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Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
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Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LEI MUNICIPAL N° 2.80212015, de 14 de abril de 2015.

Institui a Política Municipal Sobre Álcool e
Outras Drogas - PMAD e o Fórum Permanente
de Política Pública Sobre Álcool e Outras Drogas
- FOPAD, no Município de Novo Hamburgo, e
dá outras providências.

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanCIOnoe promulgo a

seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Da Política Municipal Sobre Álcool e Outras drogas - PMAD

Art. 1° Fica instituído no âmbito do Município de Novo Hamburgo a Política Municipal
sobre Álcool e Outras Drogas - PMAD, através da qual são determinadas as medidas para prevenção ao
uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas, atenção e reinserção social de pessoas vinculadas à
Rede de atendimento, acolhimento, abrigamento e tratamento de usuários e/ou dependentes de álcool e
outras drogas.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou
produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas autorizadas
periodicamente pelos órgãos competentes dos Poderes constituídos da União.

Art. 2° A PMAD promoverá, a implantação de Diretrizes das Políticas Públicas, no
âmbito municipal, Nacional e Estadual sobre drogas, destinados à execução, acompanhamento, gestão,
formulação de leis complementares, auxiliar e cooperar com as atividades de prevenção, tratamento,
inclusão e reinserção social, fiscalização e repressão ao tráfico e uso indevido de drogas, nos termos da
Lei Federal nO11.343, de 26 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre drogas e nos termos da legislação vigente.

Art. 3° A PMAD envolve por definição o trabalho intersetorial, integrando, com as
instâncias da sociedade e com todas as esferas do poder público, operadores do direito, profissionais de
saúde, educação e bem-estar social, polícias civil, militar e guarda municipal, organizJfes não
governamentais e voluntários. I~
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Art. 4° O PMAD será desenvolvido com recursos dos programas previstos para execução

das políticas Nacional e Estadual sobre drogas, suplementações de recursos próprios do orçamento

municipal, além das parcerias com a sociedade civil e iniciativa privada para desenvolver ações no âmbito

do município de Novo Hamburgo/RS.

Art. 5° O Poder Executivo, desenvolverá a Política Municipal sobre Álcool e Outras

Drogas - PMAD, com aprovação do controle social, envolvendo a sociedade civil, comunidades,

empresas, escolas e entidades para execução de ações determinadas com o fito de, promover, informar,
realizar campanhas e orientar a população e familiares relativos aos problemas com o álcool e drogas,

além de divulgar amplamente a rede local e seu fluxo de atendimento, cuidados e tratamento aos
dependentes químicos, com confecção de material especializado, tais como cartilhas, cartazes,

radiodifusão, TV, internet e demais mídias.

Art. 6° A Política Municipal sobre Álcool e Outras Drogas - PMAD, na hipótese dos

programas a serem instituídos e desenvolvidos por contratação ou acompanhamento dos repasses de

recursos públicos, oriundos do Município, Estado ou da União, manterá informado, por meio de

relatórios, o Fórum Municipal Permanente de Política Pública Sobre Álcool e Outras Drogas - FOPAD e

o Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN.

Art. 7° Dentre as principais ações da Política Municipal sobre Álcool e Outras Drogas -

PMAD, destacam-se as seguintes atividades:
I - Intercâmbio com outros municípios, estados e/ou países, a fim de discutir políticas de

prevenção primária, secundária e terciária sobre o uso, abuso, tratamento, atendimentos e combate ao

tráfico de drogas;

11- Promoção de ações de publicidade em diversas mídias;

111- Normatização do fluxo dos serviços que compõe a rede e a definição de seus

integrantes;

IV - Capacitação de profissionais da área da saúde, assistência social, educação, e
segurança, visando à valorização da vida e ações preventivas ao uso do álcool e outras drogas em
associações, instituições religiosas, empresas, instituições de ensino entre outras.

Art. 8° O Poder Executivo por meio da Política Municipal sobre Álcool e Outras Drogas -
PMAD, promoverá seminários, fóruns temáticos, encontros, palestras, e capacitações, com o objetivo de
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organizar, conscientizar, sensibilizar, discutir e informar ações na rede de atenção, sobre o uso, abuso e

dependência de substâncias psicoativas no âmbito do trabalho, seja público ou privado, direcionado para

empresas, sindicatos e organizações governamentais e não governamentais.

