
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS DE BARBALHA-CE 
 
 
Ofício Nº 0012204/2010 
Da: Presidente do Sindicato dos Servidores dos Servidores Públicos Municipais de 
Barbalha-Ceará 
Professora Teresa Maria Sampaio 
Ao: Exmº Sr. Prefeito Municipal de Barbalha 
José Leite Gonçalves Cruz 
Assunto: Solicitação Faz 
 
 
Prezado Senhor, 
 
 
 
Teresa Maria Sampaio, Diretora Geral do SINDMUB, no uso de suas atribuições legais 
considerando que na municipalidade há alto índice de crianças e adolescentes 
envolvidos com uso indevido e abusivo de álcool e outras drogas, considerando que há 
no quadro efetivo da municipalidade servidor público dependente do uso de álcool, 
comprometendo por algumas vezes o desempenho de suas funções, considerando que a 
municipalidade tem obrigações em desenvolver políticas públicas voltadas para a 
temática em questão, solicitamos de V. Exª encaminhar Projeto de Lei que cria o 
COMUD - Conselho Municipal  sobre Drogas  que tem como objetivo proporcionar 
diálogos entre os setores em prol da integração e da responsabilidade compartilhada nas 
ações voltadas à prevenção, ao tratamento ou à reinserção social do usuário de álcool e 
outras drogas . 
Encaminhamos em anexo sugestão de Projeto de Lei para apreciação de V. Exª e 
aguardamos ansiosos envio do mesmo à Câmara Legislativa para que seja apreciado e 
votado por aquela casa. 
Certas de que nossa solicitação será apreciada com bons olhos por V. Exª desde já 
antecipamos nossos agradecemos e oportunamente renovamos votos de estima e 
considerações. 
 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 

Teresa Maria Sampaio 
Diretora Geral 

 
 
 
 

Maria do Socorro. C. F. de Araújo 
Diretora de Saúde 

 
 



 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 

 

Projeto de LEI Nº _____/2010  

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 
DO CONSELHO MUNICIPAL 
SOBRE DROGAS – COMUD - 
E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

 

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ, Prefeito Municipal de 
Barbalha, em pleno exercício do cargo e no uso de s uas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipa l 
aprovou e eu sanciono  a seguinte Lei: 

Art. 1  -  Fica criado o Conselho Municipal sobre Drogas 
de Barbalha-CE – COMUD – espaço público de articula ção 
entre governo e sociedade civil organizada, permiti ndo 
assim o desenvolvimento de políticas públicas adequ adas 
à realidade e dirigidas à responsabilidade 
compartilhada. 
 
Art. 2º  – Cabe ao Conselho Municipal sobre Drogas de 
Barbalha-CE promover ações pautadas na Política Nac ional 
sobre drogas e na Política nacional sobre o álcool,  de 
forma integrada, através da intersetorialidade 
 
Parágrafo 1º  – a intersetorialidade a que se refer e 
este artigo trata-se da articulação e integração do s 
diversos setores afins: educação, saúde, trabalho, 
direitos humanos, assistência social, cultura, espo rte, 
sociedade civil organizada, dentre outros. 
 
 



 

Art. 3º  - Ao Conselho Municipal sobre drogas cabe 
subsidiar ações coordenadas de diversos órgãos 
envolvidos com o tema em baila ( Conselho Comunitár io de 
Segurança, Conselho Tutela, Conselho da Educação, 
Conselho da Saúde, dentre outros) bem como garantir , 
incentivar e articular o planejamento e a avaliação  de 
suas ações com as demais políticas. 

 

Art. 4º - O Conselho Municipal sobre Drogas é o órgão 
normativo e de deliberação coletiva, responsável pe la 
elaboração, articulação, implantação acompanhamento  e 
fiscalização da Política Municipal sobre drogas, em  
sintonia com as Políticas Estadual e Nacional sobre  
Drogas. 

Art. 5ª  – O Conselho Municipal sobre Drogas integra a 
estrutura do Gabinete do Prefeito Municipal de Barb alha. 

 

Art. 6º  - O Conselho Municipal sobre Drogas deve ser 
constituído, paritariamente, por representantes dos  
órgãos do governo municipal que desenvolvem ativida des 
diretamente ligadas ao tema drogas e de representan tes 
da sociedade civil organizada. 

Parágrafo 1º  - São considerados órgãos do governo 
municipal :secretaria de educação, secretaria de sa úde, 
Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Trab alho 
e Ação Social. 

Parágrafo 2º  - São considerados representantes da 
sociedade civil organizada, sindicatos, Organizaçõe s 
não-governamentais, clubes de serviços sociais, igr ejas, 
empresas, entidades ou instituições que atuam 
voluntariamente na área de prevenção, tratamento e 
reinserção social. 

Art. 7º  - Os conselheiros, cujos nomes deverão ser 
publicado em jornal de circulação no município, ser ão 
nomeados pelo chefe do poder executivo, terão manda to de 



dois anos e poderão ser reconduzidos por mais um ma ndato 
consecutivo. 

Art, 8º  - Fica os conselheiros responsáveis por elaborar 
e aprovar Regimento Interno, em consonância com a l ei 
definindo a estrutura de funcionamento do Conselho.  

 

Parágrafo único  – deverá ser definido no Regimento 
Interno a forma de reuniões, sua periodicidade, 
definição de pautas, das deliberações da maioria, d o 
tempo de mandato dos conselheiros, da forma de elei ção 
do presidente, secretário e colegiados, atribuições  de 
seus membros, prazos para execução de projetos e/ou  
ações deliberadas no Conselho dentre outras. 

Art. 9º  - São atribuições do Conselho Municipal sobre 
Drogas: 

I – Formular, acompanhar e manter atualizada a Polí tica 
Municipal sobre Drogas; 

II – Promover a articulação da Política Municipal s obre 
Drogas junto à Câmara Municipal e demais órgãos 
representantes do poder executivo e judiciário 
(estaduais e federais) com vista à ação integrada d a 
redução da demanda de drogas; 

III – Articular e coordenar a política Municipal so bre 
Drogas, de forma integrada e com apoio das organiza ções 
públicas, da iniciativa privada e da sociedade civi l 
organizada; 

IV – Promover a realização de estudos, debates e 
pesquisas sobre a realidade da situação municipal s obre 
drogas, visando contribuir para a elaboração de 
propostas de políticas públicas; 

V –Emitir parecer técnico sobre o funcionamento e a  
metodologia adotada por instituições que realizam 
atividades de forma efetiva da demanda de drogas pa ra 
fins de cadastro, na Secretaria Nacional de Polític as 
sobre Drogas – SENAD e participação do Edital de 
Subvenção Social (financiamento de projetos) 



VI – Realizar anualmente Fórum de Debates para anal isar 
dados estatísticos e avaliar o Plano Municipal de 
Prevenção e Repressão às Drogas lícitas e ilícitas.  

VII – Participar ativamente da Elaboração do Plano 
Municipal de Políticas de Prevenção e Repressão às 
Drogas lícitas e ilícitas, em Conferência convocada  para 
este fim. 

VIII – Chamar a Conferência Municipal de Prevenção e 
Repressão às Drogas, a cada dois anos, com a 
participação dos diversos segmentos da sociedade. 

Art. 10º - Esta lei entra em vigor a partir da data  
de sua publicação. 

 
Palácio da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, aos  30 
dias do mês de abril de 2010. 
 
 
 

José Leite Gonçalves Cruz 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


