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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Descrição Ementa abaixo.

EMENTA: DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO MUNICÍPIO ÀS
PESSOAS FLAGRADAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, UNIDADES DE ENSINO,
HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE, NOS LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO DE CRIANÇAS,
ADOLESCENTES, JOVENS, GESTANTES E IDOSOS E DEMAIS LOGRADOUROS/ESPAÇOS
PÚBLICOS, FAZENDO USO DE DROGAS ILÍCITAS, OU EM DESACORDO COM
DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° Fica proibido o consumo de drogas ilícitas, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, em praças, parques, jardins, unidades de ensino, hospitais, postos de saúde, nos
locais de concentração de crianças, adolescentes, jovens, gestantes, idosos e demais logradouros
e/ou espaços públicos no município de Carazinho – RS.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se como droga ilícita a substância ou produto
capaz de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas
periodicamente nos termos da Lei Federal N° 11.343 de 03 de agosto de 2006.

Art. 2° A pessoa que for flagrada nos termos do art. 1°, usando drogas ilícitas, ficará sujeita, sem
prejuízo de eventuais medidas no âmbito penal, à seguinte sanção administrativa:

I – multa, no valor de 1 URM´s (Uma Unidade Referência do Município).

§1° Notificado da obrigação do pagamento da multa estipulada no dispositivo acima, poderá o
infrator optar pelo comparecimento compulsório a 08 (oito) reuniões de grupos de mútua ajuda,
programa ou curso educativo sobre prevenção ao uso de drogas, junto às entidades indicadas pelo
Município, ficando suspensa a exigibilidade da referida multa enquanto perdurarem as atividades.

§2° Cumprida integralmente à medida referida no §1º deste artigo, restará extinta a exigibilidade da
multa administrativa.

§3° Em caso de reincidência na prática da conduta vedada pelo art. 1° será aplicada ao infrator
multa no valor dobrado àquele estabelecido no inciso I deste artigo, e assim sucessivamente até o
máximo de cinco vezes.



§4° Será considerado reincidente o agente infrator que praticar as condutas vedadas pelo art. 1°,
mais de uma vez, no período de até seis meses.

§ 5° Na reincidência não caberá substituição da pena, prevista no §1° deste artigo.

Art. 3° Caberá recurso administrativo contra a sanção prevista no art. 2°, inciso I, na forma de
regulamentação apropriada.

Art. 4° Se o infrator for criança ou adolescente, deverão ser seguidos os preceitos do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei Federal N° 8.609 de 13 de julho de1990).

Art. 5° O montante arrecadado com as multas deverá ser aplicado em programas de prevenção ao
uso de drogas ilícitas e/ou à dependência química realizada pelo Município, bem como, ser
repassado para Comunidades Terapêuticas conveniadas ao município.

Art. 6° O Município poderá fazer ampla divulgação dos dispositivos da presente Lei nos locais
citados no art. 1°, bem como através de mídia social, outdoors ou engenhos publicitários, a critério
do Poder Executivo, com intuito de informação.

Art. 7° Constatada a irregularidade, o órgão municipal competente responsável pela fiscalização
e/ou agente público investido na função lavrará a respectiva multa administrativa.

Art. 8° O Poder Executivo regulamentará esta Lei.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa:

O assunto externado e abordado acima é de extrema relevância pois em nossos meios de
comunicação, cotidianamente é noticiado sobre o que acontece principalmente em nossas praças
centrais, durante o dia e a noite em qualquer local, assim como o Poder Executivo, aprovado pelo
Poder Legislativo, vem apoiando sobremaneira nossas forças de segurança, tanto Policia Civil
como a Brigada Militar, financeiramente e com solicitação de efetivo de pessoal, para que
tenhamos uma segurança dentro dos padrões de tranqüilidade para o município, esse grande
problema de drogas ilícitas se enquadra fielmente no  que será fiscalizado pois o início de um
roubo, assalto, homicídio de qualquer natureza, ou seja, crimes de maior agravante parte deste
pressuposto, pois as drogas deixam os delitos mais fáceis para quem os executa, parceria entre
Executivo Municipal e Forças de Segurança será necessário, mas entendo que nenhum se oporá,
pois a forma parceira de agir no município entre comunidade e Estado vem se mostrando
satisfatória e de resultados positivos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/10/2018.
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