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DIRETRIZES PARA CRIAÇÃO DO COMAD/COMEN 

 

OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ENTORPECENTES DE SANTA 

CATARINA, são criados através de Lei ou Decreto Municipal, de forma paritária 

entre entidades governamentais e não governamentais. Têm por missão 

implantar Políticas Públicas Sobre Drogas, no que se refere: à prevenção, 

tratamento, reinserção social, repressão e fiscalização na área das drogas.   

 

01 - ROTEIRO PARA CRIAÇÃO DO COMAD 

a) Mensagem para envio à Câmara Municipal. (anexo 1) 

b) Lei Municipal criando o COMAD.(anexo 2) 

c) Nomeação dos Conselheiros do COMAD. 

d) Posse dos Conselheiros. (registro em ata) 

e) O Presidente e Vice-Presidente são eleitos pelo Colegiado, 

pelo período de 02 anos, e referendados pelo Prefeito; 

f) Nomeação de uma comissão para redigir o projeto do 

Regimento Interno (modelo anexo 3); 

g) Duração do mandato dos Conselheiros (as); 

h) Reunião do COMAD para análise, discussão, emendas e 

aprovação do Regimento Interno. 

i) Ofício dirigido ao Prefeito, encaminhando o Regimento 

Interno e a ata do COMAD, que o aprovou para que seja homologado o 

Regimento Interno, e nome da Presidência. 

j) Decreto do Prefeito homologando o Regimento Interno. 

k) Encaminhar ao CONEN/SC a documentação relativa aos 

itens: b, c, d, g, h, f, i. 

02 – ASPECTOS LEGAIS DE APOIO AOS COMADS/COMEN 

a) O Decreto ou Lei Municipal de criação do COMAD/COMEN 

deverá estar fundamentado na seguinte Legislação: 
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 Lei Federal nº 11.343 combinado com o Decreto Federal nº 

5.912 - Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso 

indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependências física 

ou psíquica e dá outras providências. 

                          - Lei nº 13.641 de 27 de dezembro de 2005– Institui o Sistema 

de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes do CONEN/SC e 

dá outras providências. 

 Lei Orgânica do Município. 

b) Os atos relativos à administração do COMAD/COMEN 

devem ter a sua base na Lei Orgânica do Município. 

c) A representação no COMAD/COMEN deve obedecer, na 

medida do possível, o mesmo critério adotado pelo CONEN/ SC. 

 

03 – SUGESTÕES PARA REPRESENTAÇÃO NO 

COMAD/COMEN 

 Um representante titular e um suplente dos seguintes 

órgãos ou segmentos: 

a) Ministério Público na qualidade de Assessor Jurídico. 

b) Secretaria da Saúde do Município. 

c) Secretaria da Educação do Município. 

d) Unidade Educacional do Estado no Município. 

.                         e) Polícia Civil. 

                          f) Polícia Militar. 

                         g) Ensino Superior do Município. 

                         h) Associação da Escola de Pais do Brasil. 

                          i) Unidade Sanitária do DSP no  Município. 

                          j) Médico indicado pela Ass. Médica do Município. 

l) Advogado indicado pela OAB/ SC no Município. 

                          l) Conselho Tutelar. 

                         m) ONGs e/ou Clubes de Serviço. 
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                          n) Conselhos Comunitários. 

OBS:  

1. Quanto à representação no COMAD/COMEN, o 

CONEN/SC recomenda que o número de conselheiros, embora paritário, não 

seja excessivo de maneira que facilite a dinâmica das ações e reuniões. 

2. Para melhor dinamizar o trabalho, o COMAD poderá 

organizar-se em comissões. 

SUGESTÃO: 

- Comissão de Prevenção Integral, Comissão de Tratamento e 

Reinserção Social, Comissão de Fiscalização, Repressão e Legislação, 

Comissão de Comunicação e Eventos. 

 

3. Criar Conselhos ou Comissões? 

- O CONEN/SC deixa a decisão para cada município avaliar 

qual das duas formas é a mais viável. 

- Caso opte pela Comissão Municipal de Políticas Públicas 

sobre Drogas, essa deverá estar legitimada por Portaria ou Decreto do 

Executivo Municipal. 

- Toda Comissão deverá ter: Um instrumento legal, através 

de Decreto Municipal, criando a Comissão e seu Regimento Interno, que 

viabilize seu funcionamento sistemático. (Sua área de atuação é a mesma do 

COMAD). 

 

4. Recomenda-se que na composição do COMAD/COMEN ou 

Comissão obedeça o critério de paridade entre os órgãos governamentais e 

não governamentais. 

 

5. Condições mínimas para o bom funcionamento do 

COMAD/COMEM: Uma sede, telefone e uma pessoa para atender o público. 
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É IMPORTANTE LEMBRAR: 

Existem três fatores fundamentais a serem levadas em conta 

no caso do envolvimento com drogas legais e ilegais: 

 A substância em si; 

 O indivíduo que a utiliza; 

 O contexto social e cultural em que a droga e o indivíduo se 

inserem. 

Portanto ao desenvolver as ações, estes fatores devem ser 

avaliados em conjunto. A ação baseada em apenas um deles estará fadada ao 

insucesso.  

