
E) Câmara Municipal de Ribeirão Preto
e Estado de São Paulo.

COMISSÃODE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DESPACHO
DE LEI COMPLEMENTAR

Ne 43/2019

DISOE SOmE A ORGANIZAÇÃO E

FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE,

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS,

DROGAS DE RIBEIRÃO PRETO - COMAD-RP, E DÁ,

|ouTRas rroviDÊNCIAS.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte Substitutivo ao PLC nº 43/2019:

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS

DROGAS DE RIBEIRÃO PRETO - COMAD-RP, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

caríruior
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art, 1º, Fica instituído o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e

Outras Drogas de Ribeirão Peto- COMAD-RP, órgão colegiado, permanente e de

natureza paritária, vinculadoà Secretaria Municipal da Casa Civil, de caráter

ces unitve
Avenidaeim doraro



5) Câmara Municipal de Ribeirão Preto

consultivo e deliberativo, com funções também normativas e fiscalizatórias na

implementação, ge ão e gerenciamento das Políticas Públicas Municipais sobre

Álcoole Outras Drogas.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Casa Civil assegurará as condições

neces árias para que o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e

Outras Drogas de Ri ão Peto - COMAD:RP possa desenvolver suas atividades.

Art, 24 OConselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcoo! e Outras Drogas

de Ri ão Peto - COMAD-RP sucederá e dará continuidadeàs atividades

desenvolvidas efou planejadas pelo Conselho Municipal Antidrogas, criado pela

Lei Complementar nº 2.429, de 10 de novembro de 2010, desde que compatíveis

“com a presente Lei e o Regimento Interno do Conselho.

am y. O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool é Outras Drogas

de Ribeirão Peto - COMAD:RP integrar-seá ao SISNAD - Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Áltoo! «Outras Drogas, instituído pela Lei Pederal nº

11.343, de 23 de agostode 2006.

. O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcoole Outras Drogas

de Ribeirão Peto - COMAD-RP atuará emconjunto comos órgãos municipais,
estaduaise federais através da instituição, aprovação e desenvolvimento da Política

Pública Municipal sobre Álcoole Outras Drogas.

Parágrafoúnico. A Política Pública Municipal sobre Álcool e OutrasDrogas tem
por finalidade identificare diagnosticaro usoindevido de drogas iitase ilicias

no âmbito do Municípiode Ribeirão Peto, objetivandoa elaboração de estratégias

de enfrentamento, além de deficir ações a serem realizadas no campo da difusão
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E Câmara Municipal de Ribeirão Preto

socioeducativa, da saúde, da segurança comunitária e do fortalecimento

psicossocial da família, para garantir a prevenção, o tratamento, à recuperação e

reinserção social de pessoas com problemas decorrentes do uso de álcoole/ou
outras drogas.

Art. 5º. Compete ao Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcoo! e Outras.

Drogas de Ribeirão Peto - COMAD-RP orientar, regulamentare fiscalizar a atuação

dos ór ãos municipais, estaduais e federais, que atuem no município de Ribeirão.

Preto, incumbidos de ações de redução da oferta, prevenção, tratamento,

recuperação e reinserção de pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool

efou outras drogas, buscando:

1 a redução da oferta eda demanda de drogas lícitas e lícitas noMunicípio de

Ribeirão Preto;

a formulação da Política Pública Municipal sobre Álcool e Outras Drogas;

MI - a aprovação do plano de aplicação de recursos públicos, fiscalização,

orientação e apoio às entidades assistenciais voltadas para a prevenção,

recuperação, tratamento ou assistência às pessoas com problemas relacionados ao

uso de álcool efou outrasdrogas;

IV - supervisionar, orientar, articular € integrar o desenvolvimento das ações de

todas as. instituições e entidades municipais, movimentos comunitários

organizados e representações de instituições estaduais e federais existentes no

Municipio de Ribeirão Preto, dispostos a cooperar com o esforço municipal de

prevenção, tratamentoe reinserção social e profissional de pessoas com problemas

relacionados ao usode álcool cfou outras drogas.