Art. 9° Caberá a Política Municipal sobre Álcool e Outras Drogas - PMAD o

levantamento das informações por meio dos debates gerados pelas atividades descritas no art. 8°, fornecer

ao Gestor Municipal, pareceres, relatórios e diagnósticos da rede para implantação de sistema

informatizado sobre álcool e drogas no âmbito do município.

Art. 10. O Poder Executivo reconhece as Comunidades Terapêuticas como integrantes da

rede de atenção psicossocial - RAPS, regidas por legislação federal e estadual específicas, cabendo a

Política Municipal sobre Álcool e Outras Drogas - PMAD, integrá-las de forma positiva e propositiva,

garantindo os fluxos a serem definidos de referência e contra referência para toda rede.

Art. 11. A Política Municipal sobre Álcool e Outras Drogas - PMAD deverá prever,

informar, apoiar e promover a parceria com as empresas e comércio, objetivando construir programas de

prevenção e ações de encaminhamento para atendimento na rede, quando detectado problemas

relacionados com funcionários usuários ou dependentes de drogas.

Art. 12. A Política Municipal sobre Álcool e Outras Drogas - PMAD reconhece a

diversidade e importância dos grupos de apoio, governamentais ou da sociedade civil e estimulará o

fornecimento e integração desses serviços à rede e aos usuários de drogas e suas famílias ou responsáveis.

Art. 13. A Política Municipal sobre Álcool e Outras Drogas - PMAD promoverá a
intersetorialidade de todas as ações entre si, do Poder Executivo e demais órgãos que compõem o Poder
Publico no âmbito do município, especialmente junto ao Poder Judiciário para construir e fortalecer
parcerias e reconhecimento dos serviços que compõem a rede, a qual, em sua extensão contempla muitas

demandas, atualmente judicializadas.

CAPÍTULO 11
Do Fórum Permanente da Política Sobre Álcool e Outras Drogas - FOPAD

Art. 14. Fica instituído o Fórum Municipal Permanente da Política Municipal Sobre

Álcool e Outras Drogas - FOPAD, sendo este presidido pelo Gabinete do Vice Prefeito, reconhecido
como instância governamental municipal, com competência para cuidar do bom funcionamento dos
processos de implantação da Política Municipal sobre Álcool e Outras Drogas - PMAD, zelando ainda
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pela garantia da intersetorial idade, eficiência e efetividade dos objetivos e metas das proposições

construídas pelo coletivo de seus integrantes.

Art. 15. O Fórum Municipal Permanente da Política Municipal Sobre Álcool e Outras

Drogas - FOPAD possui uma Diretoria Executiva composta pelos seguintes membros:

I - um representante do Gabinete do Vice Prefeito, na qualidade de Presidente;

II - um representante do Comitê do Crack é Possível Vencer, na qualidade de Secretaria-

Executiva;

III - um coordenador de cada Câmara Técnica Temática, na qualidade de Conselheiros

Consultivos;

IV - um representante do Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN, na qualidade

do Controle Social;

Parágrafo único. Os integrantes do Fórum Permanente serão pessoas físicas, técnicos ou

profissionais da área, pessoas jurídicas, entidades da sociedade civil, representantes de secretarias e órgão

públicos, conselhos e comitês, organizados por comissões temáticas do referido Fórum Permanente, de
forma intersetorial, ligados aos serviços que compõe a própria rede e controle social, com assento e

direito de encaminhar e defender demandas deste segmento, capacitando seus integrantes ao
protagonismo do processo de construção e implementação continuada da Política Municipal sobre Álcool

e Outras Drogas - PMAD.

Art. 16. O Fórum Permanente da Politica Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas -
FOPAD terá o Conselho Consultivo em sua estrutura de gestão, composto das seguintes Câmaras

Técnicas Temáticas:

I - Câmara Técnica de Legislação sobre álcool e outras drogas;

II - Câmara Técnica de articulação da rede;

III - Câmara Técnica de pesquisas em prevenção primária;

IV - Câmara Técnica em acolhimento, tratamento, recuperação e reinserção social;
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v - Câmara Técnica em repressão e redução de ofertas;

VI - Câmara Técnica de redução de danos;

~ 1° As Câmaras Técnicas Temáticas serão compostas por equipes e/ou comissões,

definidas entre seus membros e coordenadas por um representante eleito por seus pares, denominado

Coordenador

S 2° Cada Câmara Técnica Temática terá o seu coordenador, que convocará e estabelecerá

a pauta do debate, bem como deliberará parecer final no caráter de Conselho Consultivo;

~ 3° O Presidente deverá ser membro nato de todas as Câmaras Técnicas.

