


REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD
CARLOS BARBOSA/RS

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO E DA FINALIDADE

Art. 1º O Conselho Municipal Antidrogas – COMAD, órgão de deliberação coletiva, vinculado
ao Gabinete do Prefeito, instituído pela Lei Municipal nº. 2.258 de 10 de agosto de 2009, tem por
finalidade  se  dedicar  à  causa  antidrogas,  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 e da prevenção da demanda de drogas.

Art. 2º O COMAD tem finalidade de:

I  -  formular  e  executar  política  municipal  de  prevenção  sobre  o  uso  indevido  de  drogas  e
recuperação de dependentes químicos;

II - formular as políticas referentes aos problemas de uso e/ou abuso de substâncias psicoativas,
incluindo as instâncias de prevenção primárias, secundárias e terciárias;

III - instituir  e desenvolver programa destinado ao desenvolvimento das ações de redução da
demanda de drogas;

IV  -  acompanhar  o  desenvolvimento  das  ações  de  fiscalização  e  repressão,  executadas  pelo
Estado e pela União;

V - propor, ao Prefeito e a Câmara Municipal, as medidas que assegurem o cumprimento dos
compromissos assumidos mediante a instituição desta Lei;

VI -  promover  e  apoiar  medidas,  planos,  programas e projetos  que possam contribuir  para a
solução  dos  problemas  concernentes  ao  uso  de  entorpecentes  e  substâncias  que  determinam
dependência física ou psíquica;

VII  -  promover  a  atuação  coordenada  e  a  integração  dos  órgãos  municipais,  de  entidades
particulares e a participação das comunidades em atividades destinadas à fiscalização, prevenção
e combate sobre o uso de entorpecentes e seus efeitos no indivíduo e na sociedade;

VIII - promover palestras e ações preventivas  sobre o uso de entorpecentes e seus efeitos no
indivíduo e na sociedade;

IX - promover intercâmbio de informações e propostas de outros órgãos afins, em nível regional,
estadual e federal;

X - viabilizar a recuperação de dependentes de drogas através do encaminhamento dos pacientes
para as redes de atendimento municipal;

XI - apoiar e supervisionar a implantação e funcionamento de centros de recuperação;

XII - estimular e implementar ações de prevenção contra a disseminação do tráfico e uso indevido
de substâncias entorpecentes que determinem dependência física e psíquica;



XIII - cadastrar, apoiar, orientar e auxiliar as entidades que no âmbito municipal desenvolvam
atividades de prevenção ao uso de drogas;

XIV - promover  cursos de formação,  capacitação e aperfeiçoamento de seus membros,  sob a
orientação de especialista na área;

XV - propor inclusão de matérias que estabeleçam orientações preventivas aos alunos da rede
municipal, sobre a natureza, causas e efeitos das substâncias entorpecentes ou análogas.

§ 1º O COMAD deverá avaliar, periodicamente, a conjuntura municipal, mantendo atualizado o
Prefeito, quanto ao resultado de suas ações.

§ 2º Com a finalidade de contribuir  para o aprimoramento dos Sistemas Nacional e Estadual
Antidrogas o COMAD, por meio da remessa de relatórios frequentes, deverá manter a Secretaria
Nacional  Antidrogas  -  SENAD e o Conselho Estadual  Antidrogas  CONEN permanentemente
informados sobre os aspectos de interesse relacionados à sua atuação.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E DOS ÓRGÃOS

Art. 3º O COMAD é composto por 10 (dez) Conselheiros, conforme o Art. 2º da Lei Municipal nº.
2.258/09, com retração dada à Lei n° 2.385/2010:

I - 01 (um) representante do Gabinete do Prefeito;
II- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude;
V - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação;
VI - 01 (um) representante do Conselho Tutelar;
VII - 01 (um) representante dentre as entidades de Segurança Pública do Município;
VIII - 01 (um) representante do Conselho Municipal da Juventude; 
IX - 01 (um) representante da ACI;
X – 01 (um) representante da Câmara Municipal de Vereadores. 

§ 1º Para cada membro do Conselho haverá um suplente.

§ 2º O conselheiro que faltar injustificadamente por 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 5
(cinco)  intercaladas  durante  o  mandato  perderá  automaticamente  o  cargo,  devendo  a  entidade
indicar outro representante.

Art. 4º São Órgãos do COMAD:

I - Plenário;
II - Presidência;
III - Secretaria Executiva;
IV - Comitê FUNPRED.

§ 1º O Plenário, órgão máximo do COMAD, é constituído pela totalidade dos seus membros e será
presidido pelo seu Presidente.



§ 2º Os Conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos, permitida a sua recondução.

§ 3º Sempre que se faça necessário, em função da tecnicidade dos temas em desenvolvimento, o
COMAD poderá contar com a participação de consultores a serem indicados pelo presidente e
nomeados pelo Prefeito.