AndaroGomes 1) Cont,ãoPutn rágina a teto



E Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Art, 6%, Para osefeitos desta Lei considera-se:

1 reduçãode demanda comooconjunto de ações relacionadas à prevenção ao uso

de drogas, ao tratamento, à recuperação e à reinserção social dos indivíduos que

apresentarem transtornos decorrentes de sua utilização;

1 - drogas como toda substância natural ou produto químico, inclusive os

derivados de tabaco e álcool, que, em contato comoorganismo humano, atue como

depressor, estimulante ou perturbador, alterando Ofuncionamento do sistema

nervoso central, provocando mudanças no humor, na cognição e no

comportamento, podendo causar dependência química, seja o uso considerado

lícito ou ilícito pela legislaçãovigente;

HI drogas ilícitas aquelas assim especificadas em Lei nacional ou tratados

intemacionais e outras relacionadas periodicamente pelo órgão competente do

Ministério da Saúde, informada à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas -

SENAD,do Ministério da Justiça - M).

CAPÍTULO
COMPETÊNCIA, COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Seção
Competência

públicas sobre Álcool e OutrasArt, 7Compete ao Conselho Municipal de Politi

Drogas de Ribeirão Peto - COMAD-RP:

1-aprovar e alterar:

ams, TAM, CantRa



Estado de São Paulo

3) a Política Pública Municipal sobre Álcool e Outras Drogas;
byo Regimento Intermo do COMAD-RP, o qual deverá sorelaborado em até 120

(cento e vinte) dias apósa publicação desta Lei;

M- conhecer a realidade de seu territórioe elaborar um plano de ação, definindo as.

prioridades de atuação, «, propor estudose pesquisas para promover, subsidiar e

dar maior efetividade àspol

HI = propor reformas institucionais, modemização organizacional e técnico-

científico, visando ao aperfciçosmento da ação do govemo municipal nas

atividades relacionadas à prevenção ao uso indevido de drogas, recuperação e

reinserção social de pessoa com problemas relacionados ao uso de álcool ejou

outras drogas;

IV cadastrar, fiscalizar, orientar e apoiar entidades que no âmbito do Município

de Rã ão Preto, desempenhem atividades de tratamento, recuperação e

reinserçãosocial de pessoas com problemas decorrentes do uso de álcoo! efou

outras drogas;

V - estabelecer critérios, formase meios de articulaçãoe de verificação da eficácia

das ações governamentais e não governamentais de atendimentoàs pessoas com

problemas decorrentes do uso de álcool e/ououtras drogas;

VI - implementar banco de dados, a fim de disponibilizar subsídios para

elaboração de relatório de avaliação periódica das ações desenvolvidas;

VII = promover à integração ao SISNAD- Sistema Nacional de Políticas Públicas.

sobre Álcool e Outras Drogas;

Cisne Municve medo rato
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[Ser ESELEO

VII- deliberar sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Políticas

Públicas sobre Drogas - FUMAD, objetivando promover, apoiar e subsidiar ações

que possam contribuir para a solução ou redução dos problemas concementes ao

uso de sulstâncias psicoativas, que causem dependência física oupsíquica e a

recuperação e reinserção socialde pessoas com problemas decorrentes do uso de
álcool ejou outras drogas;

IX - acompanhar e participar da elaboração, aprovação « execução do Plano

Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)e da Lei Orçamentária

Anual (LOA), sugerindo as modificações necessáriaspara que sejam alcançadosos
objetivos da Política Pública Municipal sobre Álcoo! e Outras Drogas e zelando

s à manutenção epara que o orçamento público contemple dotações necess

funcionamento do Conselho Municipalde Políticas Públicas sobre Álcool e Outras

Drogas deRibeirão Peto - COMAD-RPe do FUMAD;

X.- promovereincentivar palestras sobre problemas decorrentes do uso de drogas,

“as interfaces comquestõesdo contexto social,histórico e cultural;

XI - promover intercâmbio cultural de informações e propostas de outros órgãos

afins, em âmbito regional, estadual, federale intemacional;

xa ular programas de prevenção contra o uso de drogas, de acordocom as

diretrizes nacionais;