04 – SUGESTÕES PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO 

COMAD/COMEN 

a) Propor uma política local de prevenção compatibilizando as 

diretrizes do CONAD/SENAD e CONEN/ SC. 

b) Estimular programa de prevenção ao uso e abuso de 

drogas junto às pessoas físicas e jurídicas do município. 

c) Coordenar e acompanhar os programas e ações de 

prevenção ao uso e abuso de drogas no município. 

d) Estimular uma cultura de valorização da vida e da saúde, 

física e mental. 

e) Estimular estudos e pesquisas visando ao aperfeiçoamento 

dos conhecimentos técnicos e científicos referentes ao uso de substâncias 

psicoativas. 

f) Estimular a criação e funcionamento de COMADs/COMENs 

nos Municípios vizinhos, proporcionando o intercâmbio de experiências entre 

todos. 

g) Promover debates e discussões de forma aberta e 

abrangente, objetivando uma mudança de postura social, frente ao problema 

das drogas legais e ilegais. 
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h) Manter atualizados os cadastros dos conferencistas, 

comunidades terapêuticas (centros de recuperação), instituições que trabalham 

com prevenção e grupos de apoio. 

i) Fazer levantamento da realidade local para conhecer os 

recursos comunitários existentes. 

j) Mobilizar os recursos de grupos comunitários e empresas 

locais para apoiarem os programas de prevenção, tratamento e 

ressocialização. 

k) Promover a capacitação de recursos humanos nos diversos 

níveis de prevenção. 

l) Organizar biblioteca e produzir e/ou adquirir material 

educativo referente à prevenção. 

m) Utilizar os meios de comunicação existentes na comunidade 

(TV, rádio, jornal) para divulgação de ações permanentes sobre prevenção em 

todos os níveis (de preferência com o apoio de lideranças nestas áreas). 

n) Recorrer às lideranças da comunidade para juntos 

desenvolverem um  programa comunitário de prevenção. 

o) Levantar dados estatísticos sobre os problemas causados 

pelo álcool, tabagismo e outras drogas, no Município. 

p) Incentivar a organização de Grupos de Pais (Escolas de 

Pais, Amor exigente, Clubes de Mães, APPs...) para o suporte ao trabalho de 

prevenção ao uso e abuso de drogas. 

q) Envolver os órgãos locais de aplicação da Lei com todas as 

questões e aspectos relacionados com a prevenção às drogas, buscando 

inclusive a cooperação com sistema policial, para identificar novos problemas 

com o uso e abuso de drogas. 

r) Proceder ao encaminhamento de pessoas com problemas 

de drogas, para tratamento. Estabelecer vínculos com:  
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 Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, Comunidades 

Terapêuticas, Grupos de Ajuda-Mútua, (AAs e NAs, etc), visando o tratamento 

de dependentes e seu processo de recuperação.  

s) Encaminhar, para aprovação do CONEN/SC, programação 

de cursos e o credenciamento de pessoal para ministrar palestras sobre 

assuntos relacionados com drogas e álcool, sempre que ultrapassar o limite do 

seu município, de acordo com normas expedidas pelo órgão (em anexo). 

Promover encontros mensais ou bimestrais com segmentos da comunidade em 

geral para abordagem sobre o tema droga/ álcool, sempre que possível com a 

presença de profissionais da área. 

t) Estabelecer critérios para o credenciamento de palestrantes 

no Município. 

u) Acompanhar e avaliar periodicamente o credenciamento de 

palestrantes no Município. 

v) Manter intercâmbio com os demais Conselhos do Município 

para planejamento de ações integradas. 

w) Fazer com que a comunidade se conscientize que o álcool 

é uma droga tão danosa como outra qualquer (anexo Lei estadual 12.948 de 

março de 2004 e o ECA artigo 81-inciso 2 combinado com o artigo 242.). 

 

 

Prevenir o uso e abuso de drogas não é tarefa única dos 

governos. 

São necessários o apoio e a participação da Comunidade. 

Mobilizando a Comunidade, unindo forças, torna-se possível 

aumentar a participação nos programas de Prevenção e ampliar o impacto na 

sociedade. 
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O COMAD, como órgão articulador incentiva o processo de 

mobilização e participação popular, despertando a consciência das pessoas 

para o exercício da cidadania. 

 

05 - ATIVIDADES QUE PODERÃO SER ARTICULADAS 

JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DO MUNICÍPIO. 

 

5.1 – GRUPOS COMUNITÁRIOS 

a) Incentivar o desenvolvimento de ações comunitárias com 

orientações preventivas sobre drogas. 

b) Incentivar a convivência familiar e atividades de lazer. 

c) Identificar lideranças comunitárias para desenvolver 

atividades de prevenção. 

d) Organizar grupos e capacitar voluntários na comunidade 

para atuarem na educação preventiva junto aos diferentes grupos, crianças, 

adolescentes e adultos. 

e) Identificar e estabelecer parcerias, quanto possível, com as 

ONGs que atuam no Município, em áreas afins. 

f) Desenvolver ações com grupos organizados (clubes de 

serviço, associações, clubes desportivos, Igrejas, entre outros) na prevenção 

ao uso e abuso de drogas. 

g) Organizar e fortalecer os centros comunitários dos bairros 

para proporcionar a seus moradores atividades esportivas, artísticas e sociais. 

h) Buscar formas de assistir e integrar usuários de drogas na 

vida comunitária, em vez de discriminá-los ou rejeitá-los. 

i)  Estimular a identificação dos fatores de riscos na 

comunidade que levam ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. 
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j) Estimular a criação de espaços para realizar debates, 

estudos, palestras com adolescentes sobre limites, valores éticos, morais e 

religiosos, uso e abuso de drogas, relacionamento familiar. 

