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LEIM MUNICIPAL N.0 1.629 de 02 de Juiho de 2018

"Dispôe sobre a instituição do Conseiho
Municipal de PolIticas sobre Drogas do
MunicIpio de São Jose' da Bela Vista - SP e
dá outras providências que esta lei
especfIca."

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de São Jose' da Bela Vista,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuiçOes que ihe são conferidas por lei, e
FAZ SABER que a Câmara Municipal de São José da Bela Vista, Estado de São Paulo,
APROVOU e ele SANCIONA a seguinte lei:

RESOLVE

CAPITULO I
DAS DISP0SIcOES PRELIMINARES

Artigo 1°- Institui o Conseiho Municipal de Poilticas sobre Drogas, órgão de assessoramento

técnico e consultivo vinculado

a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no que diz

respeito a coordenação das atividades sobre álcool e outras drogas, tendo como finalidade

fl
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auxiliar o Poder Executivo na análise, formulação e aplicação de poilticas püblicas sobre álcool
e outras drogas.

Parágrafo Unico - 0 Conseiho Municipal integrar-se-á ao Sistema Nacional de Poilticas
Püblicas sobre drogas - SISNAD, instituldo pela Lei n° 11.343/2006

-

CAPiTULO II
DA COMPETENCIA

Artigo 2' - Compete ao Conseiho Municipal de PolIticas sobre Drogas:
I - elaborar e desenvolver o Programa Municipal sobre Drogas - PROMAD, destinado ao
desenvolvimento das açôes de combate e prevencão ao uso de drogas, compatibilizando-o

as

diretrizes dos Conseihos sobre Drogas a nIvel nacional e estadual;

II - propor ao Executivo Municipal, ao Conseiho Estadual sobre Drogas, ao Conseiho Nacional
sobre Drogas e outros órgâos e entidades, a celebraçâo de convênios, parcerias, acordos,
contratos e quaisquer outros ajustes objetivando o desempenho de suas atribuiçOes;

III - emitir parecer técnico sobre o funcionamento e a metodologia adotada por entidades que
realizam de forma efetiva atividades de prevencão e combate ao uso de drogas, tratamento e
recuperacão dos dependentes qulmicos e de apoios aos seus familiares, para fins de
cadastramento em órgãos püblicos, como na Secretaria Nacional de PolIticas sobre Drogas SENAD e participação do Edital de Subvencao Social (financiamento de projetos);

IV - estimular programas de prevenção contra a disseminaçâo do tráfico e uso de substâncias
psicoativas que causem dependéncia qulmica e de recuperacäo;

V - estabelecer prioridades nas atividades do Sistema Nacional de Poilticas Püblicas sobre
Drogas, através da fixaçâo de critérios técnicos, financeiros e administrativos, a partir das
peculiaridades e necessidades do MunicIpio;

.
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VI - assessorar o Poder Executivo na definiçäo e execuçäo da poiltica de prevencão e combate
ao uso de drogas, tratarnento e recuperacão dos dependentes qulmicos e de apoios aos seus
familiares;

-

VII - manter a estrutura administrativa de apoio a poiltica de prevenção, repressäo e
fiscalizaçao de drogas, buscando seu constante aperfeiçoarnento e eficiência;

VIII - estabelecer fluxos continuos e permanentes e informaçOes corn outros órgâos do Sistema
-

Estadual e Nacional sobre Drogas, objetivando facilitar os processos de planejarnento e

-

execuçAo da poiltica nacional e estadual de prevençAo e fiscalizaçâo de álcool e drogas e

-

recuperaçâo dos dependentes;

IX - acompanhar o desernpenho dos órgãos püblicos municipais que prestern assistência
-

médica, psicologica e terapêutica de maneira geral, buscando estabelecer urn trabaiho efetivo

-

de prevenção a dependência qulmica e de tratamento de recuperaçäo de dependentes quirnicos

-

e apoio a seus familiares, aberto para troca de experiências e informaçOes as entidades da

-

sociedade civil que dde desejam participar;

X - acompanhar e participar, dentro de sua area de competência, do desenvolvimento de açOes
de fiscalizaçao e repressão executadas pelo Estado e pela União;

XI - dar atençâo especial as crianças e adolescentes atendidos pelo municIpio no sentido de
prornover, junto as respectivas Secretarias, programas e projetos que visem a prevençAo e o
combate ao uso de drogas;

