










Modelo  de  Recomendação  Administrativa  para  a  estruturação  dos
Conselhos e dos Fundos Municipais de Políticas Públicas sobre Drogas

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº XXX/2017

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por seu

(sua) Promotor(a) de Justiça adiante assinado(a),  no exercício das funções institucionais

elencadas nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988, e nos artigos

26, inciso I e 27 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei nº 8.625/19931, bem

como  com  fundamento  nos  artigos  58,  incisos  V  e  VII  e  68,  inciso  I,  nº  3,  da  Lei

complementar Estadual nº 85/19992  e,

CONSIDERANDO que,  conforme  levantamento  realizado

mediante consulta ao site da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração

1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los: [...]
Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual,

sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito:
I - pelos poderes estaduais ou municipais;
II - pelos órgãos da Administração Pública Estadual ou Municipal, direta ou indireta;
III - pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal;
IV - por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do Município ou executem serviço de relevância

pública.
Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras

providências:
I  -  receber  notícias  de irregularidades,  petições  ou reclamações  de qualquer  natureza,  promover  as apurações

cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas;
II - zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos;
III - dar andamento, no prazo de trinta dias, às notícias de irregularidades, petições ou reclamações referidas no

inciso I;
IV - promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e

entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como
resposta por escrito.

2 Art. 58. Os membros do Ministério Público, no exercício de suas funções, poderão: [...]
V -  praticar  atos  administrativos  de caráter  preparatório  dos  procedimentos  administrativos que  instaurar  e das

medidas que adotar; [...]
VII - sugerir ao Poder competente, por escrito, a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem

como a adoção de medidas destinadas à prevenção e controle da criminalidade e melhoria dos serviços públicos e
dos serviços de relevância pública;

Art. 68. São atribuições do Promotor de Justiça:
I - em matéria de Direitos Constitucionais: [...]
3.  zelar  pela  efetivação  das políticas  sociais  básicas,  especialmente  de educação,  saúde,  saneamento e

habitação, bem assim das políticas sociais assistenciais, em caráter supletivo, para quem delas necessite;
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Penitenciária do Paraná – SESP/PR, há menos de 40 (quarenta) Conselhos Municipais de

Políticas Públicas sobre Drogas - COMUDs constituídos nos  399 (trezentos e noventa e

nove) Municípios paranaenses, dos quais apenas 36 (trinta e seis) foram cadastrados junto

ao Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do Paraná – CONESD/PR, de

acordo com a relação disponibilizada no site da SESP/PR por meio do endereço eletrônico

http://www.politicasobredrogas.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php? Conteudo=126.;

CONSIDERANDO,  nesse  aspecto,  que  a  criação  dos

Conselhos Municipais de Políticas Públicas sobre Drogas visa contemplar a estratégia de

municipalização prevista na Política Nacional sobre Drogas, aprovada pela  Resolução do

Conselho  Nacional  de  Políticas  sobre  Drogas  nº  3,  de  27  de  outubro  de  2005,

permitindo-se, desse modo, que os planos, programas e projetos cheguem diretamente a

todos os cidadãos, garantindo resultados efetivos nas ações desempenhadas3;

CONSIDERANDO,  ainda,  que  no  âmbito  estadual,  a

Resolução nº  001/2010,  que  aprovou  a  Política  Estadual  sobre  Drogas,  expedida  pelo

Conselho Estadual  de Políticas Públicas sobre Drogas – CONESD/PR,  também elencou

como orientação geral, no que tange à prevenção, que a execução das políticas públicas

de  prevenção  deve  ser  descentralizada  nos  municípios,  com  o  apoio  do  Conselho

Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas e da sociedade civil organizada, devendo os

Municípios serem incentivados a instituir, fortalecer e divulgar os seus Conselhos Municipais

de Políticas Públicas sobre Drogas4; 

CONSIDERANDO,  outrossim,  que  a  Resolução

supramencionada  catalogou  como  pressupostos  da  Política  Estadual  sobre  Drogas  as

garantias  de  que  o  Sistema  Estadual  de  Políticas  sobre  Drogas  seja implantado  e

implementado  por  meio  da  articulação dos  Conselhos  Estadual  e  Municipais  de

Políticas sobre Drogas, bem como de que tais estruturas possuam caráter deliberativo,

articulador,  normativo e  consultivo,  assegurando-se  a  composição  paritária entre

sociedade civil e governo5;