XH - estimulara capacitação técnica e teórico-cientfica de seus Conselheiros, de

seupessoal técnico e dos voluntários na formação de agentes multiplicadores,

através de cursos, congressos, encontros e outros eventos;

ms Como 120 ContRio
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XIV + definir estratégias, elaborar planos, programas e procedimentos para

alcançar as metas propostas na Política Pública Municipal sobre Álcool é Outras

Drogase acompanhar a sua execução;

XV = oportunizar a realização de estágios curriculares ou extracurriculares à

estudantes de ensino médio, graduação efou pós-graduação quese dediquem a

pesquisas nas áreas das Políticas Públicas Municipais sobre Álcool e Outras

Drogas;

XVI atuar em parceria com outros órgãos municipais e organizações multilaterais.

“em âmbito local, regional, estadual e federal, nos assuntos referentes ao seu campo

de atuação,assim como celebrar ajustes, convênios e acordos de cooperaçãotécnica

cool eArt. 8º, As deliberações do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Á

Outras Drogas de Ribeirão Peto - COMAD-RP se vinculam à administração

pública, emrespeito aos princípios constit ionais da participaçãopopular e da

prioridade do atendimento a pessoas comproblemas decorrentes do uso de álcoo!

efououtras drogas e serão publicadas no Diário Oficial do Município,

Art9O calendário das sessões ordinárias « extraordinárias do Conselho

Municipal de Políticas Pátlicas sobre Álcool e Outras Drogas de Ribeirão Peto -

COMADARP serão amplamente divulgadas, alémde serem comunicadasà Câmara

Municipal, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, cujos representantes

poderão acompanhá-las, comdireitoà voz.

Parágrafo único. O direito a voto será facultado apenas aos membros do Conselho.

CâsaraMurepe RmtntoProend ema Come, 1390 Cont, são



3EE) Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Art. 10. O Regimento Intemodisciplinará o quórum para aprovação de matéi

Cu

submetida à deliberação do Plenário, observando-se, ainda, quanto ao seu

funcionamento, oseguinte:

É presença de 1/3 (um terço) dos membrospara instalação da Sessão Plenária não

deliberativo, leitura de expediente e aprovação da Ata da sessão anterior;

H- presença de metade dos membrospara início de Sessão Deliberativa;

MI + voto da maioria dos presentes, após observado ogróru previsto no inciso1
deste artigo, para:

a) eleiçãodo Presidente e do Vice-Presidente;

by aprovaçãoou aleração do Regimento Intemo;

d) deliberação sobre a aplicação dos recursos do FUMAD.

Seção
Composição

A. 11. O Conselho Municipalde Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas

de Ribeirão Peto - COMAD-RP será composto, de forma paritária, por 20 (vinte)

membros titulares e igual número de suplentes, divi ido em dois grupos, sendo:

110 (dez) membros representando o Poder Executivopor meio das Secretarias,

descritas abaEmpresase Autarquiasda AdministraçãoMuni

3) Socretari da Casa Civil;

by Secretaria de Assistência Social;

Secretaria de Educação;

Secretaria de Saúdo;

midssConçl



E Câmara Municipal de Ribeirão Preto

6) Secretaria de Esportes;

Secretaria da Cultura;

8) Secretaria da Fazenda;

h) Secretaria de Turismo;
À) Guarda Civil Metropolitanade RibeirãoPreto;
5) Serviço de Assistência à Saúde dos Municipiários - SASSOM;

M = 10 (dez) membros, constituídos pelos representantes da Sociedade Civil

descritos abaixo:

ay0I (um) representante de Universidades Públicas e/ou Particulares com unidades

noMu pio;

0 (um) representante dos CONSEGS- Conselhos Comunitários de Segurança;
O) 02(dois) representantes de usuários de programas de atendimento do município

jou seus familiares;

dy02 (dois) representantes de Organizações Não Governamentaisque atuem com

programas de prevençãoeatendimento com atuação no Municipio há mais de 2

anos ecomadevida regularização legal;

