estimular a promoção de contratualidade por meio do acompanhamento de 

usuários em contextos 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 n
o
 854, de 22 de agosto de 2012).  

9. Desenvolver ações de fortalecimento à participação e controle social e educação 

popular em Saúde no SUS, conforme preconiza a Política Nacional de Gestão 

Estratégica e Participativa no SUS – ParticipaSUS ( Portaria 3027 de 26 de 

novembro de 2007). 

10. Desenvolver ações de ativação e articulação de coletivos e redes sociais e de 

cuidado que fortaleçam o protagonismo de usuários e familiares, junto a 

trabalhadores e gestores na cogestão dos serviços de saúde e na defesa dos 

direitos, conforme os princípios, diretrizes e dispositivos da Política Nacional 

de Humanização. 

IV. Do incentivo financeiro – PT 132/2012 

A Portaria n
o
 132/2012 foi instituída com o objetivo de ampliar o incentivo 

financeiro para estados e municípios que desenvolvam projetos de reabilitação 

psicossocial. Trata-se de um recurso de custeio pontual para realização de encontros, 

cursos de capacitação, aquisição de material de consumo e materiais formativos e 

informativos. 

Os projetos podem ser constituídos de diferentes formas, devendo atender em 

sua formatação duas ou mais das linhas de ação abaixo explicitadas: 

1. Processos formativos para construção/ampliação de conhecimentos de usuários, 

familiares e outros atores da sociedade sobre a Reforma Psiquiátrica, a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), sobre a participação e controle social no Sistema 

Único de Saúde (SUS), Direitos humanos e Direitos dos usuários de saúde 



mental e temas de cidadania, tais como: protagonismo juvenil, mediação de 

conflitos, cuidados em saúde mental, meio ambiente e outros conteúdos 

comunitários. 

2. Ações que visem o enfrentamento do estigma e da superação do lugar de menor 

valor das pessoas com transtornos mentais, incluindo aquelas com problemas 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas, pessoas em situação de rua e outras 

condições de desvantagem social como: Encontros, Rodas de Conversa, 

Oficinas, Atos, Conferências, Campanhas, Grupos de Arte e Saúde, etc. 

3. Produção de material ilustrativo e educativo que contribua para publicização de 

informações referentes a temas da saúde mental e direitos humanos para 

usuários, familiares e outros atores da sociedade, tomando como referencial 

teórico metodológico a Educação Popular em Saúde. São exemplos dessa ação: 

produção de cartilhas, folders, portais eletrônicos, vídeos, jornais e outros.  

4. Apoio a projetos de educação inclusiva, como: alfabetização de adultos, inclusão 

digital, defesa de direitos e outros. 

5.  Apoio ao desenvolvimento institucional de associações e organizações de saúde 

mental - seja para criação de novas entidades ou qualificação das existentes - 

que atuam no campo da saúde mental na perspectiva de garantia dos direitos 

humanos e das pessoas portadoras de transtornos mentais, inclusive aquelas com 

problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. São exemplos de ação 

dessa linha: regularização/ formalização das entidades com assessoria jurídica e 

contábil, organização administrativa, formação de assembleias, participação em 

eventos de qualificação, entre outros. 

6. O incentivo financeiro prever somente ações de custeio. Por esse motivo é 

vetado o uso do recurso para aquisição de equipamentos ou bens permanentes 

(computador, máquina fotográfica, filmadora, móvel, datashow, impressora).   

A II Chamada de Seleção de Projetos de Protagonismo de Usuários e 

Familiares da Rede de Atenção Psicossocial selecionará os projetos e os valores de 

repasse, de acordo com as linhas de ação acima descritas, em três modalidades:  

 Projetos que receberão R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deverão contemplar 

pelo menos duas linhas de ação com no mínimo 30 pessoas beneficiadas. 

 Projetos que receberão R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deverão contemplar 

pelo menos três linhas de ação com no mínimo 50 pessoas beneficiadas. 



 Projetos que receberão R$50.000,00 (cinquenta mil reais) deverão 

contemplar as cinco linhas de ação, com no mínimo 100 pessoas beneficiadas. 

O repasse será 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 do proponente 

com a Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde. 

O prazo para execução total do recurso é de até seis meses a partir da data de 

repasse ao Fundo de Saúde. 

V. Das inscrições para o processo seletivo: 

Para participar desta seleção o proponente deverá: 

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) Inscrever-se nesta II Chamada de Seleção de Projetos de Protagonismo de Usuários 

e Familiares da Rede de Atenção Psicossocial até as 23h59min do dia 04 de agosto de 

2013, por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível em: 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=11826  

4) As inscrições se darão exclusivamente por meio do formulário eletrônico; 

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(a) Coordenador(a) do Projeto de Protagonismo de 

Usuários e Familiares;  

d) Dados da principal entidade parceira para a realização do projeto, 

especificando sua atuação. Para efeito deste edital serão consideradas como 

entidades para possíveis parcerias, aquelas que atuem no campo da saúde mental 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=11826


na perspectiva de garantia dos direitos humanos e das pessoas portadoras de 

transtornos mentais ou com problemas decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas; controle social do SUS; entidades culturais; educativas e de direitos 

humanos e entidades de garantia de direitos,  

f) Arquivo eletrônico com projeto e plano de aplicação detalhado do incentivo, e; 

g) Informações sobre principais atividades desenvolvidas ou previstas;  

7) Um mesmo município ou estado pode apresentar mais de  01 (um) projeto, 

contemplando duas ou mais linhas de ação. Observamos, contudo, que a Comissão de 

Seleção levará em conta as linhas de ação do projeto e o parâmetro populacional do 

município ou região, podendo conceder recursos maiores ou menores que os solicitados, 

observando as três modalidades de incentivo.   