3 A Resolução nº3/GSIPR/CH/CONAD, de 27 de outubro de 2005, que aprova a Política Nacional sobre Drogas, estabelece,
no subitem 1.1.2, ao tratar da prevenção, que “A execução desta política, no campo da prevenção deve ser descentralizada
nos municípios, com o apoio dos Conselhos Estaduais de políticas públicas sobre drogas e da sociedade civil organizada,
adequada às peculiaridades locais e priorizando as comunidades mais vulneráveis,  identificadas por um diagnóstico. Para
tanto, os municípios devem ser incentivados a instituir, fortalecer e divulgar o seu Conselho Municipal sobre Drogas.”.

4 A Resolução nº 001/CONESD, de 10 de agosto de 2010, dispôs, no subitem 1.1.2, quando tratou das orientações gerais
para a prevenção, que “A execução das políticas de prevenção deve ser descentralizada nos municípios, com o apoio do
Conselho Estadual Antidrogas e da sociedade civil organizada. Os municípios devem ser incentivados a instituir, fortalecer e
divulgar o seu Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMAD”. 
5 PRESSUPOSTOS DA POLÍTICA ESTADUAL SOBRE DROGAS

Item 18: Assegurar que o Sistema Estadual de Políticas sobre Drogas seja implantado e implementado por meio da
articulação dos Conselhos Estadual e Municipais de Políticas sobre Drogas e que esses possuam caráter deliberativo,
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CONSIDERANDO,  ademais,  que  a  criação  dos  Fundos

Municipais de Políticas Públicas sobre Drogas, vinculada à execução das Políticas Públicas

Municipais sobre Drogas, em todos os Municípios paranaenses, tem a finalidade de captar,

controlar,  fiscalizar  e  aplicar  recursos  financeiros  oriundos  dos orçamentos

municipais e aqueles provenientes de doações, convênios, programas e projetos, de

modo  a  garantir  a  execução  das  ações  propostas  pela  Política  Municipal  sobre

Drogas,  com  ênfase  nas  ações  relacionadas  aos  capítulos  da  Política  Nacional  sobre

Drogas – PNAD concernentes à prevenção, ao tratamento, à recuperação e à reinserção

social, à redução de danos sociais e à saúde, à redução da oferta e aos estudos, pesquisas

e avaliações;

CONSIDERANDO,  além  disso,  a  necessidade  de  conferir

efetividade às metas previstas no âmbito do Projeto Estratégico Semear - Enfrentamento

ao Álcool, Crack e Outras Drogas do Ministério Público do Estado do Paraná, dentre as

quais se insere o incentivo à criação, à instalação, à estruturação e ao acompanhamento

das deliberações e demais atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas sobre

Drogas, contemplado no subitem 3.2 da Macroetapa de Atuação Integrada e Articulada

do  Ministério  Público  do  Paraná  para  implementação  de  políticas  públicas

intersetoriais  no  enfrentamento  à  drogadição, em  consonância  com  a  estratégia  de

municipalização prevista na Política Nacional sobre Drogas, no âmbito da execução e do

acompanhamento do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas;

CONSIDERANDO,  igualmente,  que  é  dever  do  Município

organizar seus esforços e suas iniciativas para beneficiar a comunidade local, por meio do

desenvolvimento de ações referentes à prevenção do uso indevido de drogas, bem como

daquelas relacionadas ao tratamento e à reinserção social dos indivíduos que apresentem

transtornos decorrentes do uso indevido,  à redução de danos, à redução da oferta e ao

estímulo dos estudos e pesquisas atinentes ao tema da drogadição;

CONSIDERANDO que  no  Município  de _______________

ainda  não  foi  criado  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  SOBRE

DROGAS, órgão normativo e de deliberação coletiva que compõe o Sistema Nacional de

Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, instituído pela Lei nº 11.343, de 23 de agosto de

articulador, normativo e consultivo, assegurando a composição paritária entre sociedade civil e governo.
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2006, e regulamentado pelo Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006, tampouco o

FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS respectivo;

CONSIDERANDO que o art. 127 da Constituição Federal de

1988 atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos

interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO, ainda, que a Carta Política de 1988 dispõe,

no artigo 129, II, que constitui função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo

respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos

assegurados  nesta  Constituição,  promovendo  as  medidas  necessárias  a  sua  garantia”,

norma paramétrica reproduzida pela Constituição do Estado do Paraná no artigo 120, inciso