CONSIDERAÇÕES: 

As populações excluídas (aquelas que por condições 

econômicas ou sócio – culturais, estão mais vulneráveis e não são 

suficientemente contempladas pelas políticas públicas ), requerem uma 

atenção especial. Entre elas incluem-se os portadores de deficiências físicas, 

os moradores, meninos e meninas em situação de rua, os índios, os moradores 

de favelas e periferias, os portadores de HIV/AIDS, profissionais do sexo e 

populações carcerárias, precisam de atenção especial nos aspectos 

preventivos, de tratamento e de reinserção social. Nesse sentido, são 

assertivas as seguintes propostas: 

 Elaboração de políticas diferenciadas, respeitando as 

diversidades desses grupos; 

 Elaboração de programas para resgatar a auto-estima; 

 Criação de espaços alternativos de convivência e de 

tratamento; 

 Elaboração de materiais de prevenção às drogas em braile 

para portadores de deficiência visual;  

 Criar campanhas de comunicação, dirigidas aos deficientes 

auditivos e às pessoas portadoras de deficiências de uma maneira geral; 

 Garantir o acesso aos serviços públicos; 

 Realizar um trabalho de conscientização da comunidade 

para reconhecer e respeitar os direitos das populações excluídas; 

 Estimular o exercício da cidadania, para que estas 

populações se organizem e reivindiquem o direito à saúde, educação, trabalho, 

lazer entre outros; 
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 Criar fóruns permanentes de discussão sobre 

necessidades especificas destes grupos em relação à prevenção, tratamento e 

reabilitação dos usuários e dependentes de drogas 

 

 

5.2 – ESCOLAS 

 

É importante que os educadores mediam o conhecimento 

científico com os educandos, para que os mesmos possam tornar-se sujeitos 

de sua própria história, através do pleno exercício da cidadania, buscando uma 

transformação social despida de preconceitos e fundada em princípios éticos, 

morais, religiosos e sociais. 

O planejamento e a implantação de programas preventivos 

deve: 

 Permear todo o currículo escolar, sendo o professor o 

mediador do processo; 

 Contar com a adesão de todos os níveis do Sistema 

Educacional. 

 

a) Incentivar o desenvolvimento de um programa de 

prevenção sistemático e contínuo em todos os níveis e redes de ensino. 

b) Solicitar junto à direção das escolas, cursos, seminários, 

debates e encontros  para atualização dos educadores. 

c) Apoiar e incentivar as atividades já relacionadas no 

calendário escolar como: Dia Nacional de Combate ao Fumo, Semana de 

Políticas Públicas Sobre Drogas, Semana da Saúde, Semana da Juventude, 

Semana da Primavera, Semana da Educação para a Paz e outros. 
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d) Encorajar, através das APPs, a participação dos pais em 

palestras, encontros, grupos de estudos sobre a ação das substâncias 

psicoativas no organismo, suas conseqüências e prevenção. 

e) Estimular a escola a abrir espaços físicos  para formar 

grupos de estudo sobre prevenção ao uso de drogas, DST/AIDS e outros afins. 

f) Estimular as Unidades Escolares para que a prevenção 

seja garantida no Projeto Político Pedagógico. 

g)  Conscientizar as escolas quanto à realização de festas, 

comemorações, sem uso de bebidas alcoólicas, conforme previsto na Lei 

Estadual nº 12.948, de 11 de maio de 2004. 

h) Incentivar os educadores para que promovam intervenções 

pedagógicas junto a familiares e alunos com objetivo de reduzir o consumo 

(oferta de drogas legais e ilegais), enfatizando os fatores de risco e de 

proteção. 

i) Incentivar a criação de Grêmios Estudantis com o objetivo 

de: 

 Incentivar lideranças, criar espaço para discussão de 

assuntos do interesse dos adolescentes, inclusive o assunto drogas. 

 

É IMPORTANTE SABER: 

A informação por si só, não é suficiente para o aluno mudar 

comportamentos, daí um maior investimento pedagógico nas habilidades 

psicossociais, como o incentivo a tomar decisões responsáveis, fazer opções 

construtivas, interagir e desenvolver mecanismos de defesa.   

 

5.3  - UNIVERSIDADES 

a) Propor a inclusão nos currículos de todas as áreas, de 

assuntos relacionadas à prevenção ao uso e abuso de drogas. 
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b) Estimular a formação de grupos de estudo sobre 

substâncias psicoativas, envolvendo acadêmicos e servidores. 

c) Incentivar a criação de uma Comissão de Prevenção, para 

coordenar as ações curriculares e da comunidade universitária. 

d) Estimular as Universidades na capacitação dos futuros 

educadores em prevenção ao uso e abuso de drogas, através de cursos de 

extensão universitária. 

e) e)Estimular grupos de apoio para assistir usuários de 

drogas da comunidade universitária. 

f) Estimular as Instituições de Ensino Superior para que 

realize pesquisas tanto na própria Comunidade Universitária, quanto na 

Comunidade em que estão inseridas sobre: índice de consumo, formas 

alternativas de tratamento, novas abordagens de dependência de drogas, 

avaliação dos métodos de prevenção e outros. 

 

IMPORTANTE: 

As três áreas fundamentais que compreendem a intervenção 

em matéria do uso e abuso de drogas (prevenção, tratamento, e repressão) 

esbarram nas sérias carências e inadequação de recursos humanos. 

