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A CONSTITUIÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
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O Conselho Estadual de Entorpecentes do Rio Grande do Sul
(CONEN/RS) se ocupa das questões das drogas, tendo em vista a
magnitude deste problema na nossa sociedade e, como decorrência,
as inúmeras demandas da sociedade que se mobiliza no sentido da
prevenção.

Lembramos um pouco da história do CONEN/RS situando que o
mesmo iniciou sob a égide de Conselho Estadual de Prevenção de
Toxicologia, através do Decreto n° 21.140 de 28 de maio de 1971, o
que o torna praticamente o Decano dos Conselhos de Entorpecentes
do Brasil.

Sua constituição inicial reuniu diretamente os Secretários de
Estado da Educação e Cultura, da Segurança Pública, da Saúde, do
Trabalho e Ação Social e o Procurador Geral da Justiça, sendo
presidido por um de seus membros escolhido na primeira reunião,
tendo ainda, possibilidade de convidar observadores ou representantes
de órgãos públicos ou privados, vinculados à matéria de sua
competência.
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Posteriormente esse Conselho sofreu, ainda por Decretos,
diversas adaptações: os Secretários foram sendo substituídos por
representantes.

A sociedade civil era incluída por convites personalizados, mas
não tinha representação oficial.

Em 05 de dezembro de 1996, o CONEN/RS, pela Lei n° 10.872,
passou a ter uma representatividade dos Conselhos Municipais Sobre
Drogas e também da Sociedade Civil.

No ano seguinte, pelo Decreto 37.963, de 02 dezembro de 1997
a Lei foi praticamente ignorada e ficou estabelecida uma paridade de
Governo e Sociedade de 7 x 7 cabendo aos Conselhos Municipais uma
participação de 2 vagas a serem escolhidos entre oito eleitos em
Assembléia Geral e a Sociedade Civil Organizada seria representada
por profissionais que desempenhavam atividades afins, sem existência
de Fórum democrático e representativo.

Em setembro de 1999, o Decreto n° 39.743, restabeleceu as
diretrizes da Lei n° 10.872, definindo duas vagas para a
representatividade dos Conselhos Municipais e da Sociedade Civil
Organizada cinco (5) vagas, eleitos por Fórum específico que ocorreu
em abril de 2000 e constitui a atual estrutura em funcionamento.

Também fica estabelecido que a Presidência e a Vice são
escolhidas por votação, entre os Conselheiros. A proposição é que o
titular seja representante de uma instituição e o suplente de outra,
aumentando assim a representatividade da sociedade civil.

As decisões em reuniões ordinárias, geralmente ocorrem por
votação.
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A LEGITIMIDADE DOS FÓRUNS DE REPRESENTAÇÃO

A legitimidade do Fórum de Representação que deve ocorrer
conforme a Lei e o Regimento Interno, se dá através da clareza das
regras e oficialidade de seus representantes. Os representantes dos
órgãos públicos são indicados pelos respectivos Secretários e os
representantes da Sociedade Civil são eleitos em fóruns organizados
por segmentos e homologados no Fórum de representação do
COMEN. A oficialidade dos representantes eleitos é atestada pelo
ofício com a apresentação do Diretor da instituição ou pelo ofício onde
consta o nome do representante e a assinatura dos presentes
(indicando a entidade que representa) que votaram no Fórum por
segmento, CNPJ ou Estatuto da Instituição e CPF do candidato.

Um Conselho que efetivamente cumpra seu papel deve manter
através da pluralidade de sua composição e da unidade em seu
propósito, a capacidade de análise crítica das questões que envolvem
o uso de drogas na sociedade.

SOBRE A SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

É importante compreender a implantação e implementação da
Política Nacional Antidrogas, bem como o que ela representa para as
respostas sociais em todos os municípios brasileiros.
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Convém relembrar que a Política Nacional Sobre Drogas1

(PNAD) constitui-se num conjunto de pressupostos básicos, elaborados
“pela Secretaria Nacional Sobre Drogas (SENAD), Departamento de
Polícia Federal (DPF) e outros agentes do Sistema Nacional Sobre
Drogas (SISNAD) no que tange à redução da demanda e oferta de
drogas”. Tal Política foi “devidamente consolidada pela SENAD e
aprovada pelo Conselho Nacional Sobre Drogas (CONAD)”.

