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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LEI N°2.538, de 24 de abril de 2013.

Reconhece como política pública de Prevenção
às Drogas no município de Novo Hamburgo, o
Programa Educacional de Resistência às Drogas
- PROERD, organizado e realizado pela Brigada
Militar e autoriza apoiar efetivamente seu
desenvolvimento.

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. r Reconhece como política pública no Município de Novo
Hamburgo, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD,
desenvolvido pela BIigada Militar, conforme Lei Estadual n° 13.468, de 15 de junho de 2010,
vinculando-o à Secretaria Municipal de Educação para efetivo apoio, com a finalidade de
promover, nas escolas e na comunidade, ações voltadas à prevenção do uso indevido de drogas,
a promoção da cidadania e a disseminação da cultura da paz.

Parágrafo único. O referido programa e projeto, de que trata o caput
deste artigo, será executado pelo 3° Batalhão de Polícia Militar, da Brigada Militar do Estado do
Rio Grande do Sul em parceria com o Poder Executivo Municipal.

Art. 2°
Drogas e à Violência:

I - promoção de cursos do PROERD, por policiais capacitados, para
crianças, adolescentes, jovens, pais e professores, com o propósito de esclarecer as
consequências da utilização das drogas lícitas e ilícitas;

11 - realização de aulas sistemáticas de prevenção primarIa ao uso
abusivo de substâncias psicotrópicas, que causem dependência física ou psíquica, para a
comunidade escolar;

111 - articulação com a realização de campanha em busca de parcerias para
garantir a sustentabilidade, ampliação e aperfeiçoamento do programa.

Art. 3° São objetivos do PROERD:

I - desenvolver um sistema de prevenção à violência e ao uso indevido
de drogas em escolas de todo o Estado do Rio Grande do Sul, para crianças, adolescentes,
jovens e adultos;

11 - ampliar a integração entre a polícia e a comunidade, pautada no
respeito, disciplina e no convívio saudável com a sociedade;
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IH - desenvolver habilidades nos operadores de segurança, no sentido de
prevenir a utilização de drogas lícitas e ilícitas.

Art. 4° O Poder Executivo Municipal regulamentará, por decreto, as
demais disposições relacionadas ao programa, em função das necessidades apresentadas pela
Brigada Militar.

Art. 5° O Poder Executivo fica autorizado:

I - a adquirir diretamente as camisetas, bonés e outros rriateriais
destinados para entrega aos alunos participantes do programa, por ocasião da Formatura do
PROERD, conforme demanda apresentada semestralmente pelo Comando do 3° BPM, unidade
da Brigada Militar responsável pelo seu desenvolvimento no Município; ou

H- a celebrar convênio, através da Secretaria Municipal de Educação,
para a aquisição descrita no inciso I deste artigo.

Parágrafo único. A presente Lei autoriza a renovação sucessiva de
convênios mediante acordo entre as partes, desde que haja dotação orçamentária.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA "VICTOR HUGO KUNZ", aos vinte e
quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e treze.

ANTONIO.CAS,
Presidente.

Registre-se e Publique-se.

BEL. PERNA ~UFf,
Dir tora-Geral.
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