As Instituições de Ensino Superior poderiam prestar valiosa 

colaboração à Comunidade na capacitação de recursos humanos e na 

pesquisa. 

 

 

5.4– INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS 

 

a) Solicitar às diferentes confissões sua participação nos 

programas de prevenção. 
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b) Incentivar as diferentes confissões a criarem grupos de 

estudos e orientação sobre prevenção às drogas. 

c) Incluir nos programas das instituições Religiosas, 

informações e orientações sobre drogas, principalmente álcool e fumo.   

 

5.5 - EMPRESAS - LOCAIS DE TRABALHO 

 

O abuso e dependência de álcool e drogas são responsáveis 

por perdas sociais e econômicas significativas. 

Os índices de acidentes de trabalho, absenteísmo, 

produtividade e deterioração das relações interpessoais são preocupações dos 

setores da Medicina Ocupacional e dos Recursos Humanos das Empresas. 

Daí a importância da Empresa ter uma política de prevenção e 

assistência do uso e abuso de drogas no ambiente de trabalho.  

 

a) Estimular as empresas no desenvolvimento de um 

programa de prevenção junto aos seus trabalhadores e familiares. 

b) Promover encontros para a troca de experiências, através 

de seminários, ciclos, debates com as comissões das empresas responsáveis 

pela prevenção de drogas, etc. 

c) Estimular as empresas quanto a uma política de tratamento 

do funcionário usuário de álcool e drogas. 

 

IMPORTANTE: 

É no enfoque da pessoa como um todo orgânico – cognitivo, 

afetivo, social, biológico, mental e espiritual – que se assentam as linhas 

essenciais de um programa de prevenção e tratamento. 

Segundo a OMS “Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social 

e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”. 
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5.6 - ÁREA DA SAÚDE 

 

a) Procurar conhecer os serviços de Saúde Nacional – SUS 

(RDC 29  ANVISA - Agência Nacional da Vigilância Sanitária). 

Todo serviço, para funcionar, deve estar devidamente licenciado pela 

autoridade sanitária competente do Estado ou Município, atendendo aos 

requisitos do Regulamento Técnico da RDC nº 29 e da legislação pertinente, e 

todas as Comunidades Terapêuticas deverão se adequar ao dispositivo da 

referida resolução. 

 Leis: Constituição Federal – 1988 (Capítulo da Saúde). 

 Lei Orgânica de Saúde nº 8.080 e 8.142. 

b) Conhecer as Unidades Básicas de Saúde do município 

(Postos de Saúde), seus respectivos Programas, Ex: Programa de Saúde da 

Família e Agente Comunitário de Saúde. 

c) Incentivar na Unidade Básica de Saúde a inclusão da 

abordagem do uso de álcool, fumo e outras drogas nos Programas: - Saúde da 

Mulher, da Criança, do Idoso, do Adolescente e outros. 

d) Levantar nos Hospitais do Município a existência de leitos 

para tratamento na área de dependência química. 

e) Incentivar a Área da Saúde do Município a confeccionar 

material de informação sobre problemas relacionados às drogas, 

principalmente álcool e fumo. 

f) Conhecer os CAPS – NAPS (Centro/Núcleo de Atenção 

Psico-Social) para tratamento de casos que demandam maior atenção. 

g) Conhecer as Unidades e Clínicas especializadas em 

psiquiatria para encaminhamento de casos que necessitem de internação. 

h) Incentivar a criação de grupos  AA e NA  ou outros Grupos 

de apoio existentes no município. 
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i) Incentivar e acompanhar o trabalho das comunidades 

terapêuticas e os grupos de apoio existentes no município. 

 

Os Conselheiros do COMAD devem conhecer as complicações 

decorrentes do Uso Indevido de Drogas: 

Problemas: clínicos, neurológicos e psiquiátricos, no trabalho, 

no trânsito, nas relações sociais, familiares, financeiras e de criminalidade. 

 

j) Organizar cadastro das instituições que oferecem serviço 

de tratamento e recuperação no município ou região. 

k) Incentivar as Comunidades Terapêuticas para auto-

suficiência econômica. 

l) Incentivar a implantação de consórcio intermunicipal que 

contemple atendimento na área de dependência química. 

 

 

LEMBRETE: 

“... São muitas as substâncias psicoativas (drogas) nos 

mercados lícitos e ilícitos, atendendo os diversos tipos de consumidores que as 

procuram pelos mais diferentes motivos, de ordem pessoal e social. 

Generalizações precipitadas são extremamente danosas na avaliação do 

problema. Sua abordagem exige, além do conhecimento técnico, sensibilidade 

humana e ampla reflexão sobre o tema e suas implicações. Com certeza, a 

tentativa de se compreender a pessoa que recorre a tais substâncias deverá 

ser precedida de uma adequada compreensão da sociedade a que pertença e 

da função que nesta a droga desempenha”. 

Documento MS / Saúde Mental 

5.7 MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
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a) Participar de programas de rádio (abrindo espaço para 

responder perguntas feitas pelas pessoas da comunidade em relação ao 

álcool, fumo e outras drogas). 

Obs: As respostas devem ser dadas por pessoas com 

conhecimento científico de prevenção e tratamento. 

b) Elaborar material de cunho científico para  jornais e revistas 

sobre substâncias psicoativas. 

c) Participar de debates e entrevistas na TV. 

d) Divulgar os programas de tratamento das clínicas, 

comunidades terapêuticas e grupos de apoio, para melhor orientar os que 

buscam estes serviços. 

e) Divulgar através dos Meios de Comunicação, assuntos 

sobre drogas que interessam à Comunidade. 