A PNAD está sendo implementada pelo SISNAD, responsável
pela “organização e integração das forças públicas e privadas no
combate ao uso indevido de drogas” (conforme Decreto 3.696, de
21/12/00), possuindo agentes da sociedade civil, empresas privadas e
organizações públicas, estruturadas nos níveis federal, estadual e
municipal.

Nestes níveis, e com envolvimento destes agentes, são
constituídos tanto órgãos executivos (como na caso da SENAD,
subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, conforme Medida Provisória 1.669 e 2.143, reestruturada
pelo Decreto 3.845, de 13/06/01) como os de controle social (no caso
do CONAD, instituído em 1998, após a extinção do Conselho Federal
de Entorpecentes-CONFEN).

Os pressupostos fundamentais do PNAD são mobilização da
sociedade, prevenção e redução de danos e riscos. Propõe uma
abordagem diferenciada voltada ao usuário e ao dependente, bem
como o traficante, conforme prescreve a Lei 11.343 de 2006.

Todos os CONENs estão interligados por uma REDE
coordenada pela SENAD. Os Conselhos Municipais Sobre Drogas
devem enviar relatórios mensais de suas atividades aos Conselhos
Estaduais Sobre Drogas para que esta REDE esteja sempre sendo
atualizada.

1 Política Nacional Sobre Drogas. Brasília: Presidência da República, Gabinete de
Segurança Institucional, Secretaria Nacional Sobre Drogas, 2001, 40p.
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O PAPEL DE UM CONSELHO

É importante entender que o papel de um Conselho não é de

execução, além disso, representa o controle social, o articulador e

estimulador de intercâmbios nesta área. Como sugerimos a seguir:

OS PRIMEIROS PASSOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE

POLÍTICAS SOBRE DROGAS:

1º) Identificar cidadãos, líderes comunitários, profissionais

e/ou instituições que estejam sensíveis ao tema ou que já

trabalhem diretamente com a problemática das drogas ou suas

interfaces. Verificar a disponibilidade para ser a ponte, o elo de

ligação de várias ações a serem planejadas de forma encadeada

em seu Município.

2º) Participar de Encontros Municipais e Regionais de

Saúde para a discussão sobre a criação, estruturação e função

dos Conselhos Municipais.
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3º) Promover, no Município, a discussão da importância do

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS em

todas as instâncias, visando obter apoio, conscientização sobre a

problemática local, ao mesmo tempo em que se obterá

informação de como a comunidade está pensando o tema e

quais as suas necessidades locais em termos de prevenção,

tratamento e aspectos jurídicos/legais ligados ao tema.

ATIVIDADES QUE PODERÃO SER REALIZADAS PELO

CONSELHOS MUNICIPAIS

1) Cadastrar pessoas e instituições que trabalhem na prevenção

em escolas ou em outras instituições;

2) Elaborar parecer de projetos para solicitar subsídios junto a

SENAD ou CONEN para firmar convênios junto as Prefeituras

ou outras instituições;

3) Instituições de Ensino Superior

a- Propor a inclusão, nos currículos de todas as áreas, de

assuntos relacionados à prevenção, ao tratamento e a

reinserção social de usuários de drogas;

b- Estimular a formação de grupos de estudo sobre os

vários enfoques em relação às substâncias psicoativas,

com acadêmicos e servidores;
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c- Estimular as instituições para a capacitação dos futuros

educadores em prevenção, ao tratamento e a

reinserção social das pessoas envolvidas a um uso

prejudicial de drogas, através de cursos de extensão

universitária e/ou curso à distância;

d- Estimular grupos de apoio para acompanhar os usuários

de drogas da comunidade universitária com a

participação de representantes de todos os segmentos

(alunos, professores, funcionários (também os guardas)

e a direção dos cursos):

4) Escolas

a) Incentivar o desenvolvimento de um programa de

prevenção sistemático e contínuo em todos os níveis e

redes de ensino;

b) Estimular que as escolas organizem cursos de formação

na área de drogas, seminários, debates e encontros com

educadores;

c) Apoiar e incentivar as atividades já relacionadas no

calendário como: Dia Nacional de Combate ao Fumo,

Semana Gaúcha Contra o Uso Indevido de Drogas entre
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outras; buscando a participação e estimulando a

criatividade dos alunos, professores e funcionários;

d) Encorajar, por intermédio das Associações de Pais,

Mestres e Servidores, a participação dos pais em palestras,

encontros, grupos de estudos sobre a ação das substâncias

psicoativas no organismo, suas conseqüências e

prevenção.

