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A. ASPECTOS GERAIS DA PORTARIA 

 

1. Sobre o que dispõe a Portaria Conjunta SNAS e SENAPRED nº 04, de 22 de outubro 

de 2020? 

A Portaria Conjunta aprova, na forma de anexo,  Nota Técnica nº 47/2020, com orientações 

e recomendações gerais para à atuação intersetorial e integrada entre a rede 

socioassistencial e as Comunidades Terapêuticas (CTs) no enfrentamento da pandemia 

causada pelo novo coronavírus (COVID-19) no que tange o atendimento destinado à 

população em situação de rua, usuária abusiva de substâncias psicoativas.  

 

2. Qual é o objetivo da parceria entre a SNAS e a SENAPRED no atendimento destinado 

à população em situação de rua, usuária abusiva de substâncias psicoativas?  

Diante da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em janeiro/2020, que o 

surto do novo Coronavírus (Covid-19) constitui uma “Emergência de Saúde Pública de 

importância Internacional”, e tendo o Ministério da Saúde declarado, por meio da Portaria 

nº 188/2020 que o novo Coronavírus (Covid-19) constitui “Emergência em Saúde Pública 

de importância Nacional (ESPIN)”, tornou-se imperiosa a adoção de medidas no âmbito dos 

estados, municípios e do Distrito Federal, e no âmbito do Governo Federal, para prevenir e 

desacelerar o contágio e disseminação entre a população, e em especial, pela população 

em situação de rua, incluindo aqueles com uso abusivo  de álcool e outras drogas, o que 

apresenta risco de evolução para casos clínicos graves, e que por este motivo requerem do 

poder público, atenção diferenciada no atendimento às suas demandas, com articulação e 

execução de ações ágeis e estratégicas visando à sua proteção social. 

Sendo assim, considerando o inciso III, do art. 12, da Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), compete à União atender em conjunto com os estados, o Distrito Federal e 

municípios às ações socioassistenciais de caráter emergencial, e por este motivo,  a 

Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e a Secretaria Nacional de Cuidados e 

Prevenção às Drogas (SENAPRED) firmaram parceria, com objetivo de expandir e adequar 

o atendimento à população em situação de rua usuária abusiva de substâncias psicoativas 

e que desejam voluntariamente receber tratamento em Comunidade Terapêutica.  
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Cumpre ressaltar que a possibilidade trazida por esta Portaria não imputa atribuições novas 

para o SUAS no atendimento à população em situação de rua e tampouco retira as 

atribuições do SUS no atendimento às pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras 

drogas. A coordenação e o monitoramento dos convênios com as Comunidades 

Terapêuticas continuam no âmbito da SENAPRED cuja previsão legal consta na Política 

Nacional sobre Drogas, Decreto º 9.761, de 11 de abril de 2019, e no Decreto nº 

10.357/2020, art. 46. Tal possibilidade decorre de um esforço para proteção do público 

mais vulnerável à pandemia de Covid-19, porque na rua não tem como se proteger 

efetivamente, e esta possibilidade se soma a outros esforços da SNAS, que editou a Portaria 

SNAS nº 69/200 (Nota nº 13/2020) e as Portarias SNAS nº 369/2020 e 378/2020 que 

destinaram recursos para cofinanciamento em caráter extraordinário de serviços e outras 

provisões durante a pandemia de Covid-19. 

Assim, este instrumento, visa fortalecer a articulação e o acompanhamento dos 

usuários em atendimento pelas Comunidades Terapêuticas que possuem vínculo com a 

SENAPRED.   

 

3. A Portaria Conjunta nº 04/2020, envolve repasse de recursos extraordinários por 

parte da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS)?  

Não. A referida portaria aprova a Nota Técnica nº 47/2020, que tem por objetivo qualificar 

a atuação articulada entre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o Sistema Nacional 

de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Dessa 

forma, esta portaria não envolve repasse de recursos adicionais com esta finalidade.   
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B. ASPECTOS GERAIS DA NOTA TÉCNICA Nº 47/2020 

 

1. Sobre o que dispõe a Nota Técnica nº 47/2020? 

 

A Nota Técnica nº 47/2020 trata de orientações para execução do Projeto "Acolhimento 

em Comunidades Terapêuticas de usuários abusivos de álcool, crack e outras drogas que 

se encontram em situação de rua" e que desejam voluntariamente receber tratamento em 

Comunidade Terapêutica, com disponibilização de vagas para o acolhimento destas 

pessoas.  