 

LEMBRETE: 

“Informações claras e objetivas desprovidas de falsos 

sentimentos ou sensacionalismos levam à desdramatizar a questão das 

drogas. Elas aumentam a vigilância acertada e diminuem os preconceitos em 

relação ao usuário”. (R. Bucher ) 

 

5.8  – INSTITUIÇÕES DE REPRESSÃO 

 

Às Instituições executivas da repressão, o COMAD sugere: 

a) O desenvolvimento de Programas de Prevenção e 

Tratamento junto aos profissionais da área de repressão. 

b) O cumprimento da Legislação que proíbe a compra e 

consumo de bebidas alcoólicas e fumo às crianças e adolescentes (ver 

legislação anexa). 
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c)  Atuação da polícia junto às Unidades Escolares na 

repressão ao tráfico e à violência, respeitando as normas vigentes. 

d) Maior vigilância no ambiente de diversão e lazer 

(danceterias, boates, salões de baile, shoppings, praças e ruas da  cidade). 

5.9 - ARTICULAÇÃO DE AÇÕES JUNTO A OUTROS 

CONSELHOS 

a) Inteirar-se da existência dos demais Conselhos no 

município, suas áreas de atuação, seus programas... 

b) Buscar uma ação integrada com os demais  conselhos, 

evitando superposição de ações e de gastos, ou contradições das políticas 

adotadas. 

c) Buscar articulação no uso do espaço físico (telefone, 

secretária, salas e materiais). 

 

A prevenção ao uso indevido de drogas é de responsabilidade 

de todos: pais, educadores, empresários, líderes comunitários, sindicatos, 

instituições religiosas, autoridades... 

Juntando-se as forças vivas da comunidade, é possível 

aumentar o raio de ação das medidas preventivas. O COMAD é o grande 

articulador dessas ações. Um COMAD/COMEM ativo é uma conquista para a 

comunidade. 

 

PENSANDO UM PLANO DE AÇÃO NOS TRÊS NÍVEIS DE PREVENÇÃO 

 

- SUGESTÃO 

 

Ao elaborar um Plano de Ação que consiste em planejar o que 

fazer antes de executar ações, o COMAD/COMEM deve ter em mente que é 

um Órgão Articulador. 
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De um Plano de Ação ou Projeto constam alguns itens: 

1. Conhecimento da Realidade do Município 

1.1 - Diagnóstico  

O conhecimento da realidade demanda um diagnóstico que 

poderá ser obtido através de: 

 Observação 

 Entrevistas 

 Levantamento de dados estatísticos 

 Questionários 

 Outros... 

 

1.2  - Conhecimento das expectativas e das reais 

necessidades do Município. Através de encontros, reuniões, debates, com a 

comunidade conhecer:  

 Como a Comunidade vê a problemática do consumo de 

drogas? 

 Quais as angústias, preocupações, curiosidades 

relacionadas ao tema? 

 Quais as dificuldades das famílias em lidar com questões 

relacionadas ao consumo de drogas? 

 Como os diferentes segmentos do Município se posicionam 

frente ao problema? 

 Outros... 

 

2. Definição de Objetivos 

Os objetivos devem ser formulados de maneira clara e precisa, 

de modo que fique explícito o que se pretende alcançar com as atividades que 

serão desenvolvidas. 
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3. Definição das Atividades 

Todo objetivo deverá ser alcançado a partir das atividades ou 

ações práticas. 

O COMAD/COMEN definirá as ações de articulação junto às 

demais Instituições do Município. 

Ao elaborar o plano o COMAD/COMEM poderá consultar as 

sugestões contidas neste documento. 

É importante que ao definir as ações o COMAD/COMEM 

busque uma articulação junto às demais instituições municipais. 

OBS – Sendo as ações do COMAD/COMEM abrangentes e múltiplas, poderão 

ser desenvolvidas em forma de Projetos. 

 

4. Identificação de Recursos 

Para alcançar os objetivos e realizar as ações (atividades) é 

necessário identificar os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros. 

Ainda poderão ser avaliados os custos e definidas as parcerias. 

 

5. Definição de  prazos 

Um ponto importante na elaboração de um Projeto ou Plano é 

a definição dos prazos, com a organização e distribuição das atividades no 

tempo (cronograma). 

 

6. Avaliação do Plano ou Projeto 

Este ponto é fundamental, pois todo Projeto apresenta acertos 

e erros, e somente uma avaliação criteriosa de todas as atividades poderá 

indicar possíveis modificações em função do que não deu certo ou do que deve 

ser mantido, pois teve resultado positivo. 

 

OBS: 
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O COMAD/COMEM deverá ter seu plano de atividades anuais. 

Incluindo um Encontro anual de COMAD’s/COMEN’s  que ocorre em um dos 

Municípios. 

 

 O planejamento e a implementação de programas preventivos 

devem considerar os contextos histórico, sócio-cultural e econômico, nos quais 

se insere a população alvo. 

 

 

1 - CONFERÊNCIAS E PLANOS DE CURSOS OU SEMINÁRIOS 

 

a)  As conferências e os planos de cursos ou seminários 

deverão estar instruídos com os seguintes dados: 

 Nome, endereço e telefone do responsável pela iniciativa. 