4) Meios de Comunicação

a) Participar de programas de rádio, abrindo espaço para

responder perguntas feitas pelas pessoas da

comunidade;

b) Elaborar material de cunho científico para jornais revistas

e folhetos locais sobre drogas;

c) Participar de debates e entrevistas na TV;

d) Conhecer os programas de tratamento das clínicas,

comunidades terapêuticas e grupos de apoio, para melhor

orientar os que buscam este serviço.

5) Atividades Comunitárias

a) Identificar lideranças comunitárias para desenvolver

atividades integradas;

b) Organizar grupos de voluntários da comunidade para

atuarem na educação;

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE CONSELHOS
MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

9

c) Desenvolver ações com grupos organizados (clubes,

associações, clubes desportivos, igrejas, entre outros);

d) Organizar e fortalecer os Centros Comunitários dos

bairros, para proporcionar; atividades esportivas, artísticas e

sociais a seus moradores;

e) Buscar formas de acompanhar os usuários de drogas na

vida comunitária, em vez de discriminá-los ou rejeitá-los;

f) Estimular a identificação dos fatores de riscos na

comunidade que levam ao uso indevido de drogas e propor

medidas de correção às autoridades ou órgãos

competentes.

5) Capacitação de profissionais

a) Incentivar a participação de profissionais na prevenção,

tratamento e reinserção social de pessoas com problemas

de uso abusivo de drogas;

b) Incentivar e acompanhar o trabalho das comunidades

terapêuticas e dos grupos de apoio existentes na

comunidade.

6) Igrejas

a) Solicitar as diferentes Igrejas sua participação nos

programas de prevenção;
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b) Incentivar as Igrejas a criarem grupos de estudos e

orientação em relação à problemática das drogas;

c) Incluir nos programas, cultos religiosos, crisma, curso de

noivos, encontros de casais e grupo de jovens,

informações e orientações sobre drogas;

7) Rede de Atenção à saúde integral do usuário de drogas

a) Incentivar o estabelecimento de referência e contra-

referência, desde o momento que o paciente baixou para

desintoxicar;

b) Incentivar o desenvolvimento de um programa de

Prevenção a populações vulneráveis, tais como as jovens

gestantes sobre as dificuldades do desenvolvimento fetal

devido ao uso indevido de drogas;

c) Incentivar a confecção de material de informações

descrevendo os problemas relacionados ao uso indevido de

drogas, lícitas e ilícitas;

8) Empresas – Locais de Trabalho

a) Estimular as empresas no desenvolvimento de um

programa de prevenção junto aos seus trabalhadores;
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b) Promover encontros para troca de experiências de

seminários, ciclos, debates com as comissões das

empresas responsáveis pela prevenção de uso indevido de

drogas;

c) Estimular as empresas quanto a uma política de

tratamento de funcionário usuário de drogas.

4ª) Questões sugeridas e para discussões:

• O nosso Município tem problema de drogas?

• O que nos faz responder que SIM ou Não?

• A polícia faz prisões e ou apreensões em relação

às drogas?

• Quais os dados que o Conselho Tutelar reúne que

envolva o tema drogas?

• E o Pronto Socorro o que registra em termos de

acidentes de trânsito associado com álcool e

drogas, intoxicações, etc?

• O posto de saúde ou o ambulatório ou o CAPS

atende quantos usuários de drogas e familiares?
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• Os usuários da nossa cidade têm sido atendidos

aonde? Qual o fluxo dos encaminhamentos?

• Quantas internações por álcool e drogas ocorrem

por mês ou por ano?

• Após a internação as pessoas ficam vinculadas a

algum serviço da rede?

• Como a mídia tem tratado a questão das drogas?

• Como é possível contatar a câmara de vereadores

para propor a revisão ou alteração de legislações

referente à propaganda ou comércio de drogas

lícitas, ou mesmo por via legal propor incentivos

para empresas que investirem em prevenção?

• Conhecemos muitas, poucas ou não conhecemos

pessoas dependentes de álcool e outras drogas?

• Fatos dessa problemática são discutidos

abertamente por nossa comunidade ou escola ou

as coisas são ditas de “boca em boca”?

• A partir desta reunião de dados, na sua opinião

qual a extensão do problema em nossa

comunidade?
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• O nosso Município tem algum plano, programa,

projeto, estratégia ou ação para tentar minimizar o

problema?

