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LEI Nº 4.582 DE 23 DE JUNHO DE 2015 

        
                                                
Dispõe sobre a instituição do 
Conselho Municipal de Entorpecentes – 
COMEN e dá outras providências ....... 
 
 

TEODORA BERTA SOUILLJEE LUTKEMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
NÃO-ME-TOQUE/RS. 

 
FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei: 
 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o CONSELHO 
MUNICIPAL DE ENTORPECENTES – COMEN de Não-Me-Toque RS, que se integrará na 
ação conjunta e articulada de todos os órgãos a níveis federal, estadual e municipal que 
compõem o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, de 
que trata o Decreto Federal n° 85.110, de 02 de setembro de 1980, especialmente o 
Conselho Estadual de Entorpecentes – CONED/RS.  

 
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Entorpecentes é órgão normativo, 

fiscalizador e de deliberação coletiva.  
 
Art. 2°. São objetivos do Conselho Municipal de Entorpecentes de Não-Me-Toque: 
 
I - propor programa municipal de prevenção do uso indevido e abusivo de drogas e 

entorpecentes, compatibilizando-o com a respectiva política estadual, proposta pelo Conselho 
Estadual de Entorpecentes CONED/RS, bem como acompanhar a sua execução; 
 

II - coordenar, desenvolver e estimular programas e atividades de prevenção da 
disseminação do tráfego e do uso indevido e abusivo de drogas e entorpecentes; 

 
III - estimular e cooperar com serviços que visem o encaminhamento e tratamento de 

dependentes de drogas e entorpecentes; 
 

IV - colaborar, acompanhar e formular sugestões para as ações de fiscalização e 
repressão, executadas pelo Estado e pela União; 

 
V - estimular estudos e pesquisas sobre o problema do uso indevido e abusivo de 

drogas, entorpecentes e substâncias que determinem dependência física ou psíquica; 
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VI - propor ao Prefeito Municipal medidas que visem aos objetivos previstos nos 

incisos anteriores; 
 
VII - apresentar sugestões sobre a matéria, para fins de encaminhamento a 

autoridades e órgãos federais, estaduais e de outros municípios. 
 

Art. 3°. O Conselho Municipal de Entorpecentes será integrado pelos seguintes 
membros titulares e respectivos suplentes:  

 
I - Um (01) representante da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto; 
 
II - Um (01) representante da Secretaria Municipal da Assistência Social; 
 
III - Um (01) representante da Secretaria Municipal da Saúde; 
 
IV - Oito (08) representantes titulares e seus respectivos suplentes de entidades não 

governamentais: 
a) ABCAL; 
b) Círculo de Pais e Mestres das Escolas Particulares/Estaduais/Municipais; 
c) Grupo de Escoteiros Guardiões da Nascente; 
d) Hospital localizado no Município; 
e) COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
f) GEV – Grupo Esperança Viva; 
g) Representante dos Professores Municipais; 
h) Conselho Tutelar. 

 
V -     A convite da Administração Municipal:  

a) 01 (um) representante titular e um suplente do Poder Judiciário; 
b) 01 (um) ) representante titular e um suplente do Ministério Público; 
c) 01 (um) ) representante titular e um suplente da Delegacia de Polícia; 
d) 01 (um) ) representante titular e um suplente da Brigada Militar; 
e) 01 (um) representante da Câmara de Vereadores. 

 
          § 1°. Os membros do Conselho serão designados por ato do Prefeito Municipal para o 
mandato de (02) dois anos, permitida 01 (uma) recondução. 

 
§ 2°. Os representantes que perderem a qualificação técnica que permitiu a sua 

designação terão os seus mandatos interrompidos, sendo designados substitutos para os 
cargos, enquanto durar o período de interrupção. 
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§ 3°. Os conselheiros integrantes do Conselho Municipal de Entorpecentes, quando em 
representação fora do Município ou a serviço do Órgão colegiado, terão direito a diárias nos 
mesmos termos dos servidores públicos municipais, bem como o ressarcimento das 
respectivas passagens, mediante comprovação legal, quando o deslocamento não for 
efetuado com veículo da municipalidade. 

 
         Art. 4°. A Diretoria do Conselho é composta por um Presidente, um Vice- Presidente e 
um Secretário, que serão escolhidos dentre os seus membros, em quorum mínimo de 2/3 
(dois terços), eleitos em Assembleia Geral, na primeira reunião, que deverá ser presidida pelo 
conselheiro mais velho.  
 

Parágrafo único. A primeira designação dos membros do Conselho será elaborada no 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Lei. 

 
Art. 5°. As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, porém, 

consideradas de relevante serviço público. 
 
Art. 6°. As despesas com execução da presente Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, e suplementadas se necessário. 
 
Art. 7°. A Secretaria Municipal da Saúde prestará ao Conselho suporte técnico-

administrativo, sem prejuízo da colaboração dos demais órgãos nele representados. 
 
Art. 8°. Fica revogada a Lei n.º 3.592, de 28 de julho de 2009, e a Lei n.º 4.304, de 

12 de novembro de 2013. 
 
Art. 9°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS, EM 23 DE 

JUNHO DE 2015. 
 

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 
Prefeita Municipal 

 
ELEN C. HEBERLE 
Procuradora Jurídica 
OAB/RS 58.704 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento                                     
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