
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Gabinete do Prefeito

LEI N° 2532/2019.

Institui  Sistema  Municipal  de
Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão
sobre  Drogas  e  dá  outras
providências.

O  Prefeito  Municipal  de  Nioaque/MS,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  faz  saber,  que  a  Câmara  Municipal  de  Nioaque/MS,
aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

CAPITULO I

DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Art. 1º - Fica instituído o Sistema Municipal de Prevenção, Fiscalização
e Repressão ao tráfico e ao uso indevido de Drogas ou que determinem
dependência,  o  qual,  no  âmbito  e  segundo  as  peculiaridades  locais,
integrar-se-á aos sistemas Federal e Estadual correspondentes.

Art.  2º  -  Deverão  compor  o  Sistema  Municipal  de  Prevenção,
Fiscalização e Repressão sobre Drogas o Conselho Municipal de Politicas
sobre  Drogas,  órgãos  e  entidades  da  Administração  Municipal  que
exercem  atividades  relacionadas,  de  alguma  forma,  com  os  aspectos
referidos  no  artigo  anterior,  e  ainda  órgãos  e  entidades  públicas  e
privadas, Estaduais ou Federais, convidados pela Administração Municipal
ou com ela conveniados.

CAPITULO II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
DROGAS

Art. 3º -  O Conselho Municipal  de Políticas Públicas sobre Drogas –
COMAD,  tem  caráter  consultivo,  deliberativo,  normativo,  autônomo,
permanente e composição paritária, destinado a estabelecer as diretrizes
da  política  local  de  prevenção  e  atendimentos  especializados  aos
dependentes de álcool e outras drogas.
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I – Competirá ao Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas
-  COMAD,  órgão  central  do  sistema,  a  formulação,  a  proposição  e  a
propulsão da Política Municipal de Prevenção e do uso de drogas ou de
substâncias  que  determinem  dependência,  harmonizando-a  com  as
normas Federais e a Estaduais;

II – O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas - COMAD,
diretamente subordinado ao Gabinete do Prefeito Municipal,  sediado na
Sala  dos  Conselhos  da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  terá
ampla  representação  institucional  e  comunitária,  podendo  subdividir-se
em  comissões,  câmaras  temáticas,  temporárias  ou  permanentes,  com
competências  plenas  em  certas  matérias,  conforme  estabelecerá  seu
regimento interno, o primeiro por Decreto do Executivo e o segundo que
será elaborado pelo próprio Conselho.

III –  O  Conselho  Municipal  antidrogas  disponibilizará  de  Secretária
Executiva devidamente assessorada pelo Assessor Jurídico da Prefeitura
Municipal de Nioaque.

Art.  4º -  Consideram-se  de  relevante  interesse  público  os  serviços
prestados  ao  Conselho  Municipal  de  Políticas  Públicas  sobre  Drogas  -
COMAD.

Art. 5º - Deverão compor o Conselho Municipal de Políticas Públicas
sobre Drogas - COMAD, os órgãos atuantes no Município, que estão ligados
à prevenção, mobilização e instrução ao combate no uso de drogas e seus
afins.

§  1º -  Toda  entidade  que  reconhecidamente  presta  serviços  no
atendimento a usuários, bem como atendimentos as famílias fragilizadas.

§ 2º- Órgãos de caráter públicos e/ou privados Municipais Estaduais e
Federais,  convidados  pela  Administração  Municipal  ou  por  ela
conveniados.

Art. 6º- Farão parte do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre
Drogas -COMAD, os seguintes representantes:

I. Policia Civil;
II. Policia Militar;
III.Ministério Público;
IV.Defensoria Pública;
V. Secretaria Municipal de Assistência Social;
VI. Secretaria Municipal de Educação;
VII. Secretaria Municipal de Saúde;
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VIII. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer;
IX. Conselho Tutelar;
X. Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  –

CMDCA;
XI. Conselho Municipal de Segurança Pública e/ou da Comunidade;
XII. Ordem dos Advogados;

Parágrafo Único –  Os membros do Conselho Municipal  de Políticas
Públicas sobre Drogas – COMAD, de que tratam os incisos de I a XIV do Art.
6º serão convidados e indicados na condição de titulares e de suplentes
em  igual  número,  pelos  dirigentes  dos  Órgãos  e  Entidades  que
representam preferencialmente dentre aqueles que apresentem interesse
pela  temática  e  outras  drogas,  que  serão  nomeados  pelo  Prefeito
Municipal.

Art.  7º -  Fica  assegurada  a  participação,  dos  representantes  das
Instituições que atuam na promoção do bem estar social e garantia de
Segurança Pública, com direito a voz.

I. Exército Brasileiro;
II.Alcoólicos Anônimos;
III. Grupo de Apoio Amor Exigente;
IV. Representante das Igrejas.

Parágrafo  Único –  Todos  os  membros  titulares  do Conselho  terão
igual número de suplentes, com exceção dos membros convidados pelo
COMAD de que se trata o Art. 7º.