3 02 (dois) representantes de Organizações Não Governamentais que atuem com

programas de orientação e apoio familiar com atuação no Município há mais de 2

anos e coma devida regularização legal;

801 (um) representante dos Conselhos Profissionais deClasse;
8) 01 (um) representante da Associação Comercial é Industriade Ribeirão Preto -

ACIRP,

81º. O Conselho será composto por membros que preferencialmente tenham

atuação ou experiência, profissional ou pessoal, na área de prevenção, tratamento,

recuperação e reinserção social de pessoas com problemas decorrentes do uso de
áltoole outras drogas.

oi rimaGemstamsoro
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8 2º. Os membrosprevistos nas alíneas “c”,
1 do inciso 11, serão leitos

pelos pares em assemblei amplamente divulgadas,

8 3º. Cada membro do Conselho terá umrespectivo suplente que assumirá a

posição de titular apenas na ausência deste, mas poderão participar das reunio

com direitoa voz.

8 4º.0 mandato dos membros do Conselho Municipal de PoliticasPúblicas sobre

Álcool « Outras Drogas de Ribeirão Peto - COMAD-RP será de 02 (dois) anos,

permitida a recondução.

85º. O mandatodos membrosdo Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre

Álcool e Outras Drogas de RibeirãoPeto - COMAD-RP será considerado extinto

amtes do término, nos casos de:
1 falecimento;

H-renôncia;
HU - ausência injustificada a 3 (185) sessões consecutivas ou a 5 (inco) sessões

altemadas,no periodo de 12 (doze) meses, a contar da primeira ausência;

1V- afastamento por doença queexija licença médica por maisde 06 (sis) meses;

V-- procedimento incompatível com a dignidade das funções;
VI -condemaçãocriminal transitada em julgado;

VII - suspensão dosdireitos políticos ou inabilitação para o exercíciode função

púbtica
VIII + mudança de residência para outro município;

IX términodo vínculocom o órgão público ou entidade da sociedade civil na qual

represente,



Câmara Municipal de Ribeirão Preto[Ser86º. Emcaso de vacância de qualquer cargo do Conselho,a entidade, organização,

associação e/ou poder público deverá comunicar oficialmente ao COMAD-RP,

indicandoo novo representante, ressalvadas as hipóte previstas no52º deste

artigo, no qual será realizada nova eleição para definição do substituto para

completar o mandato em andamento.

8 7. O Chefe do Executivo Municipal nomeará os titulares e suplentes

representando as Secretarias, Empresas e Autarquias da Administração Municipal,pt p ra pe

bem como os representantes da Sociedade Civil escolhidos, indicadose/ou eleitos

na formadestaLei

Art.12.Afunção de membro do COMAD-RP não será remunerada, sendo, porém,
considerada de relevante serviço público.

Art, 13, Os membros conselheiros « respectivos suplentes poderão ser substituídos

a qualquer tempo, por solicitação do titular do órgão ou entidade pública ou

privada que os tiver indicado, mediante nova indicação, sendo os substitutos

nomeados pelo Presidente do Conselho, para completar o mandato dos

antecessores.

812.0 Presidente pode solicitara substituição de membro conselheiro, na hipótese
do inciso HI, do$ 5º, doart. 11.

82º. É vedada a substituição de membro conselheiro queestiver exercendo o cargo
de Presidente ou de Vice-Presidente do COMAD-RP, sendo que emcaso de

indisponibilidade dos eleitos em dar seguimento aos seus mandatos nova eleição

será realizada,

casam stumiarape Rumenão toAvenida tioGomes, LAConto,doPost, CETAM Págnte
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Estado de São Paulo

8 3. Os membros do COMAD:RPdeverão ser dispensados de suas atribuições

funcionais durante o períododas sessões do Conselho.

Seção 11

EstruturaeFuncionamento

Art. 14. As ativi 1s Públicas sobre Álcool eades do Conselho Municipal de Pol

Outras Drogas de Ribeirão Peto - COMAD:RP serão disciplinadas por Regimento

Interno aprovado porseus membros.