 

Além disso, recomenda ações intersetoriais e integradas entre os Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), Centros de Referência para População em Situação de Rua (Centro Pop), equipes 

de abordagem social, entre outros, no que tange ao mapeamento, identificação e 

encaminhamento do público-alvo para atendimento na Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) e nas Comunidades Terapêuticas. 

 

C. RECOMENDAÇÕES PARA AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS RECURSOS 

 

1. Quais são as características das Comunidades Terapêuticas? 

 

As Comunidades Terapêuticas são entidades privadas, sem fins lucrativos, que realizam o 

acolhimento em regime residencial transitório, em caráter voluntário, de pessoas com 

problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa, no âmbito 

do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) e a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), sendo serviços intersetoriais, interdisciplinares e transversais nos 

termos da Lei nº 13.840/2019 e do Decreto 9.761/ 2020. 
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2. O acolhimento realizado na Comunidade Terapêutica é o mesmo acolhimento 
realizado pelo SUAS? 
 

Não. O acolhimento realizado pelas Comunidades Terapêuticas é diferente do acolhimento 

realizado nas Unidades do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), não devendo em 

hipótese nenhuma, ser confundido como tal.  

 

Nesse sentido, o Ministério da Cidadania, por meio de suas Secretarias SNAS e SENAPRED, 

compreende que a oferta realizada pelas Comunidades Terapêuticas, em casos específicos 

de uso de álcool e outras drogas, pode vir a se somar ao acolhimento realizado no âmbito 

do SUAS, uma vez que o SISNAD atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde (SUS), 

com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e com a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) nas ações destinadas aos beneficiários da Política Pública sobre Drogas.   

 

3. Quais são as orientações a serem observadas pelas Comunidades Terapêuticas junto à 
rede socioassistencial no município?  

As Comunidades Terapêuticas devem atuar de forma articulada com a rede de serviços 

socioassistenciais para a oferta de acolhimento às pessoas em situação de rua usuárias 

abusivas de substâncias psicoativas, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

I- O acolhimento deverá sempre ser voluntário e o acolhido deverá passar por avaliação 

diagnóstica junto à rede de saúde local, conforme previsto na Resolução CONAD nº 

01/2015 e RDC nº 29/2011;  

II- Durante o acolhimento, deverá ser elaborado Plano de Acolhimento Singular (PAS), 

considerando a reinserção social da pessoa acolhida, a construção de hábitos saudáveis e 

de ambientes que não estimulem a dependência química e a inclusão da pessoa em 

projetos, programas e serviços que possibilitem o acesso à moradia temporária ou 

permanente, a fim de evitar o retorno à situação de rua, além de incentivar o vínculo 

familiar e a convivência com os pares (outros acolhidos); 

III- No caso de solicitação de acolhimento por demanda espontânea, sem encaminhamento da 

rede socioassistencial, é importante que a CT entre em contato com o órgão gestor local 

de assistência social para comunicar o acolhimento; 
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IV- Caso a pessoa acolhida não tenha documentação pessoal (RG e CPF), providenciar junto à 

rede local a segunda via;  

V- Intersetorialmente a Comunidade Terapêutica em conjunto com a rede local de assistência 

social deverão construir proposta de reinserção social da pessoa em situação de rua 

acolhida, principalmente no que se refere à temática do resgate de laços familiares, 

comunitários e ao acesso à moradia temporária ou permanente, a fim de evitar o retorno 

à situação de rua; 

VI- Os novos acolhimentos deverão observar o período de isolamento social, de no mínimo, 

14 dias, dentro da Instituição, conforme orientações constantes na Portaria nº 340, de 30 

de março de 2020 e Cartilha de Orientações para Comunidades Terapêuticas. 

VII- As Comunidades Terapêuticas que não tiverem condições físicas e recursos humanos para 

realizar o isolamento social, não deverão realizar o acolhimento; 

VIII- Nos casos de suspeita clínico-epidemiológica de infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19), 

o indivíduo deverá ser encaminhado à unidade de saúde. Para o caso dos indivíduos que 

apresentarem exame laboratorial recente negativo para o novo Coronavírus, este poderá 

ser dispensado do isolamento social; e 

IX- Construir com antecedência, em conjunto com a pessoa acolhida, com a rede 

socioassistencial e com as demais políticas públicas, o processo de desligamento e alta 

terapêutica, visando à promoção de maior autonomia, o não retorno à situação de rua e a 

construção novos projetos de vida, respeitando a vontade, as habilidades e as limitações 

da pessoa a ser desligada. 

