
LEI N° 1.167, DE 28 DE JULHO DE 2009.

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES – 
COMEN E O FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ENTORPECENTES –  FUNCOMEN,  E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Dorival  Dirceu  Medinger,  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 - COMEN, com 
a finalidade, no âmbito do município, de propor as diretrizes da política municipal de 
prevenção ao uso indevido de drogas e substâncias que causam dependência física 
e/ou psíquica, sendo um órgão de orientação normativa e de fiscalização geral dos 
programas de prevenção, orientação, recuperação e reinserção social.

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

I - Formular a política municipal de entorpecentes em concordância com as 
diretrizes  do  Conselho  Federal  de  Entorpecentes  e  do  Conselho  Estadual  de 
Entorpecentes, compatibilizando suas atividades.

II - Promover, coordenar e estimular estudos e pesquisas sobre o tema;

III  - Manter programa e métodos de esclarecimento, educação e informação 
para facilitar o acesso na busca de orientação imediata aos interessados;

IV - Promover cursos destinados a habilitar os educadores, no que se refere à 
prevenção e orientação de usuários ou dependentes de substâncias entorpecentes 
ou que determinem dependência física e/ou psíquica;

V - Incentivar a introdução do tema no desenvolvimento normal dos currículos 
de  ensino,  como  resultado  do  trabalho  multidisciplinar  que  envolva  toda  a 
comunidade escolar e em todos os níveis;

VI - Estabelecer fluxos contínuos de informação entre o Conselho Municipal e 
os  Conselhos  Estadual  e  Federal  de  Entorpecentes,  com  vistas,  inclusive,  à 
realização de pesquisas diversas e ao levantamento estatístico sobre o consumo de 
drogas;

VII - Celebrar convênios e elaborar outros instrumentos hábeis que viabilizem a 
consecução dos objetivos propostos;

VIII  - Orientar  a  política  local  de  repressão  e  reabilitação  de  usuários  ou 
dependentes de entorpecentes;

IX  -  Promover  palestras  e  eventos  que  tenham  por  objetivo  a  prevenção 
primária, secundária e terciária;

X -  Cooperar  no  aperfeiçoamento  dos  conhecimentos  técnicos  e  científicos 
referentes ao uso e ao combate de entorpecentes que determinem dependência 
física e/ou psíquica;
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XI - Estimular o programa de prevenção contra a disseminação do tráfico e uso 
indevido  de  substâncias  entorpecentes  que  determinem dependência  física  e/ou 
psíquica;

XII  –  Estabelecer  prioridades  através  de  critérios  técnicos,  financeiros  e 
administrativos que se coadunem com as peculiaridades e necessidades locais

XIII - Acompanhar grupos de apoio que executem trabalhos junto às crianças, 
adolescentes  e  famílias  visando  orientar  a  prevenção  primária,  secundária  e 
terciária;

XIV - 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;

XV - Cadastrar,  fiscalizar,  orientar e apoiar as entidades que, no âmbito do 
Município de Glorinha, desempenham atividades de recuperação e reajustamento 
social do dependente.

Art. 3º. O Conselho Municipal de Entorpecentes será composto pelos seguintes 
membros:

I – Um representante da Secretaria Municipal de Educação;

II – Um representante da Secretaria da Saúde;

III – Um representante da Secretaria de Assistência Social;

IV – Um representante da Legião da Boa Vontade – LBV de Glorinha;

V – Um representante da Associação Comunitária do Loteamento Bela Vista;

VI – Um representante do Rotary Club Glorinha;

VII – Um representante do Círculo de Pais e Mestres das Escolas Municipais;

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

IX - Um representante da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de 
Glorinha – ACISGLO.

Parágrafo  único  – Para  cada indicação de membro titular  deverá  haver  a 
indicação de um membro suplente.

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. O  desempenho  das  funções  de  membro  do  Conselho 
Municipal de Entorpecentes não será remunerado, sendo considerados relevantes 
os serviços prestados.

Art.  5º. O Conselho Municipal  de Entorpecentes,  como órgão normativo de 
deliberação  coletiva,  vinculado  ao  Gabinete  do  Prefeito,  terá  sua  competência 
desdobrada  e  suas  condições  de  funcionamento  determinadas  em  Regimento 
Interno, a ser elaborado e aprovado no prazo de 30 (trinta) dias pelos Conselheiros, 
e aprovado por ato do Prefeito Municipal.