• O quê na opinião das pessoas contatadas poderia

e/ou deveria ser feito para minimizar o nosso

problema?

5º) Pensar a criação do Conselho Municipal como instância

de convergência e pólo de irradiação das discussões, do

planejamento, e avaliador de políticas a serem desenvolvidas

pelo Município.

6º) Promover intercâmbio com outros municípios que já

possuam CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE

DROGAS.

7º) Definir as atribuições do CONSELHO MUNICIPAL DE

POLÍTICAS SOBRE DROGAS.

8º) Pensar os dispositivos legais para a criação do

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS (Lei

, Decretos em anexo).
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Uma discussão deste nível proporcionará o questionamento

e a reflexão sobre a problemática do uso indevido de drogas, e a

partir desta, tornar-se-á possível mensurar a extensão, as

diferenças regionais e locais, e as necessidades a serem

consideradas no planejamento de ações em conjunto, dos limites

de educar, como informar, como participar e como atuar para a

transformação dos próprios preconceitos na ênfase dos direitos.

Este é o grande desafio.
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O QUE O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS

SOBRE DROGAS NÃO DEVE FAZER:

1) Executar ações finais;

2) Submeter-se a influências de natureza religiosa, partidária,

racial, econômica, e nem de quaisquer outros sectarismos

ou preconceitos.

3) Estar subordinado a qualquer instituição, seja pública ou

privada.

Estas indicações são decorrentes das discussões

realizadas em Fóruns Regionais, no ano de 2002, nos quais

objetivou a promover o diálogo e aproximação com os

Conselhos Municipais nas Regiões.

A receptividade por parte dos municípios participantes, e a

troca de experiência com o CONEN/RS tornou-se possível a

descentralização regionalizada, e a mobilização necessária

para dar maior visibilidade às ações integradas: preventivas,

terapêuticas e legais referentes ao uso de drogas.
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LEGISLAÇÃO NECESSÁRIA PARA A IMPLANTAÇÃO DOS

CONSELHOS.

(Sugestão) Projeto de Lei n° ............., de 2009.

Dá nova redação à lei........................................, que institui o
Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas do Município
de...........................................O Prefeito Municipal
de..................... no uso de suas atribuições faz saber que em
cumprimento ao artigo XX, inciso YY, da lei orgânica do
Município, que a Câmara de Vereadores (aprovou e/ou
sanciono) a lei seguinte:

Art.1° Fica instituído o Conselho Municipal de Políticas Sobre
Drogas de ........................ que, integrando-se ao esforço nacional
de prevenção ao uso prejudicial de drogas, dedicar-se-á ao
pleno desenvolvimento das ações referentes à redução da
demanda de drogas.
§ 1° Ao CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS caberá atuar como coordenador das atividades de
todas as instituições e entidades municipais, responsáveis pelo
desenvolvimento das ações supra mencionadas, assim como dos
movimentos comunitários organizados e das representações das
instituições federais e estaduais existentes no município e
dispostas a cooperar com o esforço municipal.
§ 2° O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS, como coordenador das atividades mencionadas no
parágrafo anterior, deverá integrar-se ao Sistema Nacional e
Estadual de Prevenção ao Uso Prejudicial de Drogas, de que
trata o Decreto Federal 3.696 de 21 de dezembro de 2000.
§ 3° Para os fins desta Lei, considera-se:
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I. redução de demanda o conjunto de ações relacionadas à
prevenção do uso indevido de drogas, ao tratamento, à
recuperação e a reinserção social dos indivíduos que apresentem
transtornos decorrentes do 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. Podem ser classificadas em ilícitas e 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 a Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD e
o Ministério da Justiça – MJ;

Art.2° São objetivos do CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS:

I - instituir e desenvolver o Programa Municipal de Prevenção ao
Uso Prejudicial de Drogas, destinado ao desenvolvimento das
ações de redução da demanda de drogas;

II - acompanhar o desenvolvimento das ações de fiscalização e
repressão, executadas pelo Município, Estado e pela União; e
III - propor, ao Prefeito e à Câmara Municipal, as medidas que
assegurem o cumprimento dos compromissos assumidos
mediante a instituição desta lei.
§ 1° O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS deverá avaliar, periodicamente, as conjunturas
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municipais, mantendo atualizados o Prefeito e a Câmara
Municipal, quanto ao resultado de suas ações.

