
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS

GABINETE DO PREFEITO
 

PROJETO DE LEI Nº 138, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.

  
 
 

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DE COMBATE ÀS 
DROGAS.

 

 Art. 1º Fica instituído no município de Veranópolis o “Dia Municipal de Combate às 
Drogas”, a ser lembrado anualmente no dia 26 de junho, seguindo a data comemorada 
internacionalmente, conforme resolução 42/122/1987, da Organização das Nações Unidas – 
ONU.

 Art. 2º A Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade, juntamente com 
o Conselho Municipal Antidrogas, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (COMDICA), Conselho Municipal de Saúde e demais conselhos 
pertinentes, ficarão a cargo da organização do Dia Municipal de Combate às Drogas e demais 
campanhas ao logo no ano. 

 Art. 3º De acordo com a Lei Municipal Nº 7.432/2019 que cria o Conselho e o Fundo 
Municipal Antidrogas, a Política Municipal Antidrogas prescreve medidas para prevenção do uso 
indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, em consonância 
com o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD, instituído pela Lei nº 
11.343, de 23 de agosto de 2006. Consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos 
capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas 
atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo Federal. Os recursos direcionados ao Fundo 
Municipal Antidrogas serão utilizados para ações de prevenção, atenção e reinserção social do 
usuário de drogas; aos programas de educação, prevenção, tratamento, recuperação, 
repressão, controle e fiscalização do uso de drogas; aos programas de esclarecimento ao 
público, incluídas campanhas educativas e de ação comunitária; às entidades públicas e 
privadas que desenvolvem atividades específicas de tratamento e recuperação de usuários; ao 
custeio da sua própria gestão e para o custeio de despesas decorrentes do cumprimento de 
atribuições da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade e do 
Conselho Municipal Antidrogas.

 Art. 4º As comemorações alusivas ao “Dia Municipal de Combate às Drogas” tem como 
objetivo:

 I - transmitir às crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos ensinamentos acerca da 
nocividade e das consequências do uso de drogas, inclusive, através da elaboração de cartilhas, 
folders, cartazes, publicações em redes sociais, garantindo que o cidadão seja amplamente 
informado acerca dos malefícios do uso de drogas;

 II - auxiliar e promover campanhas publicitárias, institucionais, seminários, palestras, 
debates sobre a conscientização, a prevenção e o combate ao uso de drogas.
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 III - oportunizar, ampliar e estimular a discussão e o conhecimento sobre a nocividade e 
consequências do uso de drogas;

 IV - desenvolver atividades na área de educação, assistência social, psicologia, medicina e 
torno da temática sobre o uso de drogas;

 V - difundir experiências, reflexões e práticas profissionais para promover o combate e a 
conscientização acerca dos malefícios do uso de entorpecentes. 

 Art. 5º As ações descritas no art. 4º poderão ser realizadas pelo poder público, por 
instituições de ensino, entidades representativas de classe e pelas organizações da sociedade 
civil isoladamente ou em parceria.

 Art. 6º Durante o ano poderão ser desenvolvidas campanhas e ações que visem dar 
continuidade à conscientização, combate e prevenção ao uso de drogas.

 Art. 7º Caberá ao Poder Legislativo promover sessão solene na semana que compreende 
o dia 26 de junho um momento especial visando divulgar e fortalecer as ações propostas na 
presente lei, bem como convidar palestrante para expor a importância do tema.

 Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE VERANÓPOLIS, em 23 de setembro de 2021.

 

WALDEMAR DE CARLI, Prefeito.
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JUSTIFICATIVA I  AO PL 138/2021

 O presente Projeto de Lei tem por objetivo instituir o DIA MUNICIPAL DE COMBATE ÀS 
DROGAS, no dia 26 de junho de cada ano, no município de Veranópolis.
 A presente proposta é oriunda do Poder Legislativo Municipal, através Proposição nº 107, 
de 29/06/2021, da Vereadora Adriane Maria Parise, aprovada por unanimidade pelo plenário da 
Câmara de Vereadores.
 A educação sobre drogas deve ser um processo estruturado, que pode ser definido por 
instâncias oficiais na tentativa de ajudar indivíduos a aprender a desenvolver habilidades e 
atitudes frente ao uso de drogas. A promoção da saúde é uma importante resposta como 
estratégia de enfrentamento dos problemas relacionados ao meio ambiente, à urbanização, à 
segurança alimentar e nutricional, ao desemprego, à moradia, ao uso de drogas lícitas e ilícitas, 
entre outros.
 Ter um dia institucionalizado visa intervenções de conscientização de combate ao uso de 
drogas, e devem voltar-se as comunidades com planejamento local, avaliação e transparência.
 Entende-se que o direcionamento das questões relacionadas ao uso de drogas será 
efetivo se existirem alianças consistentes e prioritárias entre ações de poderes públicos, 
privados e comunitários, compondo redes de compromisso e co-responsabilidade quanto à 
qualidade de vida da população, em que todos sejam participantes no cuidado com a vida..
 Considerando as vulnerabilidades sociais já presentes é urgente e crítico antecipar e 
planejar ações a fim de reduzir os riscos relacionados à prática de uso de drogas na 
comunidade em geral.
 O Poder Executivo, considerando a importância da proposta, encaminha o presente 
Projeto de Lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores. 
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