Art.  8º -  O COMAD poderá solicitar  apoio ou estabelecer parcerias
com Órgão,  Entidades públicas ou privadas para práticas de atividades
voltadas a prevenção, tratamento ou repressão ao uso de álcool e outras
drogas e as reinserções sociais observadas às atribuições, competências e
objeto social do apoiador/parceiro e os requisitos legais para o ato. 

I. Poder Legislativo Municipal;
II. Discente  do  Ensino  Médio  da  Rede  Municipal  e  Estadual  e/ou

Grêmio Estudantil;
III.APM’S das Escolas Municipais /Estaduais;
IV.Rotary Club;
V. Loja Maçônica;
VI. Comunidades Quilombolas e/ou Indígenas;
VII. Universidades Públicas e/ou Privadas;
VIII. Associação Espirita;
IX. Sindicado Rural de Nioaque;
X. Igrejas Evangélicas;
XI. Igrejas Católicas; 
XII. Outros Órgãos e Entidades Públicas e/ou Privadas voltadas a

prática das atividades descrita no caput deste artigo.
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  Parágrafo  Único  –  Os  Órgãos  e  Entidades  apoiadores/parceiros
referido no caput deste artigo poderão participar das reuniões, comissões,
câmaras temáticas, temporárias ou permanentes com direito a voz, mas
não terão direito a voto ou indicação de suplente. 

      Art. 9º - Os membros do Conselho Municipal de Políticas Públicas
sobre  Drogas  –  COMAD  terão  mandado  de  dois  anos  podendo  ser
reconduzidos por igual período.

  Art.  10 -  O  COMAD  será  dirigido  por  um  Presidente  e  um  Vice
Presidente, eleitos pelo Plenário dentre os membros dos incisos I a XII do
Art. 6º, com mandado de um ano, permitido uma recondução.

 
CAPITULO III

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 11 - Compete ao COMAD: 

Formular a Política Pública Municipal sobre Drogas, em consonância com a
Política Nacional e  Estadual  sobre drogas, coordenar e fiscalizar sua
execução;

Definir  estratégias  e  elaborar  planos,  programas e  procedimentos  para
alcançar as metas propostas nas Políticas Públicas Nacional e Estadual
sobre Drogas;

Estabelecer  prioridade  entre  as  atividades  do  Sistema  Municipal  de
Políticas Públicas sobre Drogas, por meio de critérios técnicos, econômicos
e  administrativos, tendo vista as necessidades e as peculiaridades
regionais próprias, em consonância com as Políticas Nacional e Estadual
sobre Drogas;

Manter atualizada a estrutura e o procedimento da Administração Pública
Municipal  nas áreas de prevenção, apoio à fiscalização e repressão,
buscando seu constante aperfeiçoamento e eficácia;

Estabelecer e manter fluxos contínuos de informações entre os órgãos do
Sistema Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, a Secretaria Nacional
de Políticas sobre Drogas, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e
os Conselhos Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas;

I. Estimular  pesquisas,  visando a  otimizar  as  ações  de  prevenção,  de
controle, de fiscalização e de repressão do tráfico e uso de substâncias
psicoativas (álcool e outras drogas) que determinem dependência;
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II. Difundir perante os órgãos competentes, conhecimentos referentes a
substâncias  psicoativas  que  determinem dependência,  especialmente
nos cursos de graduação perante os quais esses conhecimentos possam
ser transmitidos com observância dos princípios científicos;

III. Promover perante aos órgãos competentes, a inclusão de conteúdos e
práticas de prevenção ao uso indevido de substâncias psicoativas que
determinem  dependências,  especialmente  com  a  inserção  desses
conteúdos e práticas nos currículos da Educação Básica;

IV. Estimular  a  organização  de  entidades  particulares  que  atuem  na
prevenção primária, secundária e terciária de drogas;

V. Planejar,  elaborar,  aplicar,  avaliar  e  supervisionar  os  recursos
destinados a manutenção, prevenção, fiscalização e repressão ao uso de
álcool e outras drogas;

VI. Cadastrar  as  entidades  que  atuam  ou  venham  a  desenvolver
atividades na área de prevenção primária, secundária e terciária de
drogas, sem prejuízo de seus registros junto aos órgãos competentes;

VII. Normatizar no âmbito de sua competência, os procedimentos legais
necessários  à  aplicação  das  ações  de  prevenção,  fiscalização  e
repressão de drogas no Estado, em conformidade com a legislação em
vigor;

VIII. Gerenciar de acordo com as normas legais vigentes, convênios com o
Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD e do Fundo Estadual de Prevenção
Fiscalização e repressão e Entorpecentes – FEPREN/MS.

