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LEI N° 1.750, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispoe sobre o Conselho e Fundo 
Municipal de Politicas sobre Drogas do 
Municfpio de Turmalina e da outras 
providencias.

O Prefeito Municipal de Turmalina: Fago Saber que a Camara Municipal de 
Turmalina decretou e Eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

CAPITULO I
DAS DISPOSIQOES PRELIMINARES

Art. 1° Fica instituido o Conselho Municipal Antidrogas - COMAD - do 
Municfpio de Turmalina que, integrando-se ao esforgo nacional de prevengao ao 
uso, tratamento, reabilitagao e reinsergao social do usuario e combate ao trafico 
de drogas, dedicar-se-a ao pleno desenvolvimento das agdes referentes a 
redugao da demanda de drogas.

§ 1° Ao COMAD cabera atuar como coordenador das atividades de todas as 
instituigoes e entidades municipals responsaveis pelo desenvolvimento das 
agoes supramencionadas, assim como dos movimentos comunitarios 
organizados e representagdes das instituigoes federais e estaduais existentes no 
municipio e dispostas a cooperar com o esforgo municipal.

§ 2° O COMAD, como coordenador das atividades mencionadas no paragrafo 
anterior, devera integrar-se ao Sistema Nacional de Politicas Publicas sobre 
Drogas - SISNAD, de que trata o Decreto n° 5.912, de 27 de setembro de 2006.

§ 3° Para os fins desta Lei, considera-se:

I. Droga: toda substancia natural ou produto qulmico que, em contato com o 
organismo humano, atue como depressor, estimulante, ou perturbador, 
alterando o funcionamento do sistema nervoso central, provocando 
mudangas no humor, na cognigao e no comportamento, podendo causar 
dependencia qulmica ou pslquica.
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II. Droga Kcita: aquelas drogas cujo uso nao sao proibidos por ele, a exemplo 
do alcool, o tabaco e os medicamentos;

III. Drogas ilicitas: aquelas assim especificadas em lei nacional e tratados 
internacionais firmados pelo Brasil, e outras, relacionadas periodicamente 
pelo orgao competente do Ministerio da Saude, informada a Secretaria 
Nacional de Pollticas sobre Drogas - SENAD e o Ministerio da Justiga -
MJ.

IV. Agoes de redugao de demanda: o conjunto de atividades relacionadas a 
prevengao ao uso, tratamento, reabilitagao e reinsergao social do usuario e 
combate ao trafico de drogas.

CAPITULO II 
DA COMPETENCIA

Art. 2° Compete ao COMAD:
Instituir e desenvolver o Programa Municipal Antidrogas - PROMAD - 
destinado ao desenvolvimento das agoes de prevengao ao uso, tratamento, 
reabilitagao e reinsergao social do usuario e combate ao trafico de drogas, 
compatibilizando-o as diretrizes dos Conselhos Antidrogas em nfvel 
nacional e estadual;
Proper ao Executive Municipal, ao Conselho Estadual Antidrogas ao 
Conselho Nacional Antidrogas e outros orgaos e entidades, a celebragao 
de convenios, parcerias, acordos, contratos e quaisquer outros ajustes 
objetivando o desempenho de suas atribuigoes;
Estimular programas de prevengao ao uso, tratamento, reabilitagao e 
reinsergao social do usuario e combate ao trafico de drogas;
Acompanhar o desempenho dos orgaos publicos municipals que prestem 
assistencia medica, psicologica e terapeutica de maneira geral, buscando 
estabelecer um trabalho efetivo de prevengao a dependencia quimica e de 
tratamento, reabilitagao e reinsergao social do usuario de drogas e apoio a 
seus familiares, aberto para troca de experiencias e informagoes as 
entidades da sociedade civil que dele desejam participar;
Acompanhar e participar, dentro de sua area de competencia. do 
desenvolvimento de agoes de fiscalizagao e repressao executadas pelo 
Estado e pela Uniao;
Dar atengao especial as criangas e adolescentes atendidos pelo municipio 
no sentido de promover, junto as respectivas Secretarias, programas e

I.

II.

IV.

V.