§ 2° Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos
Sistemas Nacional e Estadual de Prevenção ao uso prejudicial de
drogas, o CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS, por meio da remessa de relatórios freqüentes, deverá
manter o Conselho Estadual de Entorpecentes – CONEN/RS,
permanentemente informado sobre os aspectos de interesse
relacionados à sua atuação.

Art. 3º O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS fica assim constituído:

I. Presidente;

II. Vice-Presidente;

III. Secretário-Executivo; e

III. Plenária.

IV. Comitê para os Recursos Municipais de Prevenção ao Uso
Prejudicial de Drogas.

§ 1° Os conselheiros, cujas nomeações serão publicadas em
Diário Oficial do Município, terão mandato de 02 (dois) anos (ou
outro período, a ser definido), permitida a sua recondução (por
um mínimo de mais 01 (um) ano).

§ 2° Sempre que se faça necessário, em função da tecnicidade
dos temas em desenvolvimento, o Conselho poderá contar com a
participação de Consultores ou convidados, a serem indicados
pelo Presidente e nomeados pelo Prefeito.
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OBSERVAÇÕES:

1. o Presidente do Conselho deverá ser escolhido por voto entre
os conselheiros efetivos;

2. o Prefeito indicará os representantes dos órgãos públicos;

3. sugere-se que na composição do CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICAS SOBRE DROGAS estejam incluídos:

Representantes dos órgãos públicos:

Prefeitura, Secretarias da Saúde, Educação, Segurança, Cultura,
Desportos, Trabalho, Cidadania e Assistência Social.

Representantes da Sociedade Organizada:

Sindicatos; Prestadores de serviços; Organização de entidades
estudantis; Associação de pais e mestres pública e privada; JUIZ
DE DIREITO; PROMOTOR DE JUSTIÇA; LÍDERES COMUNITÁRIOS; CLUBES
DE SERVIÇO, DO CONSELHO TUTELAR; INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS;
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; EMPRESAS, INCLUSIVE FARMÁCIAS;
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS.

Art. 4º- As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas
por verbas próprias do orçamento municipal, que poderão ser
suplementadas.

§ 1° O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS deverá providenciar a imediata instituição dos
Recursos Municipais de Prevenção ao Uso Prejudicial de Drogas;
fundo que, constituído com base nas verbas próprias do
orçamento do município e em recursos suplementares, será
destinado, com exclusividade, ao atendimento das despesas
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geradas pelo Plano Municipal de Prevenção ao Uso Prejudicial
de Drogas.

§ 2° Os RECURSOS MUNICIPAIS DE PREVENÇÃO AO USO PREJUDICIAL
DE DROGAS será gerido pelo Órgão Fazendário Municipal, que se
incumbirá da execução orçamentária e do cronograma físico-
financeiro da proposta orçamentária anual, a ser aprovada pelo
Plenário do COMEN.

§ 3° O detalhamento da constituição e gestão destes recursos,
assim como de todo aspecto que a este fundo diga respeito,
constará do Regimento Interno do CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICAS SOBRE DROGAS.

Art. 5º As funções de conselheiro não serão remuneradas, pois
são consideradas de relevante interesse público.

Art. 6º O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS providenciará as informações relativas à sua criação ao
CONEN/RS, visando sua integração aos Sistemas Nacional e
Estadual de Prevenção ao Uso Prejudicial de Drogas.

Art. 7º O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS providenciará a elaboração do seu Regimento Interno,
no prazo de ..... dias a contar da data da posse deste Conselho.
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Município / Data

Prefeito
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(Sugestão)Decreto N° ............., de ........

Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal De
Políticas Sobre Drogas
O PREFEITO DE ...(município)... segue o texto de aprovação do
presente Decreto, conforme o trâmite legislativo municipal.

REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I - DA NATUREZA E DA FINALIDADE

Art.1° O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS de ................ (nome do município)..., tem por fim
dedicar-se inteiramente à prevenção ao uso prejudicial de drogas,
cumprindo-lhe integrar, estimular e coordenar a participação de
todos os segmentos sociais do município de modo a assegurar a
máxima eficácia das ações a serem desenvolvidas no âmbito da
redução da demanda de drogas.
§ 1° Ao CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS caberá
atuar como órgão coordenador das atividades municipais
referentes à redução da demanda de drogas.
§ 2° O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS deverá avaliar, periodicamente, a conjuntura municipal,
mantendo atualizado o Prefeito e à Câmara Municipal, quanto ao
resultado de suas ações.
§ 3° Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos
Sistemas Nacional e Estadual de Prevenção ao Uso Prejudicial
de Drogas, o CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS, por meio da remessa de relatórios periódicos, deverá
manter o Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN,
permanentemente informado sobre os aspectos de interesse
relacionados à sua atuação.
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§ 4° À luz da Lei Municipal N° ..., de ..., de ..., de 2009, inerente à
criação do CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS e para fins do presente Instrumento, considera-se:
I. redução de 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 do 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. Podem ser classificadas em ilícitas e 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 a Secretaria Nacional de Políticas Sobre
Drogas – SENAD e o Ministério da Justiça – MJ;