Art, 15. O Conselho Mu pal de Políticas Públicas sobre Álcool é Outras Drogas

de RibeirãoPet - COMAD-RP terá a seguinte composição:

terlenário;

n- toria Executiva;

MI - Secretaria Executiva;

IV- Assessoria Técnica;

V- Comissões Permanentese Especiais.

$ 2. O Plenário, integradopor todos os membros conselheiros, reunido ems
enteordinária ou extraordinária, paradeliberar sobre a ordem dodia pre

divulgada, expressa a competência consultivo, deliberativo, normativa e

fiscalizatória plena do COMAD-RP, de acordo com o calendário de reuniões

aprovadoa cada ano oumediante convocação do Presidente.

62º, A Diretoria Executivaserá paritária ecomposta por4 (quatro) cargos, sendo:

1-Presidente;

M-Vicepresidente;
mi 1eSecretário;

da eiaGonça
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IV -2º Secretário.

8 3Na sessão em que deva ser realizada a eleição da Diretoria Executiva,

nenhuma outra matéria figurará na ordemdodia.

84º. A Diretoria Executiva será eleita pelo Plenário, para mandatode 2 (dois) anos,

permitida umarecondução.

55% As Comissões Permanentes €Especiais, dsciplinadas no Regimento Intemo

do Conselho, são instâncias de representação do COMAD-RE, com o objetivo de

discutir, emite pareceres, promovere propor consensos, estratégia é metodologias

relativasàs áreasde que trata a Política Pública Municipal Sobre Álcool e Outras

Drogas.

86%. A Secretaria Executiva, sob a coordenação doSecretário Executivo, será

integrada por servidores efetivos, requisitados ao Poder Executivo pelo Presidente

do COMAD-RP, após aprovação em Plenário.

87. AAssessoria Técnica será composta por um ou mais servidores efetivos de

ados ao Podernível superior, das áreas de assistência social e/ou psicologia requis

Executivo pelo Presidente do COMADERP, após aprovação emPlenário.

8 8º. Os servidores lotados no Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre

Álcool e Outras Drogas de Ribeirão Peto - COMAD-RP cumprirão expediente

administrativo na forma do que dispuser o Regimento Interno do Conselho,

observadas as respectivas cargas horáriase a legislaçãovigente,

Gonçalves, EM,CetrortCEPLD tina ade
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Subseção
“Atribuições e Competências da Diretoria Executiva.

Art, 16. Sãoatribuições do Presidente, alémde outras constantes no Regimento

Intemo:

1- Representar o COMADURF, ativae passivamente, em juízo e fora dele;

H-Convocars es ordinárias, extraordinárias e solenes;

HIL- Presidir as sessões plenárias, tomandoparte nas discussões e votaçõ
IV - Decidir soberanamente as questões de ordem, reclamaçiesolicitações em.

Plenário;

V = Cumprir é fazer cumprir esta le, o Regimento Intemo « as deliberações do

Plenário;

VI = Despachare encaminhar o expediente recebido às Comissões Permanentesou
Especiais, quandofor o caso;

VI» Elaborar a pauta e especificar as atividades para cada reuni

VII - Exercera disciplina regimental;
IX. Exercero voto de qualidade;

X - Cumprire fazer cumprir as decisões doPlenário;
XI - Nomear os membros das Comissões Permanentes « Especiais, após a sua
eleição pelo Plenário;

XI» Proporou requerer os Conselheiros esclarecimentos necessários à apreciação
de assuntospertinentes ao Conselho e emissão de pareceres;

XI + instaurar inv igação preliminar er officio ou diante de denúncia

circunstanciada, dandoodevido encaminhamento;
XIV - Requisitar ao Poder Público Municipal a designação de funcior

alocação de bense liberação de recurso para o bom funcionamento do COMAD-

Re;

Avenida roGonTR) Cont, Rã PtsCEA Página tá dem
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XV - Acompanhar os trabalhos das Comissões Permanentes « Especiais e da

Secretaria-Executiva;