 Prova de regular funcionamento da entidade ou indicação do 

Órgão Público patrocinador. 

 “Curriculum Vitae” dos expositores, apresentadores ou 

conferencistas. 

 Definição de objetivos, metodologia, clientela, número 

previsto de participantes, local, data, duração do evento e a indicação da 

cobrança de eventuais taxas de participação. 

 Programa do Curso, resumo ou sumário das conferências e 

seminários. 

 Cópia do material didático a ser distribuído ou utilizado. 

 

 

2 - DOS PEDIDOS DE PARCERIA E AUTORIZAÇÃO 
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a) Os pedidos de parceria ou autorização devidamente 

formalizados segundo item anterior, serão apreciados no prazo máximo de 45 

(quarenta e cinco) dias, contados, da data de seu recebimento na repartição 

competente. 

b) No exame dos pedidos, levar-se-ão em conta os aspectos 

relevantes da política de prevenção que for adotada pelo Conselho Estadual de 

Entorpecentes. 

c) Não se aplicam às exigências acima as reuniões de caráter 

eminentemente científico e restrito a profissionais especializados.   

d)  Na divulgação de matérias, para análise e aprovação, os 

textos, cartazes, publicações, representações ou propagandas deverão estar 

acompanhados dos respectivos “layout” e minuta. 

 

PROPOSTA DE MENSAGEM PARA ENVIO À CÂMARA MUNICIPAL 

 

MENSAGEM Nº       , de XXXX. 

 

 Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas 

Excelências o projeto de Lei anexo, que objetiva criar o Conselho Municipal de 

Políticas Públicas Sobre Drogas – COMAD. 

 Um dos mais graves problemas que o mundo enfrenta nos dias de hoje 

é o uso e consumo de drogas. 

 Em conseqüência, na maioria das nações tem ocorrido uma total 

mobilização, não só governamental, como de toda população, no sentido de 

enfrentar o problema, fato para o qual o Brasil não ficou alheio. 

Logo, nós, cidadãos e moradores do município de.................... não 

podemos ignorar o problema. Como brasileiros, pais e, principalmente, como 

seres humanos, temos a obrigação de dar a nossa contribuição na luta contra o 

uso de drogas, sobretudo no campo da prevenção. 
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O Conselho Nacional Antidrogas, os Conselhos Estaduais e a 

Secretaria Nacional Antidrogas dentro de uma ação planejada, vêm 

desenvolvendo importante trabalho nas áreas federal e estadual. Nosso 

Município não pode ficar alheio. Deve integrar-se na ação conjunta e articulada 

de todos os órgãos de níveis federal, estadual e municipal que compõem o 

Sistema Nacional de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes. 

Assim, nosso município deve organizar seus esforços e iniciativas, visando 

beneficiar a nossa comunidade, por meio da prevenção do uso indevido e do 

abuso de drogas e entorpecentes. 

E é o que pretende o projeto agora submetido à apreciação da douta 

Câmara Municipal. 

 Ao submeter o projeto à apreciação dessa douta Câmara, estamos 

certos de que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas, 

especialmente, saberão reconhecer que merece aprovação. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossas Excelências os 

protestos de elevado apreço. 

 

.......... de ........................de 20XX. 

 

Prefeito Municipal 

 

 (Orientações para a criação de um Conselho Municipal de Políticas Públicas 

Sobre Drogas – SENAD/2000) 
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ANEXO 2 

 

SUGESTÃO 

 

PROJETO DE LEI Nº ............., DE 20XX.    

 

 

DISPÕE SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

SOBRE DROGAS – COMAD E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS: 

 

........................, Prefeito Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou 

e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:  

Art. 1º - Fica instituído o Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre 

Drogas - COMAD de .........................., órgão normativo de deliberação coletiva, 

que se integrará na ação conjunta e articulada de todos os órgãos de níveis 

federal, estadual e municipal que compõem o Sistema Nacional de Prevenção, 

Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, de que trata o Decreto Federal nº 

110 de 2 de setembro de 1980 e pelo Decreto Estadual n º 18. 505 de 26 de 

novembro de 1982. 

Art. 2º - São objetivos do Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre 

Drogas de ...................... ( nome do município ): 

I - propor programa municipal de prevenção ao uso e abuso de drogas e 

entorpecentes, compatibilizando-o com a respectiva Política Estadual, proposta 

pelo Conselho Estadual, bem como acompanhar a sua execução; 

II - coordenar, desenvolver e estimular programas e atividades de prevenção 

da disseminação de tráfico e do uso e abuso de drogas; 

III - estimular e cooperar com serviços que visam ao encaminhamento e 

tratamento de dependentes de drogas e entorpecentes;  
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IV - colaborar, acompanhar e formular sugestões para as ações de fiscalização 

e repressão, executadas pelo Estado e pela União; 

V - estimular estudos e pesquisas sobre o problema do uso indevido e abuso 

de drogas, entorpecentes e substâncias que determinem dependência física e 

psíquica; 

VI - propor ao Prefeito Municipal medidas que visem a atender os objetivos 

previstos nos incisos anteriores; 

VII – apresentar sugestões sobre a matéria, para fins de encaminhamento a 

autoridades e órgãos de outros municípios, estaduais e federais. 

Art. 3º - O Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas de 

................... será integrado pelos seguintes membros, nomeados pelo  Prefeito 

municipal:  

 Um representante titular e um suplente dos seguintes órgãos e segmentos: 

I) Procuradoria Jurídica do Município. 

