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Lei Municipal n° 621 /  2013

“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 
de Políticas sobre Drogas de Iaras (COMPODI) e 
dá outras providências”.

Francisco Pinto de Souza, Prefeito Municipal de Iaras, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a  Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. Io. Fica instituído o Conselho Municipal de Políticas sobre 
Drogas de Iaras (COMPODI) para a prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e 
reinserção social do usuário e combate ao tráfico de drogas, e dedicax-se-á ao 
pleno desenvolvimento das ações referentes à redução da demanda de drogas.

Parágrafo único - O COMPODI, como coordenador das 
atividades mencionadas no parágrafo anterior, deverá integrar-se ao Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.

Art. 2o. São objetivos do Conselho Municipal de Políticas sobre
Drogas de Iaras:

I - instituir e desenvolver as políticas sobre o combate às 
drogas e também as ações de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e 
reinserção social do usuário e combate ao tráfico, compatibilizando-as às 
diretrizes dos Conselhos de Políticas sobre Drogas em nível nacional e estadual;

II - propor ao Poder Executivo municipal, ao Conselho Estadual 
de Políticas sobre Drogas, ao Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e 
outros órgãos e entidades, a celebração de convênios, parcerias, acordos, 
contratos e quaisquer outros ajustes objetivando o desempenho de suas 
atribuições;

III - estimular programas de prevenção ao uso, tratamento, 
reabilitação e reinserção social do usuário e combate ao tráfico de drogas;

IV - estabelecer prioridades nas atividades do Sistema Nacional ,
de Políticas Sobre Drogas, através da fixação de critérios técnicos, financeiros e— - - 
administrativos, a partir das peculiaridades e necessidades do município; ■ ■;;
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V - assessorar o Poder Executivo municipal na definição e 
execução da política de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção 
social do usuário e combate ao tráfico de drogas;

VI - manter a estrutura administrativa de apoio à  política de 
prevenção, repressão e fiscalização de drogas, buscando seu constante 
aperfeiçoamento e eficiência;

VII - estabelecer fluxos contínuos e permanentes de 
informações com outros órgãos do Sistema Estadual e Nacional de Políticas sobre 
Drogas, objetivando facilitar os processos de planejamento e execução de uma 
política nacional e estadual de prevenção e fiscalização de entorpecentes e 
recuperação dos dependentes;

VIII - acompanhar o desempenho dos órgãos públicos 
municipais que prestem assistência médica, psicológica e terapêutica de maneira 
geral, buscando estabelecer um trabalho efetivo de prevenção à dependência 
química e de tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário de drogas e 
apoio a seus familiares, aberto para troca de experiências e informações às 
entidades da sociedade civil que dele desejam participar;

IX - acompanhar e participar, dentro de sua área de 
competência, do desenvolvimento de ações de fiscalização e repressão executadas 
pelo Estado e pela União;

X - dar atenção especial às crianças e adolescentes atendidos 
pelo Município no sentido de promover, junto às respectivas Secretarias, 
programas e projetos que visem a prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e 
reinserção social do usuário e combate ao tráfico de drogas;

XI - estimular o desenvolvimento e o fortalecimento dos grupos 
de mútua ajuda, procurando recolher propostas e sugestões sobre a matéria, 
para exame do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e /o u  adoção de 
políticas públicas;

XII - colaborar com os órgãos competentes nas atividades de 
prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário e 
combate ao tráfico de drogas;

XIII - estimular estudos e pesquisas, visando o ' 
aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos e científicos referentes à prevenção
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ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário e combate ao 
tráfico de drogas;

XIV - fiscalizar atividades e programas propostos por órgãos 
públicos e pela sociedade civil acerca dos malefícios das drogas;

XV - coordenar e integrar as ações do governo municipal nos 
aspectos relacionados às atividades de prevenção ao uso, tratamento, 
reabilitação e reinserção social do usuário e combate ao tráfico de drogas, de 
acordo com o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas;

XVI - definir estratégias e elaborar planos, programas e 
procedimentos para a  modernização organizacional e técnico operativa visando o 
aperfeiçoamento de ações nas atividades de prevenção ao uso, tratamento, 
reabilitação e reinserção social do usuário e combate ao tráfico de drogas;

XVII - propor intercâmbios com organismos institucionais e 
atuar em parcerias com órgãos e/ou  instituições nacionais e estrangeiras nos 
assuntos referentes às drogas;

XVIII - elaborar e alterar seu regimento interno, se necessário;

XIX - integrar-se às instituições nacionais e organismos 
internacionais pertinentes à Política Nacional sobre Drogas;

XX - propor ao Poder Executivo municipal medidas que 
assegurem o cumprimento dos compromissos assum idos mediante a instituição 
desta Lei;

XXI - exercer atividades correlatas na área de sua atuação.

§ Io O COMPODI deverá avaliar, periodicamente, a conjuntura 
municipal, mantendo atualizados o Prefeito, a Câmara Municipal e a Sociedade 
quanto ao resultado de suas ações.

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