 

4. Existe modelo de fluxo nacional para orientar a articulação entre os órgãos envolvidos 
no território? 

 

A Nota Técnica nº 47/2020, no anexo II, apresenta proposta de Fluxograma para o 

acolhimento das pessoas em situação de rua usuárias abusivas de substâncias psicoativas 

em Comunidades Terapêuticas, disponível no seguinte link:  

http://blog.mds.gov.br/redesuas/portaria-conjunta-no-4-de-22-de-outubro-de-2020 
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5. Como saber se a Comunidade Terapêutica deverá atender as orientações 
recomendadas para atendimento à população em situação de rua usuária abusiva de 
substâncias psicoativas? 
 

A Nota Técnica nº 47/2020, no anexo III, apresenta a Lista nominal de Comunidades 

Terapêuticas e número de vagas disponíveis por município e estado.  

 

6.   É possível incluir Comunidade Terapêutica que não está na lista disponibilizada no 
anexo III, da Nota Técnica nº 47/2020? 
 

Não, não é possível. As Comunidades Terapêuticas listadas já possuem convênio em 

andamento junto a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas (SENAPRED) do 

Ministério da Cidadania, não sendo possível nenhuma nova inclusão. 

 

7. O que fazer quando identificar alguma Comunidade Terapêutica que não atenda as 
orientações apresentadas na Nota Técnica nº 47/2020 e viole os direitos das pessoas 
acolhidas? 
 

 Em caso de não atendimento as orientações apresentadas na Nota Técnica nº 47/2020 a 

pessoa poderá entrar em contato com a SENAPRED (tel.: (61) 2030-1416 ou (61) 2030-1409 

ou através do e-mail: senapred@cidadania.gov.br. 

 

Para os casos de violação de direitos humanos, a pessoa pode registrar denúncia no Disque 

100, no Ministério Público local ou nos órgãos de defesa de direitos no município. A 

denúncia pode ser anônima. 

 

D. RECOMENDAÇÕES PARA O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)  

 

1. A inclusão social da população em situação de rua é tarefa exclusiva da Política de 
Assistência Social? 
 

Não. A inclusão social da população em situação de rua não é tarefa exclusiva da Política 

de Assistência Social.  
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Como cidadãos, as pessoas nessa condição, devem ser atendidas pelas diversas políticas 

públicas, conforme preconiza a Política Nacional para a População em Situação de Rua 

(PNPSR) (Decreto nº 7.053/2009), através de ações transversais, direcionadas a esse 

segmento, representando uma construção coletiva, com a participação de diversas 

políticas públicas, e setores da sociedade, incluindo movimentos sociais representativos da 

população em situação de rua. 

 

2. O acolhimento realizado no SUAS é o mesmo acolhimento realizado na Comunidade 
Terapêutica? 

 

O acolhimento realizado pelas Comunidades Terapêuticas é diferente do acolhimento 

realizado nas Unidades do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), não devendo em 

hipótese nenhuma, ser confundido como tal.  

 

Nesse sentido, o Ministério da Cidadania, por meio de suas Secretarias SNAS e SENAPRED, 

compreende que a oferta realizada pelas Comunidades Terapêuticas, em casos específicos 

de uso de álcool e outras drogas, pode vir a se somar ao acolhimento realizado no âmbito 

do SUAS, haja vista que o SISNAD atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde 

(SUS), e com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas ações destinadas aos 

beneficiários da Política Pública sobre Drogas.   

 

3. Quando forem identificadas pessoas em situação de rua usuárias abusivas de álcool, 
crack e outras drogas nos serviços do SUAS, o encaminhamento para as Comunidades 
Terapêuticas é obrigatório? 

 

Não. O encaminhamento não é obrigatório. A liberdade das pessoas deve ser respeitada e 

o acolhimento em Comunidade Terapêutica deve ser realizado somente para as pessoas 

em situação e rua que desejam voluntariamente receber esse tipo de tratamento. 

 

4. O encaminhamento para as Comunidades Terapêuticas deve ser feito em detrimento 
do encaminhamento para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)? 

 

Não. As Comunidades Terapêuticas e os CAPS fazem parte da Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), portanto, a atuação das mesmas deve se dar de forma articulada, intersetorial e 
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complementar, sempre respeitando a liberdade de escolha sobre o tipo de atendimento e 

tratamento desejado pela pessoa. 