8) Só serão considerados para fins de seleção os projetos que contarem, na sua 

constituição e execução, com a participação de usuários e familiares de saúde mental; 

9)  Serão aceitos projetos intermunicipais, devendo o proponente indicar o município 

responsável pelo recebimento e gestão do incentivo; 

10) 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; 

11) Propostas contempladas na I Chamada de Seleção de Projetos de Fortalecimento do 

Protagonismo de Usuários e Familiares da RAPS (2012) poderão participar desta 

seleção mediante postagem de Relatório Final com informações sobre execução 

financeira, implementação e desenvolvimento do projeto, assinado pelo gestor 

(Secretário de Saúde), no momento da inscrição. 

VI. Sobre os documentos que podem contribuir na elaboração do projeto:  

 Relatório Final da I Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 1986; 

 Relatório Final da II Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 1992; 

 Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 

2001; 

 Relatório Final da IV Conferência Nacional de Saúde Mental-Intersetorial, 

realizada em 2010; 

 Portaria GM n
o
 3088, de 23 de dezembro de 2012, que institui a Rede de 

Atenção Psicossocial; 



 Portaria GM n
o
 132, de 26 de janeiro de 2012, que institui o incentivo financeiro 

de custeio para o desenvolvimento do componente de reabilitação psicossocial; 

 Portaria GM n
o 

854, de 22 de agosto de 2012, que define os novos 

procedimentos para os Centros de Atenção Psicossocial; 

 Portaria 3027 de 26 de novembro de 2007, que define a Política Nacional de 

Gestão Estratégica e Participativa; 

 Referências bibliográficas sobre Educação Popular: Freire, P.- Ação Cultural 

Para a Liberdade–Paz & Terra, 1981, RJ; Freire, P. - Pedagogia da Autonomia - 

Saberes Necessários À Prática Educativa - 43ª Ed. 2011 - RJ; Freire, P.- 

Pedagogia do Oprimido - Paz & Terra – RJ, 1987; Freire, P.- Educação e 

Mudança - Paz & Terra – 34 ed. 2011 - RJ); 

 HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde – 4. ed. – Brasília : Editora 

do Ministério da Saúde, 2008; 

 Redes de produção de saúde / Ministério da saúde, secretaria de atenção à saúde, 

Política nacional de Humanização da atenção e Gestão do SUS. – Brasília : 

Ministério da saúde, 2009. 

 Carta dos direitos dos usuários da saúde / Ministério da Saúde. – 2. ed. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 

VII. Prioridades para a seleção:  

Terão prioridade na seleção municípios ou estados que desenvolvam:  

1. 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.  

2.  Sustentabilidade do projeto: 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.  

3. Rede de Atenção Psicossocial-RAPS: Que tenham RAPS pactuada e em 

processo de implantação; 

4. Articulação Intersetorial: Projetos que apresentem articulação intersetorial, 

com as áreas de cultura, esporte, lazer, trabalho, educação, justiça, sistema 

socioeducativo, assistência social, direitos humanos e outros.  

 



Aspectos estruturais esperados no projeto: 

a) Direcionado a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e/ou com 

necessidades de cuidado devido ao uso de álcool e outras drogas; 

b) Contempla articulação entre controle social e as redes locais de saúde e saúde 

mental; 

c) Tem proposta de continuidade e sustentabilidade; 

d) Proporciona ampliação da autonomia e exercício de direitos; facilita a 

construção de laços sociais e o desenvolvimento das potencialidades dos 

usuários; 

e) Apresenta plano de aplicação detalhado, com cronograma de execução e 

memória de cálculo. 

f) Organiza suas ações baseadas na educação popular em saúde, por meio do 

compartilhamento e da construção coletiva de saberes, com participação 

efetiva dos usuários e familiares, nos processos de empoderamento e 

emancipação do sujeito para o autocuidado e protagonismo no seu modo de 

viver. 

VIII. Do Resultado da Seleção 

A listagem com os projetos selecionados estará disponível no portal do 

Ministério da Saúde www.saude.gov.br, a partir do dia 23 de agosto de 2013. 

IX. Considerações Finais  

Os Projetos selecionados deverão enviar ao Ministério da Saúde até o dia 30 de 

agosto de 2013, por meio do formulário eletrônico 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=11825 a seguinte 

documentação: 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 6 (seis) meses após seu recebimento; e d) Plano de aplicação do 

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

 Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone (61) 33159144 ou escreva 

para sua referência regional:  

 Região Sul: Mariana Schorn (mariana.schorn@saude.gov.br) 

https://webmail.saude.gov.br/redir.aspx?C=d73aae6d9b284a7b8c017e1ebbc2928d&URL=http%3a%2f%2fwww.saude.gov.br%2f
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=11825
mailto:mariana.schorn@saude.gov.br


 Região Sudeste: Karine Cruz (karine.cruz@saude.gov.br.br); Daniel Daltin 

(daniel.daltin@saude.gov.br)  

 Região Centro-Oeste: Aretuza Oliveira (aretuza.oliveira@saude.gov.br) 

 Região Nordeste: Patrícia Santana (patricia.ssantos@saude.gov.br) 

 Região Norte: Pollyanna Medeiros (pollyanna.medeiros@saude.gov.br)  

  

Atenciosamente, 

 

 

 

ROBERTO TYKANORI KINOSHITA 

Coordenador da Área Técnica de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 

DARAS/SAS/MS 

 

GUSTAVO NUNES DE OLIVEIRA 

Coordenador da Política Nacional de Humanização/SAS/MS 

 

 

 

 

RUI LEANDRO DA SILVA 

Coordenação Geral de Apoio à Educação Popular e Mobilização em Saúde 

DAGEP/SGEP/MS 

 

Brasília, 26 de junho de 2013. 
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