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS
Art.2° O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS, no âmbito estrito da sua competência, atinente à
redução da demanda de drogas, tem por objetivos:

I. instituir o Programa Municipal de Prevenção ao Uso
Prejudicial de Drogas e conduzir sua aplicação;
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II. propor a instituição dos Recursos Municipais de
Prevenção ao Uso Prejudicial de Drogas, assegurando, quanto à
gestão, o acompanhamento e a sua avaliação, assim como, no
tocante à destinação e emprego dos recursos, a devida
aprovação e fiscalização;
III. elaborar a proposta orçamentária anual inerente aos
Recursos Municipais de Prevenção ao Uso Prejudicial de Drogas;
e
IV. acompanhar o desenvolvimento das ações de fiscalização
e repressão, executadas pelo município, Estado e pela União.

Parágrafo único. Caberá ao CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICAS SOBRE DROGAS desenvolver o Plano Municipal de
Prevenção ao Uso Prejudicial de Drogas, por meio da
coordenação das atividades de todas as instituições e entidades
municipais, responsáveis pelo desenvolvimento das ações
mencionadas no presente artigo, assim como dos movimentos
comunitários organizados e das representações das instituições
federais e estaduais existentes no município e dispostas a
cooperar com o esforço municipal.

CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO
SEÇÃO I - DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS tem a seguinte composição (ver Art. xx da lei municipal
de criação do CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS) escolhida em fóruns específicos por segmento e
referendada em Fórum de Representação, organizado de dois
em dois anos pelo CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS,
de acordo com regimento interno específico a ser elaborado trinta
dias antes do evento.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE CONSELHOS
MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

24

SEÇÃO II - DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4º São órgãos do CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS:
I. Plenário;
II. Presidência;
III. Vice-Presidente;
IV. Secretaria-Executiva; e
V. Comitê dos Recursos Municipais de Prevenção ao Uso
Prejudicial de Drogas.
§ 1° O Plenário, órgão máximo do CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICAS SOBRE DROGAS, é constituído pela totalidade dos
seus membros e será presidido pelo seu Presidente.

§ 2° A Secretaria-Executiva é dirigida por um Secretário-
Executivo.

§ 3° O Comitê dos Recursos Municipais de Prevenção ao Uso
Prejudicial de Drogas é constituído por 3 (três) membros,
escolhidos pelo Plenário, por votação.

Art. 5º O Presidente, o Vice-presidente e o Secretário Executivo
serão escolhidos após a posse do Colegiado, por votação, entre
os conselheiros efetivos.

§ 1º – O Presidente, nas suas ausências e impedimentos, será
substituído pelo Vice-Presidente.

§ 2º - Em suas faltas ou impedimentos, o Secretário-Executivo
será substituído por um conselheiro designado pelo Presidente.

Art. 6º O mandato dos conselheiros titulares e suplentes é de 2
(dois) anos (ou outro período, a definir), admitida a sua
recondução, por um prazo mínimo de mais 01 (um) ano.
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§ 1° No caso de perda ou desistência do mandato do titular, seu
suplente o substitui automaticamente, até o final do biênio
correspondente, na condição de conselheiro efetivo, devendo ser
designado outro suplente para a ocupação de sua vaga.

§ 2° Cabe ao Presidente solicitar a designação a que se refere o
parágrafo anterior.