II) Secretaria da Saúde do Município. 

III) Secretaria da Educação do Município. 

IV) Unidade Educacional do Estado no Município. 

V) Ministério Público indicado pelo Procurador Geral de Justiça. 

VI) Polícia Civil. 

VII) Polícia Militar. 

VIII) Ensino Superior no Município. 

IX) Associação da Escola de Pais do Brasil. 

X) Unidade Sanitária do DSP no Município. 

XI) Médico indicado pela Ass. Médica do Município. 

XII) Advogado indicado pela OAB/SC no Município. 

XIII) Conselho Tutelar. 

XIV) ONGs  e/ou Clubes de Serviço. 

XV) Conselhos Comunitários. 
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Parágrafo único - Os membros do Conselho terão mandato de 2 ( dois ) anos, 

permitida a recondução. 

Art. 4º - O Conselho será presidido por um dos seus membros escolhido pelos 

seus pares e referendado pelo Prefeito Municipal. 

Art. 5º - As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, porém, 

consideradas de relevante serviço público. 

Art. 6º - O presidente do Conselho, mediante anuência do Prefeito Municipal, 

poderá requisitar servidor ou servidores da Administração para implantação e 

funcionamento do órgão. 

Art. 7º - O Conselho poderá dispor de uma Secretaria, dirigida por funcionário 

indicado pelo seu Presidente e nomeado pelo Perfeito Municipal. 

Art. 8º - As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas pelas verbas 

próprias do orçamento municipal, suplementadas, se necessário. 

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Documento: Orientações para a Criação de um Conselho Municipal de 

Políticas Públicas Sobre Drogas – SENAD/2000 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS 

(SUGESTÃO) 

 

 REGIMENTO INTERNO   

TÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO E DA FINALIDADE 
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Art. 1º - O Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas -

(COMAD), de.............(município) instituído pela Lei Municipal nº _________  de 

___________ é órgão normativo de deliberação coletiva, integrado ao Sistema 

Nacional e Estadual da Prevenção, Fiscalização e Repressão de 

Entorpecentes e vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal. 

 

Art. 2º - O Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas - 

(COMAD) tem por finalidade: 

 

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

fiscalização de entorpecentes, bem como promover , pelos meios necessários, 

a integração ao Sistema, dos órgãos do Estado e Município, para a realização 

dos objetivos visados; 

 

II - Cadastrar, fiscalizar, orientar e apoiar as entidades que, no âmbito do 

Município, desempenham atividades de recuperação e reajustamento social do 

dependente; 

 

III - Apoiar e auxiliar os órgãos encarregados de promover a ação fiscalizadora, 

na forma da lei, sobre os produtos e substâncias entorpecentes ou que 

determinem dependência física ou psíquica; 

 

IV - Promover a execução, através dos meios hábeis, dos planos e objetivos 

estabelecidos no Art. 2º, incisos I a VII da   Lei Municipal nº _____ de 

_________ .  

 

 

TÍTULO II 

Da Organização 

Capítulo I 
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Da  Composição 

 

Art. 3º - O Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas - ( 

COMAD ) é composto por membros escolhidos na forma do disposto no art. 3º, 

incisos I a XV Lei Municipal nº _______ de __________ .  

 

Capítulo II 

Dos Órgãos de Deliberação e Apoio 

 

Art. 4º - Para o desempenho de suas atividades, o Conselho Municipal 

de Políticas Públicas Sobre Drogas (COMAD)  disporá de comissões 

permanentes e temporárias .  

 

Seção I 

Do Conselho 

 

Art. 5º - O Conselho constituído por todos os Conselheiros (as) titulares 

e, na falta, pelos respectivos suplentes, instala – se para a primeira chamada, 

com a presença da maioria simples de seus membros, número legal para 

deliberação e votação, decorridos 30 minutos do horário estabelecido, a 

reunião será realizada com qualquer quorum. 

 

Parágrafo Único - O “Quorum“ será apurado no início de sessão pela 

assinatura dos Conselheiros na lista de presença. 

 

Subseção I 

Das Reuniões 
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Art. 6º - O número e dia das reuniões do Colegiado será estabelecido a 

critério da necessidade de cada Município, sendo de extrema importância, 

sempre que possível 02 (duas) ao mês, em caráter ordinário.  

 

§ 1º - No mês de janeiro e fevereiro, considerado de recesso, não será 

realizada reunião ordinária. 

 

§ 2º - O Conselho realizará reuniões extraordinárias, sempre que for 

convocado, com antecedência mínima de 03 (três) dias, por seu 

Presidente ou por um terço dos seus membros; 

 

§ 3º - As reuniões do Conselho são sempre de caráter reservado, salvo 

as solenes e as de cunho técnico – científico.  

 

Seção II 

Das Comissões 

 

Art. 7º - Poderão ser designadas comissões temáticas, constituídas por 

03 (três) ou mais membros definidos pelo Conselho. 

 

Parágrafo único – Às comissões caberá a escolha dos respectivos presidentes. 

 

Subseção II 

Do Presidente 

 

Art. 8º - O Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas - 

(COMAD) será presidido por  um de seus membros, escolhido por seus pares e 

referendado pelo Prefeito Municipal, com mandato de (2) dois anos, podendo 

ser reconduzido por igual período. 
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§ 1º - O Conselho elegerá, dentre os seus membros, um Vice - 

Presidente, que substituirá o Presidente nas faltas e impedimentos. 