XVI + Solicitar ao órgão ou entidade representado, a substituição dos

representantes titulares e suplentes, nos casos previstos nesta Lei e no Regimento

Interno;

XVI- Promulgar e fazer publicar as resoluções aprovadas pelo Plenário;

XVII Indica, para aprovação doPlenário,o Secretário-Executivo;

XIX - Solicitar recursos materiais e financeiros necessários ao funcionamento do

rg
xx nviar o extrato ds atas para publicação no site oficial do COMAD-RP?;

XXI + Cumpeir e fazer cumprir esta Lei, o Regimento Internoe as deliberações do

Plenário

XXII - Desincumbirse de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo

Plenário.

Art, 17. Compete ao Vice-Presidente, alémde outras constantes no Regimento

Interno:

1- Auxiliar e assessoraro Presidentenoexercício de suasatribuições;
1 - SubstituiroPresidente, nas suas faltas e impedimentos;

Mt + Presidir as Comissões Especini;

IV Desincumbir-se de outras atribuições que lhe foremconferidas pelo Regimento

Intemo, pelo Presidente ou peloPlenário.

Art,18. As atribuições do1º é 2º Secretário serão definidas no Regimento Intemo

do COMAD-RP.

Ciara Mosca ve iehoAvi JosGomes 12) Cont, RioPts CEHD so? ssa 15 dem
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caríruLo mt

FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PUBLICA SOBRE ÁLCOOL.

EOUTRAS DROGAS

Art, 19, Fica 0 Poder Executivo autorizado a instituir o Fundo Municipal de

Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas de RibeirãoPreto - FUMAD, com o

objetivo de possibilitar a obtençãoe a administração de recursos financeiros

provenientes de doações, conve os, programase projetos de que trata esta Lei, os.

quais, serão destinados ao desenvolvimento de ações, visando a prevenção e

controle douso e abuso de drogas, especificados na LegislaçãoFederal, nos termos
da Política Pública Municipal sobre Álcool é Outras Drogas, elaborada pelo

COMAD-RP,

Am. 20, S5o recursos do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool «

OutrasDrogasde Ribeirão Preto - FUMAD:

1º Asdoa ões, os auxílios, as contribuições e disponibilizações que lhe forem

destinados;

HI - As dotações consignadas no orçamento do Município ou em créditos

adicionais;

1 - Recursos provenientes dos Govemos Federal e Estadual, mediante convênios,

com ou sem contrapartida municipal, que se destinem a subsidiar programas,

atividades ou projetos no âmbito da Política Pública Municipal sobre Álcool é

OutrasDrogas;
IV - Rendimentos de aplicações fnanceras;
V'- Recursos provenlentes de ações judiciais, multas aplicadase penas pecuniárias

altemativas, mediante convênios ou compromissos firmados com o poder

judiciário

VI - Outros recursos que possam ser destinados ao Fundo.

Che stuniceentãoPatroAedooiGem Con, RioPs, CErn ágio dez
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Ar, 21, Os recursos do Fundo Municipal dePolíticas Públicas sobre Álcool e

Outras Drogas de Ribeirão Preto - FUMAD serãoutil dos para as seguintes

finalidades:

1 Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços previstos na

Política Pública Municipal sobre Álcoo! e Outras Drogas, desenvolvidos pelo Poder

Executivo ou por entidades conveniadas;

HI- Pagamento pela prestação de serviçosa entidades conveniadas, para a execução

de programas, projetos e serviços previstos na Política Pública Municipal sobre

Álcool e Outras Drogas;

HI + Capacitação e treinamento do corpo técnico, Conselheiros e voluntários do

COMADRP, atraves de cursos, palestras, congressos, simpósios, fórunse outros

IV - Realização de palestras, simpósios e grupos de estudos para a prevenção,

tratamento e reinserção social de pessoas com problemas decorrentes do uso de

álcool e outras drogas;

V - Produção e aquisição de materiais de comunicação visual e didáticos;

VI - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos

necessários ao desenvolvimento dos programas, projetos e serviços previstos na

Política Pública Municipal sobreÁlcool e Outras Drogas;