CAPÍTULO IV - DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
SEÇÃO I - DO PLENÁRIO

Art. 7º No contexto das atividades inerentes à redução da
demanda de drogas, ao Plenário compete:

I - atuar no sentido de concretizar os objetivos do
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS;

II - aprovar as propostas de programas, planos, regimento
interno, assim como dos Recursos Municipais de Prevenção ao
Uso Prejudicial de Drogas e demais medidas a que se refere a
Lei Municipal N°..., de ..., de ..., de 2001, inerente à criação do
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS;
III. indicar os conselheiros, a serem designados pelo
Prefeito, para o exercício das funções de acompanhamento e
avaliação da gestão dos Recursos Municipais de Prevenção ao
Uso Prejudicial de Drogas;
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IV - aprovar a proposta orçamentária e os planos anuais de
aplicação dos Recursos Municipais de Prevenção ao Uso
Prejudicial de Drogas, elaborados pelo Comitê, assim como
aprovar a destinação desses recursos;
V - referendar a avaliação do Comitê sobre a gestão dos
recursos referidos no item III deste artigo, elaborando relatórios
periódicos sobre a sua aplicação, providenciando seu envio ao
Prefeito e à Câmara Municipal;
VI - remeter cópia da aprovação da proposta orçamentária, dos
planos anuais de aplicação dos recursos referidos no item III
deste artigo e do correspondente relatório periódico ao
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS -
CONEN/RS.
SEÇÃO II - DA PRESIDÊNCIA
Art. 8º À Presidência, visando o desenvolvimento do PLANO
MUNICIPAL de Prevenção ao Uso Prejudicial de Drogas, compete
estimular a mais ampla participação das instituições e entidades
municipais, assim como dos movimentos comunitários
organizados e das representações das instituições federais e
estaduais existentes no município, dispostas a cooperar com o
esforço municipal.
SEÇÃO III - DA SECRETARIA-EXECUTIVA
Art. 9º. À Secretaria-Executiva, compete planejar, supervisionar e
coordenar a execução das atividades de apoio técnico e
administrativo necessários ao funcionamento do Conselho.
SEÇÃO IV - DO COMITÊ
Art. 10º. Ao Comitê compete:
I - elaborar a proposta orçamentária e os planos anuais de
aplicação dos Recursos Municipais de Prevenção ao Uso
Prejudicial de Drogas, submetendo-os à aprovação do Plenário; e
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II - acompanhar e avaliar a gestão destes recursos, mantendo
o Plenário informado sobre os resultados correspondentes.

CAPÍTULO V - DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS

SEÇÃO I - DO PRESIDENTE

Art. 11º. Ao Presidente compete:
I - representar oficialmente o Conselho;

II - convocar e presidir as reuniões do Conselho, dando
execução às decisões correspondentes;

III - estabelecer convênios e promover intercâmbio técnico-
cultural-científico com órgãos parceiros do CONSELHO
MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, com órgãos
internacionais e com setores da administração pública
relacionados ou especializados em drogas;

IV - realizar e estimular a realização de estudos e pesquisas
sobre temas de interesse do Conselho, promovendo a mais
ampla divulgação dos mesmos;

V - praticar os demais atos necessários ao cumprimento dos
objetivos do CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS; e

VI - cumprir e fazer cumprir este Regimento.
SEÇÃO I I- DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO

Art. 12º. Ao Secretário-Executivo compete:
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I - substituir o presidente em suas funções e atividades, em
suas ausências e impedimentos;

II - secretariar as reuniões do Conselho, mantendo em ordem
e em dia toda a documentação correspondente;

III - auxiliar o presidente na execução das medidas propostas
pelo Conselho; e

IV - praticar os demais atos necessários ao cumprimento dos
objetivos do Conselho.

SEÇÃO III - DOS MEMBROS
Art. 13º. Aos conselheiros compete:
I - participar das reuniões do Conselho, com direito a voz e
voto;

II - executar as tarefas que lhes forem atribuídas nos grupos
especiais de trabalho, ou as que lhe forem individualmente
solicitadas;

III - elaborar propostas de programas, planos, regimento
interno, assim como dos Recursos Municipais de Prevenção ao
Uso Prejudicial de Drogas e demais medidas relacionadas à Lei
Municipal N°..., de ..., de ..., de 2001, inerente à criação do
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS;
IV - manter o setor que representa regularmente informado
sobre as atividades e deliberações do Conselho;

V - manter sigilo dos assuntos veiculados no Conselho,
sempre que determinado pelo Plenário;
VI - convocar reuniões mediante subscrição de um terço dos
membros;

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE CONSELHOS
MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

29

VII - manter conduta ética compatível com as atividades do
Conselho.
CAPÍTULO VI - DO FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I - DAS REUNIÕES PLENÁRIAS
OBS: Em função da especificidade dos diversos Conselhos
Municipais, sugere-se que defina a sistemática de funcionamento,
de acordo com suas necessidades.
SEÇÃO II - DA ORDEM DOS TRABALHOS

OBS: Em função da especificidade dos diversos Conselhos
Municipais, sugere-se que a ordenação dos trabalhos seja
definida de acordo com a metodologia mais produtiva. Faz-se
necessário reservar um tempo para notícias e um tempo maior
para a pauta previamente agendada.