 

5. Quais são as orientações a serem observadas pela rede socioassistencial junto à 
Comunidade Terapêutica no município?  

A rede socioassistencial e as Comunidades Terapêuticas devem atuar de forma 

articulada. Para tanto, abaixo estão listadas as orientações visando a organização das 

ações socioassistenciais nesse contexto, a serem avaliadas e implementadas conforme 

especificidades locais: 

I- Organizar as ofertas do SUAS de modo articulado com a RAPS, e em especial com 

as Comunidades Terapêuticas e os CAPS; 

II- Identificar e mapear o número de pessoas em situação de rua, compreendendo 

seu perfil e necessidades imediatas, em especial, das que são usuárias abusivas de 

substâncias psicoativas, e que podem vir a ter interesse na adesão voluntária ao 

tratamento em Comunidade Terapêutica; 

III- Orientar as equipes de abordagem social, Centro Pop, CREAS, CRAS, CAPS, 

Consultório na Rua e Unidades de Acolhimento, que ao identificarem pessoas em 

situação de rua, usuárias abusivas, que manifestem desejo de serem tratadas em 

Comunidades Terapêuticas, forneçam todas as informações necessárias para tal e 

realizem o devido encaminhamento, disponibilizando as informações sobre as 

ofertas de serviços do SUAS e benefícios socioassistenciais que possam ser 

assegurados no período; 

IV- Nos municípios onde não houver as unidades/serviços socioassistenciais 

mencionados, caberá ao gestor municipal definir a melhor forma de atender as 

demandas locais nesta situação, em conjunto com a rede socioassistencial 

existente; 

V- Realizar e/ou intensificar a abordagem social nos locais onde se verifica a presença 

de população em situação de rua, visando ofertar orientações, acolhimento e 

demais ações que atendam às suas demandas nesta situação, e em especial, nos 

casos de uso abusivo de álcool e outras drogas, informar sobre a possibilidade de 

tratamento em Comunidade Terapêutica; 
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VI- Articular junto aos órgãos de garantia e defesa de direitos, a exemplo do Conselho 

Tutelar e da Defensoria Pública, o atendimento a crianças e adolescentes 

desacompanhados que se encontrem em situação de rua, demandando a 

proteção devida;  

VII- Num primeiro momento, é importante uma articulação em nível de gestão para 

facilitar a pactuação de fluxos institucionais, com todos os atores envolvidos, 

sendo a pessoa responsável pela Gestão da Assistência Social; Gestão da Saúde; 

Direção da Comunidade Terapêutica; e dos demais gestores das políticas públicas 

de moradia e habitação; educação; trabalho e emprego; entre outros que 

julgarem necessários no território; 

VIII- O fluxo local deve ser combinado entre órgãos gestores listados acima, e deverão 

considerar qual a comunicação mais efetiva e imediata entre ambos para atender 

as demandas que surgem com o acolhimento e tratamento da pessoa em situação 

de rua usuária de substância psicoativa. Além disso, deve ser construído de forma 

a facilitar o acesso das famílias que estão passando pela situação de ter seu ente 

sendo tratado em Comunidade Terapêutica, com vistas a construção de novos 

projetos de vida, que visem à saída da situação de rua, quando obtiverem alta 

terapêutica; 

IX- Como política pública garantidora das seguranças de sobrevivência, renda e 

autonomia, de acolhida e de convívio ou vivência familiar, comunitária e social, a 

rede socioassistencial, deve ampliar o olhar e a compreensão sobre o contexto 

familiar e territorial desse indivíduo, estando as equipes de abordagem social, do 

Centro Pop, do CREAS, e do CRAS, com a função de mapear e estreitar a 

convivência familiar e comunitária entre a pessoa em situação rua acolhida em 

Comunidade Terapêutica, e suas referências familiares e sociais, com vistas a sua 

reinserção social, após o tempo de tratamento, quando desligada do atendimento 

terapêutico; 

X- A rede socioassistencial, em parceria com as Comunidades Terapêuticas, deve 

atuar intersetorialmente com as demais políticas públicas, visando à reinserção 

social da pessoa acolhida, a construção de maior autonomia e a inclusão da pessoa 

em projetos, programas e serviços que possibilitem o acesso à moradia 

temporária ou permanente, a fim de evitar o retorno à situação de rua; 
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XI- O que se pretende aqui, portanto, é preparar as equipes técnicas do SUAS para o 

fluxo de trabalho integrado entre a rede socioassistencial, Comunidades 

Terapêuticas e demais políticas públicas. Além disso, reforçar a importância da 

articulação do conjunto de ofertas no campo das políticas sociais para que as 

pessoas em situação de rua possam ter garantindo seus direitos, antes, durante e 

depois de terem recebido o tratamento necessário em Comunidade Terapêutica; 

e  

XII- Caberá ainda ao órgão gestor de assistência receber e dá ciência aos comunicados 

de acolhimento prestados pela Comunidade Terapêutica nos moldes desta 

orientação técnica. 
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Não encontrou resposta para a sua dúvida, encaminhe mensagem para a 

Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania no endereço:  

http://fale.mdsvector.site:8080/formulario/   

 

 

 

E – ANEXO: FONTES PARA CONSULTA  

 

 

§ PORTARIA CONJUNTA Nº 4, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, que aprova orientação técnica 

conjunta para a atuação intersetorial e integrada entre a rede socioassistencial e as 

Comunidades Terapêuticas no enfrentamento da pandemia causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) junto à população em situação de rua, usuária abusiva de 

substâncias psicoativas. 