XII - estirnular o desenvolvimento e o fortalecirnento dos grupos de mütua ajuda;

XIII - colaborar corn os órgãos competentes nas atividades de prevencão e repressäo ao tráfico
ilIcito, uso indevido e producAo nAo autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que
causem dependência qulmica e nas atividades de tratarnento e recuperacão;
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XIV - estimular estudos e pesquisas, visando o aperfeicoamento dos conhecimentos técnicos e
cientIficos referentes ao uso e tráfico e drogas e substâncias que determinern dependência fisica
e/ou psIquica;

-

XV - estimular programas de prevençào contra a disseminação do tráfico e uso indevido de
drogas;

XVI - integrar as açOes do governo municipal para garantia dos atendimentos em ãmbito
intersetorial nos aspectos relacionados as atividades de prevençäo e tratamento ao uso indevido
de substâncias e drogas que causern dependência, de acordo corn o Sistema Nacional sobre
Drogas;

XVII - propor intercãmbios corn organismos institucionais, atuar em parcerias corn órgâos e/ou
instituiçOes nacionais e estrangeiras nos assuntos referentes as drogas;

XVIII - acompanhar a programacäo financeira, avaliar e fiscalizar a gestão e aplicacão dos
recursos destinados ao atendimento das despesas geradas pelo PROMAD;

XIX - elaborar e alterar seu regimento interno, se necessário;

XX - propor ao Poder Executivo, medidas que assegurern o cumprimento dos cornpromissos
assumidos mediante a instituiçào desta Lei;

§

10

- 0 Conselho Municipal de PolIticas sobre Drogas deverá avaliar, periodicamente, o

resultado das açôes e das poilticas executadas, mantendo forrnalmente informados, quanto aos
seus resultados, o Poder Executivo e o Poder Legislativo.

§

20

- 0 Conselho Municipal de Poilticas sobre Drogas deverá rerneter a Secretaria Nacional

sobre Drogas e ao Conselho Estadual sobre Drogas o relatório de sua avaliaçâo periódica,
assim corno qualquer sugestão ou reivindicaçao, para aprimoramento de suas atividades,
diretrizes ou poilticas.
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CAPITULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Artigo

30

- 0 Conseiho Municipal de Poilticas sobre Drogas sera' constituIdo pelos membros

abaixo discrirninados e seus respectivos suplentes, os quais deverAo ter experiência na area de
álcool e drogas, assim especificados:

I - representantes do Poder Püblico indicados pelos titulares dos seguintes Orgãos:

a) urn representante da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
II - representantes da sociedade civil organizada, indicados pelos titulares das seguintes
entidades: Igreja CatOlica, Evangélica, Centro EspIrita, Associação Desportiva Belavistense;

Parágrafo Unico - Os Conseiheiros terAo mandato de dois (02) anos, permitida urna ünica
reconducâo.

Artigo 4°- Os conseiheiros do Conseiho Municipal de Poilticas sobre Drogas poderão integrar
outros Conseihos Municipais, Estaduais ou Federais.

Artigo 50 0 Conseiho Municipal de Poilticas sobre Drogas terá a seguinte estrutura funcional:

I - Plenário;
II - Diretoria Executiva;
III - Comitê - Fundo Municipal sobre Alcool e Drogas (FUMAD).

Artigo 6' - A norneacào e posse do Conseiho Municipal de PolIticas sobre Drogas far-se-a pela
Prefeitura Municipal, através de Portaria, obedecida a origem das indicacôes.

Artigo 7° - Perderá o assento no Conseiho Municipal de Poilticas sobre Drogas, por
deliberaçäo do seu Plenário, a organização representativa da sociedade que:

I - tiver o registro cassado ou näo renovado pelo órgâo competente;
5
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-

II - for dissolvida na forma da
III - atuar de forma incompatIvel corn as finalidades institucionais ou corn seus princIpios;

-

IV - suspender seu funcionamento por perlodo igual ou superior a seis meses.

Parágrafo (Jnico - Em caso de vacância, caberá ao Plenário do Conselho Municipal de
PolIticas sobre Drogas resolver sobre a substituicAo.

Artigo 8° - A Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Poilticas sobre Drogas sera'
paritária e composta por:

-

I - Presidente; (o Presidente do Conselho deverá ser designado mediante livre escolha do
Prefeito, dentre os conseiheiros efetivos);
II - Vice- presidente; (idem Presidente)

-

III - P Secretário;
IV - 2° Secretário.