§ 4º O Comitê FUNPRED (Fundo Municipal de Prevenção ao Abuso de Drogas), será constituído
por  quatro  membros,  escolhidos  pelo  Plenário,  por  votação,  respeitando  a  paridade  do  Poder
Público e da Sociedade Civil.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Art. 5º A Secretaria Municipal da Saúde é órgão da Administração Pública Municipal responsável
pela coordenação da Política Municipal Sobre Drogas, tendo competência de:

I - coordenar e articular as ações no campo das questões relativas a substâncias psicoativas no
âmbito do município;

II - propor ao COMAD a Política Municipal Sobre Drogas, para devida análise de suas normas
gerais,  bem como critérios  de prioridade  e  de elegibilidade,  além de padrões  de qualidade na
prestação de benefícios, serviços, programas e projetos;

III - elaborar o Plano Municipal Sobre Drogas de acordo com os princípios definidos na Política
Municipal Sobre Drogas e encaminhar ao COMAD para devida aprovação;

IV  -  elaborar  e  encaminhar  a  proposta  orçamentária  para  Plano  Municipal  Sobre  Drogas  –
PROMAD, em conjunto com as demais áreas da saúde;

V - gerir o FUNPRED, sob a orientação e controle do COMAD;

VI  -  encaminhar  à  apreciação  do  COMAD relatórios  trimestrais  e  anuais  de  atividades  e  de
realização financeira dos recursos;

VII - formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo
das questões sobre substâncias psicoativas;

VIII - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar análises para a formulação para questões
sobre substâncias psicoativas;

IX  -  coordenar  e  manter  o  sistema  atualizado  de  cadastro  das  entidades  e  organizações  de
assistência social abrangidas pelo Estado;

X - expedir  atos  normativos  necessários  à  gestão  do FUNPRED, de acordo com as  diretrizes
estabelecidas pelo COMAD;

XI - elaborar e submeter ao COMAD os programas anuais e plurianuais de aplicação de recursos
do FUNPRED.



CAPÍTULO VI
DAS REUNIÕES, DO PRESIDENTE, DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, DOS

CONSELHEIROS E DO COMITÊ FUNPRED

Art.  6º As sessões plenárias  serão realizadas  ordinariamente  mensalmente,  com datas agendas
previamente pelo presidente.

Art.  7º  As reuniões  extraordinárias  serão convocadas  pelo Presidente  ou por requerimento  da
maioria de seus membros.

Art. 8º Ao Presidente do COMAD compete:

I - convocar e presidir as reuniões e encontros promovidos pelo COMAD; 

II - aprovar a pauta das reuniões;

III - resolver questões de ordem;

IV - exercer direito de voto nos casos de empate;

V - representar  oficialmente  o Conselho,  ou no seu impedimento,  designar  como seu
representante qualquer membro do Conselho;

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

VII  -  elaborar  ao  final  do  mandato,  junto  com os  demais  conselheiros,  relatório  das
atividades durante a gestão.

Art. 9º Ao Secretário Administrativo compete:

I - dirigir, coordenar, orientar e supervisionar as ações administrativas do COMAD;

II - secretariar as reuniões do Conselho com elaboração das atas; 

III  -  praticar  os  atos  burocráticos  necessários  ao cumprimento  das  decisões  plenárias,
preparando a documentação para assinatura do Presidente do COMAD;

IV - manter em dia o expediente e a correspondência do COMAD;

V - presidir as reuniões na ausência do Presidente, assumindo suas funções.

Art. 10 Aos Conselheiros titulares compete:

I - participar das reuniões do COMAD, com direito a voz e voto; 

II – executar tarefas que lhe forem solicitadas;

III – representar oficialmente o COMAD, quando designado pelo Presidente.



Art. 11 Aos Conselheiros suplentes compete:

I - participar das reuniões do COMAD, só tendo direito a voto na ausência do titular;

II - executar tarefas que lhe forem solicitadas;

III - assumir as funções do Conselheiro titular na ausência desse, para o exercício de suas funções.

Art. 12 O FUNPRED (Fundo Municipal DE Prevenção ao Abuso de Drogas) é o instrumento de
captação,  controle  e  liberação  de  recursos  provenientes  de  órgãos  públicos  ou  privados.  Será
regulamentado  por  Decreto  expedido pelo  Chefe  do Poder  Executivo  e  gerido  pela  Secretaria
Municipal de Saúde, sob a orientação do COMAD.

Art. 13  Os recursos que compõem o FUNPRED serão depositados em instituições financeiras
oficiais, em conta especial sob a denominação em próprio nome do FUNPRED. Serão aplicados
em:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços desenvolvidos pelo órgão da
Administração Municipal responsável pela execução da Política Municipal Sobre Drogas ou por
órgãos conveniados públicos ou privados, desde que devidamente aprovados pelo COMAD;

II - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado
para execução de programas e projetos específicos, cujas temáticas estejam relacionadas com as
questões sobre substâncias psicoativas;

III  -  aquisição  de  material  permanente  e  de  consumo  e  de  outros  insumos  necessários  ao
desenvolvimento dos programas;

IV - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração
e controle das ações sobre substâncias psicoativas;

V - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em
áreas relacionadas às questões sobre substâncias psicoativas.

§ 1º O repasse de recursos para as entidades e organizações que desenvolvam ações voltadas para
as questões relacionadas ao uso e abuso de substâncias psicoativas, devidamente registradas no
COMAD, será efetivado por intermédio do FUNPRED, de acordo com critério estabelecido pelo
COMAD.

§ 2º As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais que
atuem  na  área  da  dependência  química  de  substâncias  psicoativas  se  processarão  mediante
convênios,  contratos,  acordos,  ajustes  e/ou  similares,  obedecendo a legislação  vigente  sobre  a
matéria e de conformidade com o PROMAD e aprovados pelo COMAD.

§ 3º As contas e os relatórios do gestor do FUNPRED serão submetidos à apreciação do COMAD
trimestralmente de forma sintética e anualmente de forma analítica.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



Art. 14  O presente Regimento Interno somente poderá ser alterado por propostas de dois terços
dos membros do COMAD.

Art. 15 Este Regimento Interno entra em vigor na data da sua aprovação.

Carlos Barbosa, 16 de junho de 2016.
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