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Projeto de Lei nº 036/2013 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que 

a Câmara Municipal de JOÃO CÂMARA/RN aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1° - Fica instituída a Semana Municipal de Combate às Drogas. 

 Art. 2° - Fica instituída a semana do dia 26 de Maio, Semana Municipal de Combate às Drogas. 

 Art. 3° - No período de que trata o artigo 2° desta lei, o município em consonância com a política 

nacional sobre álcool e outras drogas, deverá: 

 I – promover mobilização estudantil das redes públicas e privadas do município, onde em ação 

conjunta, realizem a caminhada pelas avenidas da cidade, caracterizando a “abertura” da Semana Muni-

cipal de Combate as Drogas;  

 II – promover e fomentar ações de prevenção ao uso de drogas; 

 III – sensibilizar e integrar a sociedade em seus diversos segmentos para debates relativos ao uso 

de drogas; 

 IV – conscientizar a população e sensibilizar as comunidades para a necessidade, viabilidade e 

modalidades de práticas de prevenção ao uso de drogas, através de campanhas publicitárias de grande 

alcance, de caráter educacional e informativo; 

 V – obrigatoriamente enfatizar a relação FAMÍLIA, ESTUDANTE E SOCIEDADE na campanha de 

Combate às Drogas; 

 Art. 4° - Toda a coordenação da Semana Municipal de Combate às Drogas deverá ser responsabi-

lidade da Secretaria Municipal de Educação, a qual deverá: 

 I – envolver e mobilizar em sua totalidade, as escolas da rede pública e privada no âmbito do mu-

nicípio; 

 II – divulgar as ações de que trata esta lei perante a sociedade civil; 

 III – envolver a participação familiar dos alunos promotores das atividades da Semana Municipal 

de Combate às Drogas; 

 IV – envolver todos os professores e respectivas disciplinas com trabalhos educativos relativos ao 

que trata esta lei; 

 

Institui a Semana Municipal de Comba-

te às Drogas, e dá outras providências. 



 

 Art. 5° - As escolas públicas e privadas inseridas nos trabalhos em que trata esta lei, em suas ativi-

dades internas durante a Semana Municipal de Combate às Drogas, deverão realizar as seguintes ativida-

des básicas: 

 I – a transmissão de noções sobre os efeitos de drogas nos estabelecimentos de ensino público e 

privado, com a abordagem de outros aspectos essenciais, dentre outros: 

a)   a dependência química; 

b)   os motivos que leva as pessoas ao consumo de drogas; 

c)   os tratamentos, terapias e grupos de auto-ajuda; 

d)   os valores éticos e religiosos; 

II – a divulgação de mensagens em linguagem acessível, visando esclarecer a população sobre as 

consequências do uso de drogas; 

III – o desenvolvimento de programas de esporte, cultura e lazer, envolvendo escolas públicas e 

privadas, movimentos comunitários, associações de moradores, entidades da sociedade civil, clubes e 

Igrejas. 

 Art. 6° - A Secretaria Municipal de Saúde obrigatoriamente atuará na Semana Municipal de Com-

bate às Drogas, onde deverá: 

 I – disponibilizar profissionais para desempenhar atividades educativas nas escolas promotoras da 

campanha antidrogas; 

 II – fornecer material publicitário educativo sobre a temática que trata esta lei; 

 III – envolver e integrar as atividades dos profissionais do CAPS entre as escolas atuantes na Se-

mana Municipal de Combate às Drogas. 

 Art. 7° – A Secretaria Municipal de Educação deverá envolver representantes de instituições atu-

antes na área de combate às drogas. 

 Art. 8° - A Secretaria Municipal de Educação obrigatoriamente convidará para colaboração na 

organização e promoção das atividades, a participação do Conselho Tutelar e do Ministério Público. 

 Art. 9° - A Secretaria Municipal de Assistência Social exercerá função de apoio técnico e educativo 

com seus profissionais em ação conjunta aos técnicos da Saúde e Educação.  

 Art. 10° - As despesas decorrentes da aprovação desta lei correrão por conta de dotações orça-

mentárias próprias. 

 Art. 11° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2013. 

 

          (as.) Vereador _______________________                                                               
             Fernando Guilherme                                                                                    

                 (Proponente) 

 