Parágrafo Unico - 0 mandato da direção executiva do Conselho Municipal terá duração de
dois anos permitida uma ünica recondução total ou parcial de seus integrantes, por igual
perlodo, e seus rnernbros serão eleitos pelos seus pares.

CAPITULO IV

DO FUNDO
Artigo 9° - Fica instituIdo o Fundo Municipal sobre Drogas - FUMAD, que, constituldo corn
base nas verbas próprias do orçamento do MunicIpio e em recursos suplernentares, sera'
destinado ao atendirnento das despesas geradas pelo PROMAD.

Artigo 10 - 0 FUMAD ficará subordinado diretamente ao Gabinete Municipal que se
incurnbirá da execucão orçamentária e do cronograrna fIsico-financeiro da proposta
orçamentária anual, a ser aprovada pelo Plenário do Conselho Municipal de PolIticas sobre
Drogas.
Artigo 11 - Constituirão receitas do FUMAD:
on
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ill

I - dotacOes orcamentárias próprias do MunicIpio;

II - repasses, subvençOes, doaçOes, contribuicOes ou quaisquer outras transferências de recursos
de pessoa fisica ou jurIdica de direito püblico ou privado, ou ainda, de entidades nacionais,
internacionais, organizacOes governamentais e nao-governamentais;

III - receitas de aplicacOes financeiras de recursos de Fundo realizadas na forma da Lei;

IV - produtos de convênios firmados corn entidades financiadoras;

V - outras receitas que venham a serem legairnente instituldas.

-

Parágrafo Unico - Os recursos que compOem o Fundo serAo depositados na instituigdo

-

bancária, em conta especial sob a denominaçào - Fundo Municipal de Alcool e Drogas -

-

FUMAD.

Artigo 12- Os recursos do FUMAD serâo aplicados ern:

I - financiarnento total ou parcial de programas e procedimentos que visem alcançar as metas
propostas na polItica municipal de álcool e drogas;

II - promocâo de estudos e pesquisas sobre o problema do uso indevido e abuso de drogas e
substãncias que deterrninem dependências fIsica e/ou psIquica;

III - aquisicão de material perrnanente, de consumo e outros necessários ao desenvolvirnento
dos programas acima mencionados;

IV - construção e reforma, ampliaçäo, aquisicão ou locaçäo de imóveis para prestacão de
serviços necessários

a execuçâo da polItica municipal sobre álcool e drogas, bern como para

sediar o Conseiho Municipal de PolIticas sobre Drogas

7
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CAPITULO V
DAS DIsPosIçOEs GERAIS
Artigo 13 - Os membros do Conseiho Municipal não farão jus a nenhuma remuneração, sendo
seus serviços considerados de relevante interesse püblico.

Artigo 14 - 0 Poder Executivo poderá, de acordo corn a necessidade, e solicitacão justificada
do Presidente do Conseiho, designar servidores da administraçao municipal para implantacao e
-

funcionamento do

Artigo 15 - 0 Conseiho Municipal poderá solicitar informaçOes de qualquer órgão püblico
municipal.

Artigo 16 - 0 Conselho Municipal de Poilticas sobre Drogas terá sua competência desdobrada
e suas condiçoes de funcionamento determinadas em Regimento Interno, a ser elaborado e
aprovado no máximo de 90 (noventa) dias a contar da publicaçào desta Lei e homologado pelo
Prefeito Municipal, através de Decreto, após aprovacão do Conseiho.
Artigo 17- Os recursos orçamentários e financeiros necessários a implantaçào e funcionamento
do Conseiho Municipal de PolIticas sobre Drogas, oriundos de dotaçOes próprias consignadas
no Orçamento do MunicIpio, serão relocados e liberados pelo Gabinete Municipal, em
conformidade corn o Piano de AplicaçAo aprovado pelo Conseiho e homologado pelo (a)
Prefeito (a) Municipal.

Artigo 18° - As despesas decorrentes da apiicaçAo da presente lei correrAo por conta de verbas
consignadas no orcamento vigente, supleinentadas se necessário.

Artigo 19° - Essa lei entra em vigor na data da sua publicacAo, revogadas as disposicOes em
contrário.

8
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EM 02 DE JULHO DE 2018.

PAULO (

NASCIMENTO
IPAL

REGISTRADA EM LIVRO PROPRO E PUBLICADA POR AFIxAcA0 NO LUGAR DE COSTUME NA MESMA
DATA.