Art. 6º. O Conselho será presidido por um de seus membros, escolhidos dentre 
os representantes dos órgãos e das entidades ditadas no Artigo 3º.
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Art.  7º. É  da  competência  do  Conselho  Municipal  de  Entorpecentes  a 
expedição de autorização para a divulgação de textos, cartazes e representações, 
bem como para a realização de cursos, seminários, conferências e propagandas que 
digam  respeito  ao  uso  de  substâncias  entorpecentes  ou  que  determinem 
dependência física e/ou psíquica, ainda que, a título de campanha de prevenção.

Art.  8º. Fica  criado  o  Fundo  do  Conselho  Municipal  de  Entorpecentes  – 
FUNCOMEN, como instrumento de suporte financeiro para o desenvolvimento das 
ações do Conselho Municipal de Entorpecentes.

Parágrafo único - As ações referidas compreendem:

I - Campanhas de prevenção ao uso indevido de drogas e substâncias que 
causem dependência física e / ou psíquica;

II - Realização e participação de cursos, seminários e palestras sobre o tema;

III - Apoio a entidades e instituições sem fins lucrativos;

IV - Convênios e intercâmbios com entidades congêneres;

V - Estruturação, aquisição de acervo e divulgação do Conselho;

VI - Outras ações pertinentes às suas atribuições.

Art.  9º. O  Fundo  do  Conselho  Municipal  de  Entorpecentes  -  FUNCOMEN, 
vinculado  ao  Gabinete  do  Prefeito,  será  gerido  pelo  Conselho  Municipal  de 
Entorpecentes. 

Art.  10.  Constituirão  receitas  do  Fundo  do  Conselho  Municipal  de 
Entorpecentes:

I - Dotações consignadas anualmente no orçamento municipal;

II - Doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e legados de 
entidades nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais;

III  -  Receitas  advindas  de  convênios,  acordos  e  contratos  firmados  entre 
municípios  e  instituições  privadas  e  públicas,  nacionais  e  internacionais,  para 
repasse  a  entidades  governamentais  e  não  governamentais  executoras  de 
programas de prevenção, tratamento e recuperação;

IV - Recursos provenientes do Sistema Federal de Entorpecentes;

V -  Doações de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e 
estrangeiras;

VI  - Rendimentos,  acréscimos,  juros  e  correção  monetária  provenientes  de 
aplicação de seus recursos financeiros;

VII - Outras receitas;

Art. 11. São atribuições do Gabinete do Prefeito:

I  -  Executar  as  providências administrativas  necessárias  a movimentação e 
registro contábil dos recursos vinculados ao presente fundo;

II - Encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações contábeis 
e relatórios exigidos por lei;

Parágrafo único - A utilização dos recursos do fundo será efetuada mediante 
solicitação  formal  e  fundamentada  do  Presidente  do  Conselho  Municipal  de 
Entorpecentes.
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Art. 12. A despesa do Fundo constituir-se-á de:

I -  Financiamento total ou parcial de programas e de projetos aprovados pelo 
COMEN;

II  -  Aquisição  de  material  permanente  e  de  consumo  e  outros  insumos 
necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos;

III  - Construção, reforma, ampliação ou locação de imóveis necessários aos 
objetivos do COMEN;

IV  -  Desenvolvimento  de  programas  de  estudos,  pesquisas,  capacitação  e 
aperfeiçoamento de recursos humanos;

V  -  Atendimento  de  despesas  diversas  de  caráter  urgente,  necessárias  à 
execução de ações previstas no Artigo 8º.

Art. 13. As despesas decorrentes da presente Lei, também, correrão à conta 
do Orçamento vigente, junto ao Gabinete do Prefeito.

Art. 14. A presente Lei poderá ser regulamentada por Decreto do Executivo, no 
que couber.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.  16. Revogam-se  as  disposições  em  contrário,  especialmente  a  Lei 
Municipal n° 407, de 11 de maio de 2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em 28 de julho de 2009.

Dorival Dirceu Medinger
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

               Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento 
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