 

§ 2º - Nos impedimentos e faltas do Presidente e do Vice - Presidente, 

presidirá o Conselho o membro titular mais antigo. 

 

§ 3º - O Conselho poderá dispor de uma Secretaria, dirigida por 

funcionário indicado pelo seu Presidente e nomeado pelo Prefeito 

Municipal. 

 

TÍTULO III 

Das Competências 

Capítulo I 

Do Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas 

 

Art. 9º - Ao Conselho Municipal Antidrogas compete: 

 

I - Na esfera administrativa 

 

a)  elaborar seu Regimento; 

b)  exercer as funções que lhe são conferidas pelas leis e decretos federais, 

estaduais e municipais; 

c)  manter intercâmbio com os Conselhos congêneres do País; 

d)  regular as atribuições de seu pessoal administrativo; 

e)  deliberar sobre matérias de caráter administrativo, ligadas às suas 

atribuições; 

f)  decidir sobre os pedidos de licença dos conselheiros e sobre sua 

prorrogação. 

g)  Criar seu Fundo Municipal Financeiro. 
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II - Na esfera técnica 

 

a)  desempenhar as atribuições referidas no Art. 2º deste Regulamento; 

b)  prestar orientação normativa e supervisão técnica aos demais órgãos do 

Sistema, sem prejuízo da subordinação  administrativa destes às Unidades e 

cujas estruturas estiverem integrados; 

c)  coordenar as providências necessárias ao atingimento dos objetivos do 

Sistema, discriminados no art. 2º da Lei Municipal nº _______ 

d)  opinar ou deliberar sobre todas as matérias que lhe forem atribuídas, 

explícita ou implicitamente, por normas federais, estaduais e municipais; 

e)  promover e divulgar estudos sobre o Sistema Municipal de Políticas 

Públicas Sobre Drogas; 

f)  propor medidas destinadas a modernizar a estrutura e o procedimento da 

Administração nas áreas de prevenção, repressão e fiscalização de 

substâncias entorpecentes, ou que determinem dependência psíquica e/ ou 

física, bem como no tratamento e na recuperação   de dependentes, buscando 

seu constante aperfeiçoamento e eficiência; 

g)  controlar a realização de palestras e cursos sobre assuntos pertinentes a 

substâncias entorpecentes ou que determinem dependência psíquica e/ ou 

física. 

h)  credenciar palestrantes. 

 

Seção I 

Das Comissões 

 

Art. 10 - Às comissões tematicas compete, desde que solicitado pelo 

Presidente do COMAD: 

   

I - realizar estudos; 

II - emitir pareceres; 
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III - responder consultas; 

IV - desempenhar qualquer outra tarefa relacionada com a competência do 

Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas nas áreas 

administrativa e técnica. 

 

CAPÍTULO II 

Do Presidente 

 

Art. 11 - Ao Presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas 

Sobre Drogas compete: 

 

I. convocar e presidir as reuniões e encontros promovidos pelo Conselho; 

II. aprovar a pauta das reuniões; 

III. resolver questões de ordem; 

IV. exercer direito de voto e voto de qualidade, nos casos de empate; 

V. baixar atos relativos à composição das comissões; 

VI. determinar a realização de estudos solicitados pelo Conselho; 

VII. solicitar das comissões estudos, pareceres, consultas e qualquer outra 

tarefa relacionada com a competência do COMAD, nas áreas administrativa e 

técnica; 

VIII. elaborar, ao final do mandato, relatório circunstanciado das atividades do 

COMAD, durante a sua gestão; 

IX. baixar portarias e outros atos necessários à organização interna; 

X. solicitar, com a apresentação de plano de aplicação, as verbas necessárias 

às atividades e promoções do COMAD. 

 

CAPÍTULO III 

Do Secretário Administrativo 

 

Art. 12 - Ao Secretário Administrativo compete: 
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I - Dirigir, coordenar, orientar e supervisionar as ações administrativas do 

COMAD; 

II - Adotar medidas que visem à melhoria das técnicas e métodos de trabalho; 

III - Secretariar as reuniões do Conselho com elaboração da ata; 

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

V – Auxiliar o Presidente na execução das medidas propostas pelo COMAD. 

 

TÍTULO IV 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 13 - O Conselheiro que tiver de se ausentar, ou não puder 

comparecer às reuniões, deverá comunicar o impedimento com a devida 

antecedência, a fim de possibilitar a convocação de seu suplente. 

 

Parágrafo Único - Nas hipóteses previstas neste artigo, os processos de que 

for relator poderão ser redistribuídos a outro conselheiro. 

 

Art. 14 - O Presidente do Conselho convocará os conselheiros 

suplentes, quando necessário, para participarem de todos os trabalhos, com 

direito a voto. 

 

Art. 15 - Perderá o mandato, o conselheiro que se ausentar das 

atividades do Conselho, por período superior a 90 (noventa) dias, sem motivo 

justificado, reconhecido pelo Conselho. 

 

Art. 16 - As normas complementares de funcionamento do Conselho 

Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas, aprovados pelo mesmo, 

constituirão anexo ao presente Regimento, sob a forma de Deliberações. 
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Art. 17 - Na aplicação deste Regimento, as dúvidas e os casos 

omissos serão resolvidos pelo Presidente, ouvido o Conselho. 

 

Art. 18 – O presente Regimento Interno somente poderá ser alterado 

por propostas de dois terços dos membros do COMAD. 