VII + Reforma ou locação de imóveis necessários ao desenvolvimento dos

programas, projetos e serviços previstos na PolíticaPública Municipal sobre Álcool

“Outros Drogas;
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VIII + Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão,

plancjamento, administração e controle dos programas, projetos e serviços

previstos na Política Pública Municipal sobre Álcool e Outras Drogas;

IX - Custeio de estágios remuneradosjunto ao COMAD-RP, nos termosda
legislação especial em vigor;

X- Outras atividades congêneres, desde queaprovadas pelo COMAD-RP.

sobre Álcool eAmt, 22, Os recursos do Fundo Municipat de Políticas Pé
Outras Drogas de Ribeirão Preto - FUMAD serãogeridosde acordo como plano de

aplicação elaborado « aprovado pelo COMAD:RP, mediante proposta do

Presidente, após análise da Assessoria Técnica e aprovação em Plenário, com

gestão compartilhada pelo Secretário da Casa Civil e um gestor porcle nomeado.

51º As entidades públicas e privadas que desenvolvam atividades relacionadas à

Política Pública Municipal sobre Álcool é Outras Drogas, visando à prevenção,

tratamento, recuperação, reinserção social ou assistênciaapessoas com problemas

decorrentes dousode álcooleoutras drogas, ainda que dededicação limitada ou

restrito, devemcadastrar-se no COMAD-RP, para fins de fiscalização, orientação e

apoio.

82º.Orepasse de recursos para as entidades devidamente cadastradas naforma
desta Lei será efetivado por intermédio do Fundo Municipal de Políticas Públicas

sabre Álcool e Outras Drogas de Ribeirão Preto - FUMAD, de acordo com os

critérios estabelecidos pelo Regimento Intemo do COMAD-RI; é obedecendo aos

preceitosda Lei Federal nº 1301972014
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83% A transferência de recursos para entidade que desenvolva ou execute

programas, projetos ou serviços previstos ma Política Pública Municipal sobre
Álcool é Outras Drogas processar-se-á mediante convênios, contratos, acordosou

stes, obedecendo à legislação vigentesobre a matéria e de conformidade com o

lano de aplicação aprovadopelo COMAD:RP.Pl p pr pel

Art, 23, O Regimento Intemo disciplinará o funcionamento do Fundo Municipal de
Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas de Ribeirão Preto - FUMAD,os
“quais serão homologados pelo Poder Executivo, mediante encaminhamento do
COMADRP,

caríruLo 1v

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art, 24. O atestado de relevância previsto noart. 12 desta Lei, será emitido por
meio de certificado de serviços honoríficos, expedido peloPresidente do COMAD-

RP, a cada umde seus membros, por ocasião de sua posse,

Art. 25. O Plenário, mediante proposta do Presidente, adotará todos os meios e

instrumentos necessários ao desenvolvimento dasatividades do COMAD-RP.

Art, 26. O Presidente do COMAD:RP solicitará às Secretarias Municipais,

Fundações, órgãos e entidades públicas ou privadas representadas no Conselhoa
indicaçãodos respectivos representantes

atéodia

15
(quinze) de abril doanoem

que se findar o mandato dos representantes anteriores.

Art. 27.0 COMAD-RP realizará:

Casema unicirve mento rato
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Estado de São Paulo.

1 Anualmente, em 26 de junho,o Dia de Luta contra a Dependência Química no

Município de Ribeirão Preto, nos termos da Leinº 12951/13;

H - Bienalmente, nos anos pares, a Conferência Muni s Públicas

sobre Álcool e Outras Drogas,a qual poderá coincidir, no todo ou empart,com o

evento previsto no inciso anterior, conforme deliberação do Plenário.

Art,28. Fica revogada a Lei Complementar nº 2.429, de 10 de novembrode 2010 e

as demais disposições em contrário.
|

Art. 29. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

—
MAU! ÍA ABRANCHES MARINHO SAMPAIO

Vice-Presidente Membro

VaLDVE quiri MAURÍCIO GASPARINI

Membro Membro
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