Disponível em: http://blog.mds.gov.br/redesuas/portaria-conjunta-no-4-de-22-de-

outubro-de-2020/  

 

§ PORTARIA SNAS Nº 69, DE 14 DE MAIO DE 2020, com recomendações gerais para a 

garantia de proteção social à população em situação de rua, inclusive imigrantes, no 

contexto da pandemia do novo Coronavírus, Covid-19. 

Disponível em: http://blog.mds.gov.br/redesuas/portaria-snas-no-69-protecao-social-a-

populacao-em-situacao-de-rua-e-imigrantes/   

 

§ PORTARIA SNAS Nº 54, DE 1º DE ABRIL DE 2020, com recomendações gerais para garantir 

a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com 

medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do 

SUAS.  

 

Disponível em: http://blog.mds.gov.br/redesuas/31017-2/ 



 13 

§ PORTARIA SNAS Nº 59, DE 22 DE ABRIL DE 2020, com orientações e recomendações gerais 

quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no 

contexto de emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, COVID-19.  

 

Disponível em: http://blog.mds.gov.br/redesuas/portaria-snas-n-59-sobreacolhimento-

de-criancas-e-adolescentes/  

 

§ PORTARIA Nº 340, DE 30 DE MARÇO DE 2020, estabelece medidas para o enfrentamento 

da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente de infecção humana 

pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito das Comunidades Terapêuticas. 

 

Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-340-de-30-de-marco-de-

2020-250405535   

 

§ Cartilha de Orientações para as Comunidades Terapêuticas, no enfretamento a Covid-

19. Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/cidadania/publicacoes/Coronavirus_ComTerapeuti

cas_online.pdf%20(1).pdf   

 

§ Lei  11.343, de 23 de agosto 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) alterada pela  Lei 13.840/2019.  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11343.htm  

§ RDC-029/2001, da ANVISA, de 30 de junho de 2011 (Dispõe sobre os requisitos de 

segurança sanitária para o funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção 

a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias 

psicoativas).  
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Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/res0029_30_06_2011.html#:~:text

=Disp%C3%B5e%20sobre%20os%20requisitos%20de,ou%20depend%C3%AAncia%20de%20s

ubst%C3%A2ncias%20psicoativas.  

§ Resolução nº 01/2015 do CONAD (Regulamenta, no âmbito do Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), as entidades que realizam o acolhimento de 

pessoas, em caráter voluntário, com problemas associados ao uso nocivo ou dependência 

de substância psicoativa, caracterizadas como comunidades terapêuticas).  

Disponível em: https://www.justica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/backup-

senad/comunidades-terapeuticas/anexos/conad_01_2015.pdf.   

§ Portaria 3.588, de 21/12/2017 (Altera as Portarias de Consolidação n° 3 e n° 6, de 28 de 

setembro de 2017, para dispor sobre a Rede de Atenção Psicossocial, e dá outras 

providências).  

Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3588_22_12_2017.html.   

§ Portaria 563, de 19 de março de 2019 (Cria o cadastro de credenciamento das 

Comunidades Terapêuticas e das entidades de prevenção, apoio, mútua ajuda, 

atendimento psicossocial e ressocialização de dependentes do álcool e outras drogas e seus 

familiares).  

Disponível em:  

https://www.in.gov.br/materia/-asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/67758461/do1-

2019-03-20-portaria-n-563-de-19-de-marco-de-2019-67758457.  

§ Portaria 562, de 19 de março de 2019 (Cria o Plano de Fiscalização e Monitoramento de 

Comunidades Terapêuticas no âmbito da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às 

Drogas – SENAPRED).  

Disponível em:  
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https://www.in.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/67753796/do1

-2019-03-20-portaria-n-562-de-19-de-marco-de-2019-67753613.  

§ Decreto 9.761, de 11 de abril de 2019 (Aprova a Política Nacional sobre Drogas).  

Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9761.htm  

 