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 14º. Os Recursos Municipais de Prevenção ao Uso
Prejudicial de Drogas será gerido pelo Órgão Fazendário
Municipal, que se incumbirá da execução orçamentária e do
cronograma físico-financeiro, referentes à proposta orçamentária
anual aprovada pelo Plenário.

Art. 15º. Ao gestor dos Recursos Municipais de Prevenção ao
Uso Prejudicial de Drogas competirá gerir os recursos inerentes à
este fundo, prestando contas mensais da sua aplicação ao
Plenário.

Art. 16º. Os recursos financeiros para a Prevenção ao Uso
Prejudicial de Drogas serão centralizados em conta especial,
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denominada “.................RMUPD”, mantida no Banco do Brasil S.
A., em ............(nome do município).

Art. 17º. Nenhuma despesa será efetuada sem a indicação e
cobertura de recurso disponível e os responsáveis prestarão
contas de suas aplicações em prazo não superior a 90 (noventa)
dias, procedendo-se automaticamente à tomada de contas se
não as prestarem no prazo assinalado.

Art. 18º. Todo ato de gestão financeira dos Recursos Municipais
de Prevenção ao Uso Prejudicial de Drogas será realizado por
força de documento que comprove a operação, ficando registrado
na contabilidade mediante classificação em conta adequada; tudo
com o devido amparo nos requisitos procedimentais e de
representatividade do Órgão Gestor.

Art. 19º. Os Recursos Municipais de Prevenção ao Uso
Prejudicial de Drogas serão constituídos com base nos recursos
provenientes de dotações orçamentárias, assim como de
doações financeiras de instituições, entidades e pessoas físicas;
bem como da disponibilização ou doação de bens “in natura”.

Art. 20º. Toda utilização de Recursos Municipais de Prevenção
ao Uso Prejudicial de Drogas fica sujeita aos mesmos trâmites
legais de comprovação e procedimentos a que se submetem os
bens da União e os recursos orçamentários.

Art. 21º. Os Recursos Municipais de Prevenção ao Uso
Prejudicial de Drogas serão estruturados de acordo com as
normas de contabilidade pública e auditoria estabelecidas pelo
Governo, devendo ter sua programação aprovada na forma
prevista pelo Decreto-Lei n° 1.754, de 31 de dezembro de 1979.
Art. 22º. O presente Regimento Interno só poderá ser modificado
por proposta de, no mínimo, dois terços dos membros do
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Conselho, ou por proposta da sua Presidência, referendada pela
maioria absoluta dos conselheiros.
Art. 23º. As pautas de convocação das reuniões do Plenário,
suas atas de reunião, as Portarias e Recomendações serão
publicadas no Diário Oficial do Município.
Art. 24º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário.

Art. 25º. Este Regimento Interno entrará em vigor após sua
publicação no Diário Oficial do Município, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeito: _________________________________________
Presidente: _________________________________________
(nome e assinatura)
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OBSERVAÇÕES

É fundamental pensar a criação do CONSELHO
MUNICIPAL SOBRE DROGAS, como instância de convergência
de recursos, através do perdimento em prol da União, oriundos
do narcotráfico, e pólo de irradiação das discussões, do
planejamento e avaliador de políticas a serem desenvolvidas pelo
Município e em sua Região.

Uma instância que congrega, de forma mais abrangente,
possível, representantes de segmentos sociais de determinado
município, região ou estado, constrói um papel de articulador e de
formulador de diretrizes e fiscalizador da execução pelos órgãos
e rede de serviços responsáveis pelas ações de atenção à
saúde, educação preventiva e aspectos legais.

“CONEN/RS, INFORMANDO PARA PREVENIR”

“Tudo é válido na diminuição da oferta e demanda sobre
drogas, exceto nossa indiferença”.

Edison Rangel Cardoso

Maiores Informações pelo e-mail:
conen@saude.rs.gov.br
(51) 3288.5961/5962

Atenciosamente,
Major Edison Tabajara Rangel Cardoso
Presidente do CONEN/RS
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