~ 4° Sempre que se faça necessário, em função da tecnicidade dos temas em

desenvolvimento, o Fórum Municipal Permanente da Política Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas-

FOPAD poderá contar com a participação de consultores voluntários, convidados pelos Coordenadores ou

servidores, convocados pelo Presidente.

Art. 17. Os membros do FOPAD não serão remunerados, sendo considerados de alta

relevância e de notório reconhecimento pelos serviços prestados ao Município de Novo Hamburgo.

Art. 18. Compete ao Fórum Municipal Permanente da Política Municipal Sobre Álcool e

Outras Drogas - FOPAD, como órgão gestor da Política Municipal sobre Álcool e Outras Drogas -
PMAD, formalizar a rede, formular a política municipal sobre drogas, elaborar programas, projetos,
planos, acompanhá-los na implantação e execução, orientação normativa, coordenação democrática da
PMAD por meio de promoção de seminários, encontros e debates, público ou em empresas e entidades
privadas, a supervisão, o controle e acompanhamento das atividades relacionadas com a prevenção,
repressão, recuperação, ressocialização, fiscalização e controle social do uso indevido de substâncias
psicoativas que causem dependência física ou psíquica, no âmbito do Município.

~ 1° A competência do Fórum Municipal Permanente da Política Municipal Sobre Álcool e
Outras Drogas - FOPAD será exercida, através de resoluções, que deverão estar de acordo com os
objetivos e atribuições da Política Municipal sobre Álcool e Outras Drogas - PMAD e cumprida pelos
órgãos da Administração Pública Municipal.

~ 2° O não cumprimento das resoluções do Fórum Municipal Permanente da Política

Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas - FOPAD, decorrentes de ação ou omissão de di?rntes dos
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Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, instaladas no âmbito do município,

serão imediatamente trazidas ao conhecimento do Fórum e por meio da secretaria-executiva, comunicará

oficialmente às autoridades competentes, para os fins previstos na legislação pertinente.

Art. 19. São atribuições do Fórum Municipal Permanente da Política Municipal Sobre

Álcool e Outras Drogas - FOPAD:

I - Instituir, desenvolver, fiscalizar e acompanhar a implantação e execução da Política

Municipal sobre Álcool e Outras Drogas - PMAD, destinado ao desenvolvimento de medidas para

prevenção do abuso ou uso indevido de drogas, atenção e reinserção social, vinculado a Rede de
atendimento de usuários, acolhimento, abrigamento e tratamento de dependentes químicos e de apoio as
suas famílias ou responsáveis, buscando a redução da demanda e de danos sociais decorrentes dessa

problemática;

11- Acompanhar o desenvolvimento das ações de fiscalização e repressão executadas pelo

Estado e pela União no âmbito do município;

111- Propor ao Prefeito as medidas que assegurem o cumprimento dos objetivos assumidos

mediante a instituição desta Lei;

IV - Buscar desenvolver cursos de capacitação para servidores e sociedade civil, para
alcançar os objetivos do PMAD, aprovados pelo Fórum Municipal Permanente da Política Municipal

Sobre Álcool e Outras Drogas - FOPAD;

V - Estabelecer os critérios e as prioridades para a celebração de contratos ou convênios
entre o setor público e as instituições privadas no âmbito do município;

VI - Contribuir para o aprimoramento dos Sistemas Nacional e Estadual de Políticas sobre
Drogas, por meio da remessa de relatórios, mantendo a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas -
SENAD e o Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN, informados sobre os avanços a partir da Lei
da Politica Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas - PMAD e as ações do Fórum Municipal
Permanente da Política Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas - FOPAD;

VII - Promover, capacitar, acompanhar e executar a articulação da rede e nO~Jtizar seus

fluxos de referencia e contra referencia no âmbito do município; / /I
VIII - Elaborar e aprovar seu regimento interno;
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CAPÍTULO IH
Das disposições finais

Art. 20. Fica reconhecido o COMEN como o órgão do controle social com fórum
privilegiado nas discussões e análise de documentos, quando por ele solicitado para qualquer serviço que

compõe a rede de atenção psicossocial.

Art. 21. Esta Lei será regulamentada por Decreto do Executivo, no que couber.

Art. 22. Esta Lei correrá à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor a contar da sua data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 14 (quatorze)

dias do mês de abril de 2015.

LUIS LAUERMANN
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

IDEMELO
Secretária Municipal d Administração
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