IX. Celebrar  convênios,  acordos  e  protocolos  de  colaboração  com
entidades e/ou órgãos que atuem nas áreas de prevenção, tratamento e
repressão a drogas;

X. Solicitar  aos  órgãos  competentes  a  fiscalização  das  entidades
mencionadas no inciso IX caput deste artigo.

Art. 12 –  O COMAD reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, quando convocado por seu presidente, por iniciativa
própria ou por solicitação de um terço de seus membros.

§ 1º - Perderá o mandato o Conselheiro que faltar a 03 (três) reuniões
consecutivas  ou  06  (seis)  alternadas  sem  justificativa,  devendo  ser
nomeado o suplente para assunção interina das funções.

§  2º -  Na  sequencia,  deverá  o  COMAD  oficiar  ao  respectivo
órgão/entidade  representado  para  a  indicação  de  outro  membro,  para
adotar as medidas cabíveis para a substituição.
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Art. 13 - O apoio técnico ao COMAD será prestado por servidores dos
órgãos e das entidades que compõem o Sistema Municipal  de Políticas
Públicas  sobre  Drogas e, o apoio administrativo será dado,
preferencialmente, por servidores do órgão  ao  qual  está  o  Conselho
vinculado.

Parágrafo único. Quando necessários servidores de outros órgãos ou
entidades do Sistema Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas para
prestarem apoio  administrativo  ao  COMAD,  o  pedido  deverá  ser
encaminhado  ao  Prefeito  Municipal  pelo  titular  do  órgão  ao  qual  está
vinculado o COMAD.

Art. 14 - O Plenário é o órgão superior do COMAD, integrado por seus
representantes titulares e suplentes.

Parágrafo  único -  As  decisões  tomadas  pelo  Plenário  serão
formalizadas  por  ato  escrito  e  específico,  denominado  Deliberação,  e
publicado na imprensa Oficial do Município, as quais conterão, no mínimo,
os seguintes dados:
 

I. Numeração  sequencial,  sem  interrupção  por  ano-calendário  ou
exercício;

II. Indicação da data da reunião ou da sessão;
III.Indicação da data da expedição do ato;
IV.Assinatura do Presidente; 

Art.  15 -  O  registro  dos  trabalhos  de  cada  reunião  ou  sessão  do
Plenário do COMAD deve ser feito em Ata apropriada, que pode ser escrita
ou  digitada,  e  deverá  ser  impressa  ou  arquivada  por  meio  de
processamento eletrônico de dados.

§ 1º - A Ata aprovada pelo Plenário deve ser assinada pelo Presidente e
pelos membros presentes na reunião ou na sessão.

CAPÍTULO IV

DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Art. 16 -  Compete aos órgãos de Vigilância Sanitária da Secretaria
Municipal de Saúde exercer ação fiscalizadora, na forma estabelecida na
legislação  em vigor,  sobre  os  produtos  ou  substâncias  psicoativas  que
determinem dependência física e/ou psíquica.

Art. 17 - Compete aos órgãos de repressão a drogas da Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública prevenir e reprimir o tráfico e o uso
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ilícito de substâncias psicoativas e/ou que determinem dependência física
e/ou psíquica.

Art.  18  - Compete  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  buscar  a
inserção,  nos  currículos  dos  cursos  de  aperfeiçoamento e formação de
professores  do  ensino  fundamental  e  médio,  de  conhecimentos
concernentes à prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas, de
acordo com a legislação em vigor.

Art. 19 - Compete a Secretaria Municipal de Saúde, a execução das
ações  de  acolhimento,  promoção  da  saúde,  prevenção,  proteção,
tratamento e de recuperação do usuário e do dependente de álcool e de
outras drogas, na forma da lei e regulamento próprios.

Art.  20  -  Compete  a  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  a
execução das ações de prevenção e reinserção social do dependente de
substâncias psicoativas, na forma da lei e regulamento próprios.

Art. 21 -  Compete à Secretaria Municipal de Finanças analisarem a
possibilidade e, se o caso, dispor sobre a concessão de incentivos fiscais
às  entidades  da  iniciativa  privada  que  desenvolvam  atividades  de
prevenção primária, secundária e terciária ao uso de drogas, na forma da
Lei.

Art. 22 - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão
à conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Governo.

Paragrafo Único - O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre
Drogas – COMAD terá suas despesas atendidas pelas verbas próprias do
orçamento  Municipal,  Estadual  e  Federal,  suplementadas  por  meio  de
parcerias sempre que necessário, tendo neste caso sua devida prestação
de contas relacionadas a fundos de parcerias firmadas.

Art. 23 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação das
disposições  deste  Decreto  serão  resolvidos  pelo  Plenário  do  COMAD,
mediante quórum qualificado correspondente à maioria absoluta de seus
membros, segundo a composição prevista no art. 10 desta Lei.

Art.  24 -  Esta  lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei n° 1087/2001.

Nioaque/MS, 01 de março de 2019.
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Valdir Couto de Souza Junior

Prefeito Municipal
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