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LEI N.º 4.662/2021

“Estabelece  nova  redação  aos  dispositivos  legais  das  Leis
Municipais 4.268/14 e 4.461/17, e dá outras providências.”

LUIZ  ANTÔNIO  DE  ARAÚJO, Prefeito  de  Ituverava,

usando das  atribuições que lhe são conferidas  por lei,  faz

saber que  a  Câmara  Municipal  aprova  e  Ele  promulga  a

seguinte lei:

Artigo  1º -  Fica  instituído  o  Conselho  Municipal  Sobre

Drogas - COMAD de Ituverava, que se integrará na ação conjunta e articulada de

todos os órgãos de níveis federal, estadual e municipal que compõem o Sistema

Nacional de Prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes, de que trata o

Decreto Federal nº 110, de 2 de setembro de 1.980, por intermédio do Conselho

Estadual de Entorpecentes - CONEN/SP.

Artigo 2º - O Conselho Municipal Sobre Drogas - COMAD

integrar-se-á  ao  esforço  nacional  de  combate  às  drogas,  dedicando  ao

desenvolvimento das ações referente à redução da demanda das drogas.

§ 1º - O COMAD atuará como coordenador das atividades

de  todas  as  instituições  e  entidades  municipais  responsáveis  pelo

desenvolvimento de ações mencionadas no “caput” deste artigo, assim como dos

movimentos comunitários organizados e representações das instituições federais e

estaduais existentes no município e dispostas a cooperar com o esforço municipal.

§  2º -  O  COMAD,  como  coordenador  das  atividades

mencionadas no parágrafo anterior,  deverá  integrar-se ao Sistema Nacional  de

Políticas Sobre Drogas – SISNAD, de que trata o Decreto Federal nº. 3.696, de 21

de dezembro de 2.000.
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§ 3º - Para fins desta lei, considera-se:

I -  Redução  da  demanda:  como  o  conjunto  de  ações

relacionadas à prevenção do uso indevido de drogas, ao tratamento, à 

recuperação  e  à  reinserção  social  dos  indivíduos  que

apresentem transtornos decorrentes ao uso indevido de drogas.

II –  Droga:  como  toda  substância  natural  ou  produto

químico  que,  em  contato  com  o  organismo  humano,  atue  como  depressor,

estimulante  ou  perturbador,  alterando  o  funcionamento  do  sistema  nervoso

central,  provocando  mudanças  no  humor,  na  cognição  e  no  comportamento,

podendo  causar  dependência  química,  podendo  ser  classificada  em ilícitas  ou

lícitas, destacando-se, dentre essas últimas, o álcool, o tabaco e os medicamentos.

III -  Drogas  ilícitas:  aquelas  assim  especificadas  em  lei

nacional  e  tratados  internacionais  firmados  pelo  Brasil,  e  outras,  relacionadas

periodicamente  pelo  órgão  competente  do  Ministério  da  Saúde,  informada  à

Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD e o Ministério da Justiça. 

Artigo  3º -  São  objetivos  do  Conselho  Municipal  Sobre

Drogas de Ituverava:

I  -  Propor  programa  municipal  de  prevenção  ao  uso

indevido e abuso de drogas e entorpecentes, compatibilizando-o com a respectiva

política estadual, proposta pelo Conselho Estadual, bem como acompanhar a sua

execução;

II  -  Coordenar,  desenvolver  e  estimular  programas  e

atividades de prevenção da disseminação de tráfico e do uso indevido e abuso de

drogas;

III -  Estimular  e  cooperar  com  serviços  que  visam  ao

encaminhamento e tratamento de dependentes de drogas e entorpecentes;
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IV -  Colaborar,  acompanhar  e  formular  sugestões  para  as

ações de fiscalização e repressão, executadas pelo Estado, pela União e Município;

V - Estimular estudos e pesquisas sobre o problema do uso

indevido  e  abuso  de  drogas,  entorpecentes  e  substâncias  que  determinem

dependência física ou psíquica;

VI  -  Propor ao Chefe do Executivo medidas  que assegure

atender os objetivos previstos nos incisos anteriores e o compromisso instituídos

nesta lei;

VII -  Apresentar  sugestões  sobre  a  matéria,  para  fins  de

encaminhamento a autoridades e órgãos de outros municípios;

VIII  -  Instituir  e desenvolver o Programa Municipal  Sobre

Drogas  -  PROMAD,  destinado  ao  desenvolvimento  das  ações  de  redução  da

demanda de drogas;

IX  -  Acompanhar  o  desenvolvimento  das  ações  de

fiscalização e repressão, executadas pelo Estado, União e Município.

X – Acompanhar a implantação e monitorar os serviços de

tratamento da dependência química, públicos e privados, na esfera municipal.

Artigo 4º - O Conselho Municipal Sobre Drogas de Ituverava

será  integrado  pelos  seguintes  membros,  designados  pelo  Prefeito  Municipal,

após indicação das entidades representativas:

I – Representantes do Poder Público:

a)  01  (um)  representante  da  Secretaria  Municipal  da

Saúde;

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal do Bem-

Estar e Integração Social;
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c) 01  (um)  representante  da  Secretaria  Municipal  de

Educação;

d) 01  (um)  representante  da  Secretaria  Municipal  de

Esportes;

e) 01  (um)  representante  da  Secretaria  Municipal  da

Fazenda;

f) 01 (um) representante da Câmara Municipal;

g) 01 (um) representante do Conselho Tutelar.