VI.
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projetos que visem a prevenpao ao uso, tratamento, reabilitapao e 
reinserpao social do usuario e combate ao trafico de drogas;

VII. Colaborar com os orgaos competentes nas atividades de prevenpao ao 
uso, tratamento, reabilitapao e reinserpao social do usuario e combate ao 
trafico de drogas;

VIII. Elaborar e alterar seu regimento interne, se necessario;
IX. Definir estrategias e elaborar pianos, programas e procedimentos para a 

modernizapao organizacional e tecnico operative visando o 
aperfeipoamento de apoes nas atividades de prevenpao ao uso. 
tratamento, reabilitapao e reinserpao social do usuario e combate ao trafico 
de drogas;

X. Proper ao Poder Executive medidas que assegurem o cumprimento dos 
compromissos assumidos mediante a instituipao desta Lei;

§ 1° O COMAD devera avaliar, periodicamente, a conjuntura municipal, 
mantendo atualizados o Prefeito, a Camara Municipal e a Sociedade quanto ao 
resultado de suas apoes, atrav6s do envio de relatorios periodicos.

§ 2° Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos Sistemas Nacional 
e Estadual sobre Drogas, o COMAD, por meio da remessa de relatdrios 
frequentes, devera manter a Secretaria Nacional Antidrogas e o Conselho 
Estadual Antidrogas permanentemente informados sobre os aspectos de 
interesse relacionados a sua atuapao.

§ 3° A periodicidade dos relatorios citados nos par£grafos anteriores sera 
definida pelo PlenSrio do COMAD.

CAPITULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 3° O COMAD sera integrado por 16 (dezesseis) membros e seus 
respectivos suplentes, observada a seguinte representatividade:

I - 04 (quatro) representantes do Poder Publico Municipal, detentores de cargos 
efetivos, indicados pelos titulares dos seguintes orgSos:

a) Secretaria Municipal de Educapao;
b) Secretaria Municipal de Saude;
c) Secretaria Municipal de Assistencia e Apao Social ou congenere;
d) Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;
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II - 04 (quatro) representantes de entidades ou de instituigoes que atuam na 
area da preven$ao, tratamento e reinsergao social do usuario;

III - 01 (um) representante da Policia Militar;

IV - 01 (um) representante da Policia Civil;

V - 01 (um) representante da ordem dos Advogados do Brasil, escolhido dentre 
os profissionais que atuem na Comarca de Turmalina;

VI _ 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal;

VII _ 01 (um) representante do Conselho Tutelar;

VIII _ 01 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do 
Adolescents;

IX _ 02 (dois) representantes da Sociedade Civil.

§ 1° Os conselheiros, cujas nomeagoes serao publicadas em Orgao Oficial do 
Municipio, terao mandate de 02 (dois) anos, permitida uma recondugao.

§ 2° Cada membro do COMAD tera um suplente, oriundo do mesmo orgao, 
entidade ou categoria representada.

§ 3° As fungoes de membro do COMAD sao consideradas de relevante interesse 
publico e nao serao remunerados.

§ 4° Os trabalhos do COMAD serao dirigidos por uma Diretoria Executiva, 
composta de Presidents, Vice-Presidente e Secretario, eleitos pelo Plenario, por 
maioria absoluta, e escolhidos dentre seus membros efetivos, cujo mandate 
coincidira com o membro.

§ 5° O COMAD tera Regimento Interne dispondo sobre seu funcionamento 
aprovado pelo Plenario e homologado por decreto do Prefeito Municipal.

§ 6° As decisoes do COMAD serao tomadas por maioria absoluta ou maioria 
simples, conforms previsto no seu Regimento Interno.
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Art. 4° Fica instituido o Fundo Municipal Antidrogas - FUMAD - constituido 
de verbas do orpamento do Municipio e de recursos suplementares, destinado, 
com exclusividade, ao atendimento das despesas geradas pelo PROMAD.

§ 1° O FUMAD sera gerido pela Secretaria Municipal de Finanpas, que se 
incumbira da execupao orpamentaria e do cronograma fisico - financeiro da 
proposta orpamentaria anual.

§ 2° 0 Poder Executive Municipal regulamentara o FUMAD, detalhando a sua 
constituipao e gestao.

Art. 5° As despesas decorrentes da present© lei correrao por conta de 
dotapoes constantes do orpamento municipal em vigor.

Art. 6° O Regimento Interno do COMAD sera elaborado no prazo de 30 
(trinta) dias apos a nomeapao de seus membros.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicapao, revogadas as 
disposipoes em contrario, notadamente a Lei Municipal n° 1.208, de 19 de marpo 
de 2003.

Turmalina, 02 de dezembro de 2013.

trnaf Pmheiro Lopes 
Prefeito Municipal
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