
 

 
LEI Nº 407, DE 11 DE MAIO DE 2000. 

 

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO 

E FISCALIZAÇÃO ÀS DROGAS. 
 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Entorpecentes, com a finalidade de 

estabelecer, coordenar, fiscalizar a execução da política municipal no que se refere a prevenção, 

fiscalização e a repressão sobre o uso indevido de drogas e substâncias que causem dependência física 

ou psíquica, e a assistência e cooperação na recuperação dos dependentes. 

Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal de Entorpecentes: 

I – Estabelecer as diretrizes e propor a política municipal de prevenção, repressão, 

fiscalização de Entorpecentes, bem como promover pelo meios necessários a integração dos Conselhos 

Federal e Estadual de Entorpecentes, Órgãos Estaduais e Municipais, e a Comunidade para a 

realização dos objetivos visados; 

II – Cadastrar, fiscalizar, orientar e apoiar as entidades que no âmbito do Município de 

Glorinha desempenham atividades de recuperação e reajustamento social do dependente; 

III – Apoiar e auxiliar os órgãos encarregados de promover ação fiscalizadora na forma 

da Lei, sobre produtos e substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica; 

IV – Manter convênio com o Conselho Estadual de Entorpecentes do Estado do Rio 

Grande do Sul, para execução a nível municipal da política sobre tóxicos; 

V – Promover a realização, por especialistas, de cursos de formação e aperfeiçoamento 

dos componentes do Conselho Municipal de Entorpecentes e outros elementos da sociedade; 

VI – Avaliar, emitir parecer ou propor sugestões sobre todos os métodos, programas e 

atualização ou alterações de Legislação, que tenham como abordagem qualquer assunto pertinente no 

que se propõe o Conselho Municipal; 

VII –  

VIII – Manter programa e métodos de esclarecimento, educação e informação para 

facilitar o acesso na busca de orientação imediata aos interessados. 

Art. 3º. O Conselho Municipal de Entorpecentes será integrado pelo seguintes membros: 

I – Um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

II – Um representante da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social do Município; 

III – Um representante do 17º Batalhão da Brigada Militar; 

IV – Um representante da Polícia Civil do Município; 

V – Dois Vereadores representando o Poder Legislativo; 

VI – Um representante de cada União de Associações Comunitárias de Glorinha; 

VII – Um representante do Rotary Club Glorinha; 

VIII – Um representante do Círculo de Pais e Mestres das Escolas Municipais; 
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IX – Um representante do Círculo de Pais e Mestres das Escolas Estaduais do 

Município; 

X – Um representante dos Assistentes Sociais do Município; 

XI - Um representante da Associação Comercial do Município; 

XII – Um representante do CONSEPRO de Glorinha. 

Art. 4º. O mandato dos representantes das Entidades do Conselho Municipal de Entorpecentes 

será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido para o período imediato. 

Parágrafo único. Aos membros do Conselho Municipal não haverá qualquer tipo de 

remuneração. 

Art. 5º. Compete ao Conselho definir a forma de participação de outros membros 

representativos, através do Regimento Interno. 

Art. 6º. O Regimento Interno do Conselho será discutido e aprovado por aqueles que o 

compõem. 

Art. 7º.  O Conselho terá um escritório municipal, que constituirá o órgão de informação e 

acesso à população para receber e dar informações, orientações e encaminhamentos, servindo como 

identificação do Conselho para todos os encaminhamentos. 

Art. 8º. Os recursos financeiros necessários à implantação e funcionamento do Conselho 

Municipal de Entorpecentes serão provenientes de contribuições, subvenções, auxílios, e outros 

recursos da União, do Estado, do Município, Autarquias, Empresas Públicas ou Privadas, ou 

Sociedades de qualquer natureza, ou ainda, de particulares. 

§ 1º. Fica permitido a utilização de painéis publicitários, por empresas privadas ou sociedades 

privadas nos abrigos dos pontos de embarque dos usuários do transporte coletivo no município, 

devendo os recursos desta permissão serem destinados ao Conselho Municipal de Entorpecentes, 

ficando o Poder Executivo autorizado a repassar os valores arrecadados para a rubrica própria do 

Projeto. 

§ 2º. Cabe ao Poder Executivo a regulamentação do que dispõe o parágrafo anterior. 

Art. 9º. Fica autorizado o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual de Investimentos e Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, bem como abrir crédito especial no Orçamento, criando as rubricas 

necessárias, e transpor dotação orçamentária para o Conselho Municipal de Entorpecentes, bem como 

a tomar todas as providências necessárias à execução desta Lei e oferecer os complementares que se 

fizerem necessários. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em 11 de maio de 2000. 

 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 
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Amilton José de Oliveira 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 

 
 

 

Neiva Waschburger Kieling 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

 
Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. da Educação  

 

 

 
Jordani Daitx da Silveira 

Sec. Mun. da Agricultura, Indústria, Com. e Turismo 

 

 

 
Manoel Versi Barbosa Pacheco 

                                                          Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 