II – Representantes da Sociedade Civil:

a)  01 (um) representante da OAB;

b) 01  (um)  representante  de  Comunidade  Terapêutica

Filantrópica;

c) 01 (um) representante de Grupos de Apoio a dependentes

químicos do Município;

d) 01  (um)  representante  da  Associação  Comercial  e

Industrial de Ituverava - ACII;

e) 01 (um) representante de Associações Comunitárias;

f) 01  (um)  representante  do  Conselho  Municipal  de

Segurança - CONSEG;

g) 01  (um)  representante  da  Fundação  Educacional  de

Ituverava - FEI.

§  1º -  A  cada  representante,  que  trata  este  artigo,

corresponderá a indicação de um suplente.
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§ 2º - Os representantes do Poder Público, serão indicados

pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3° - Os representantes do Poder Legislativo serão indicados

pelo Presidente da Câmara Municipal.

§ 4º - Os representantes da Sociedade Civil serão eleitos em

assembleia dos respectivos segmentos e serão indicados pelas instituições, através

de ofício encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal.

§ 5º - Para a nomeação como membro titular ou suplente do

Conselho, os indicados deverão preencher os requisitos seguintes:

I - Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa;

II - Estar em gozo dos direitos políticos;

III -  Estar  quite  com as  obrigações  militares,  em  caso  de

candidato do sexo masculino;

IV - Estar quite com as obrigações eleitorais;

V -  Ter  aptidão  física  e  mental  para  o  exercício  das

atribuições do cargo;

VI -  Não  ter  sido  condenado  em  processo  criminal  com

sentença transitada em julgado, nem ter sido demitido por justa causa de emprego

público ou ter sido condenado em processo administrativo disciplinar.

§ 6º - O Conselho Municipal Sobre Drogas - COMAD, após

indicação e eleição de seus membros, na forma da presente lei, será constituído e

nomeado por ato do Chefe do Poder Executivo.

Artigo 5º - O mandato dos membros do COMAD será de 02

(dois) anos, permitida uma única recondução.
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Artigo 6º - As funções de membros do Conselho não serão

remuneradas, a qualquer título.

Artigo  7º -  Os  membros  do  Conselho  Municipal  Sobre

Drogas  -  COMAD  deverão  exercer  atividades  compatíveis  e  ter  conduta  ética

adequada às funções de Conselheiro.

Artigo  8º -  O  COMAD  será  dirigido  por  uma  Diretoria,

escolhida entre seus membros, composta por:

I - Presidente

 II - Vice-Presidente

 III - 1º Secretário

 IV - 2º Secretário

Parágrafo Único - O mandato da Diretoria será de 01 (um)

ano, sendo permitida uma única recondução.

Artigo 9º - O COMAD reunir-se-á mensalmente em caráter

ordinário e extraordinariamente quando convocado por sua Diretoria ou por 1/3

(um terço) dos seus membros.

I -  Perderá  o  mandato  o  conselheiro  que  faltar

injustificadamente a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas.

 II -  O  Conselheiro  que  perder  o  seu  mandato  será

substituído por seu suplente, devendo o segmento a que ele pertença indicar novo

suplente, para nomeação através de ato do Prefeito.

Artigo  10 -  O  Conselheiro  do  COMAD  que  postular  sua

candidatura a cargo eletivo obrigatoriamente se desvinculará do colegiado, sendo

que sua desincompatibilização se fará  no prazo irrevogável  de  03 (três)  meses

antes da eleição.
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Artigo 11 - O COMAD fica vinculado à Secretaria Municipal

de Assistência do Bem Estar e Integração Social ou outra que a venha substituir,

que  oferecerá  suporte  técnico  e  administrativo  para  o  funcionamento  do

colegiado, gerando condições de atendimento às suas finalidades.

 Artigo 12 -  O Conselho poderá dispor de uma secretária,

dirigida  por  funcionário  público  municipal  indicado  pelo  seu  Presidente  e

designado pelo Prefeito Municipal.

 Artigo  13 -  As  despesas  decorrentes  da  execução  da

presente  lei  serão  atendidas  pelas  verbas  próprias  do  orçamento  municipal,

suplementadas, se necessário

Artigo  14 -  No  prazo  de  60  (sessenta  dias)  após  a

constituição  do  colegiado  do  COMAD,  deverá  seu  Regimento  Interno  ser

encaminhado ao Prefeito Municipal para aprovação.

Artigo 15 - Fica instituído o REMAD - Recursos Municipais

Antidrogas, fundo constituído de verbas próprias do orçamento municipal, verbas

de  outras  esferas  governamentais,  como  a  Secretaria  Nacional  Antidrogas  -

SENAD  e  não  governamentais,  destinado  exclusivamente  às  despesas

provenientes do Programa Municipal Sobre Drogas – PROMAD.

Parágrafo  Único -  O  REMAD  será  gerido  pelo  órgão

fazendário municipal e seu funcionamento deverá ser objeto de regulamentação

especifica, através de Decreto do Poder Executivo municipal.

Artigo  16 -  O  COMAD  deverá  providenciar  informações

relativas à sua criação e ao seu funcionamento à Secretaria Nacional Antidrogas -

SENAD e ao Conselho Estadual Antidrogas - CONEN, visando sua integração ao

Sistema Nacional e Estadual Antidrogas.

Artigo  17 -  Esta  lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua

publicação,  revogadas  as  disposições  em  contrário,  especialmente  as  Leis

Municipais 4.268/14 e 4.461/17.
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Prefeitura Municipal de Ituverava, 11 de agosto de 2021.

LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO
Prefeito de Ituverava

Publicada  e  registrada  na  Secretaria  Executiva  da  Prefeitura  Municipal  de

Ituverava, em 11 de agosto de 2021.

LEONARDO HIDEHARU TSURUTA
Secretário Municipal Executivo
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