II; 

CONSIDERANDO,  ademais,  que  incumbe  aos  membros  do

Ministério Público do Estado do Paraná, conforme preceitua o artigo 58, nos incisos I e VII6

da Lei  Complementar  Estadual  nº 85/1999,  “instaurar inquéritos  civis  e  procedimentos

administrativos pertinentes”  e “sugerir  ao Poder  competente,  por escrito,  a  edição de

normas  e  a  alteração  da  legislação  em  vigor,  bem  como  a  adoção  de  medidas

destinadas à prevenção e controle da criminalidade e melhoria dos serviços públicos

e dos serviços de relevância pública”, bem como, em matéria de Direitos Constitucionais,

“zelar  pela  efetivação  das  políticas  sociais  básicas,  especialmente  de  educação,

saúde, saneamento e habitação”, consoante estatui o  artigo 68, inciso I, número 3 do

mesmo diploma legislativo;

CONSIDERANDO, por fim, a disposição do art. 27, parágrafo

único,  inciso IV,  da  Lei Federal n.º 8.625,  de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao

Ministério  Público  expedir  recomendação  administrativa aos  órgãos  da  administração

pública  federal,  estadual  e  municipal,  requisitando  ao  destinatário  adequada  e  imediata

divulgação, assim como resposta por escrito, bem como o que estatui o art. 6º, XX, da Lei

Complementar  Federal  nº  75/93,  combinado  com  o  art.  200,  da  Lei  Complementar

6 Lei Complementar nº 85, de 27 de dezembro de 1999: […]
Art. 58. Os membros do Ministério Público, no exercício de suas funções, poderão:
I - instaurar inquéritos civis e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:  […]
VII - sugerir  ao Poder competente, por escrito, a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem

como a adoção de medidas destinadas à prevenção e controle da criminalidade e melhoria dos serviços públicos e
dos serviços de relevância pública;

Art. 68. São atribuições do Promotor de Justiça:  
I - em matéria de Direitos Constitucionais:  […]
3.  zelar  pela  efetivação  das  políticas  sociais  básicas,  especialmente  de  educação,  saúde,  saneamento  e

habitação, bem assim das políticas sociais assistenciais, em caráter supletivo, para quem delas necessite;
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Estadual nº 85/99, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas

atribuições legais, expede a presente:

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA

ao Senhor Prefeito do  Município de  ______________,  para

que cumpra as diretrizes da Resolução nº 3/GSIPR/CH/CONAD, de 27 de outubro de 2005,

que aprovou a Política Nacional sobre Drogas, no sentido de propor à Câmara Municipal a

criação do Conselho e do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas no Município

de ______________.

Fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias para que o Senhor Prefeito

Municipal apresente a esta Promotoria de Justiça cópia dos respectivos atos normativos,

cujos  modelos  de  minutas  de  projeto  de  lei  encontram-se  disponíveis  no  “Guia  para

implementação dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas”, elaborado pelo

Departamento Estatual de Políticas Públicas sobre Drogas do Paraná, acessível por meio do

link

http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Materiais_de_Apoio/Material_de_Capa

citacao/Conselhos_Municipais_Guia_para_implementacao.pdf, ou justifique as razões para

não fazê-lo.

Dê-se ciência,  por e-mail,  ao Conselho Estadual de Políticas

Públicas sobre Drogas do Paraná – CONESD/PR e à Coordenação do Projeto Estratégico

Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas.

Município de ______________, ___ de ____________ de 2017.

______________

Promotor(a) de Justiça
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Modelo  de  Portaria  de  Instauração  de  Procedimento  Administrativo  para

implementação e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos Conselhos

Municipais de Políticas Públicas sobre Drogas

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por seu

(sua) Promotor(a) de Justiça adiante assinado(a),  no exercício das funções institucionais

elencadas nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988, e nos artigos

26, inciso I e 27 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei nº 8.625/19931, bem

como  com  fundamento  nos  artigos  58,  incisos  V  e  VII  e  68,  inciso  I,  nº  3,  da  Lei

complementar Estadual nº 85/19992  e,

CONSIDERANDO a vigência, no âmbito do Ministério Público

do Estado do Paraná, do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack

e Outras Drogas,  aprovado pelo Comitê do MPPR de Enfrentamento às Drogas, órgão

colegiado instituído em observância à deliberação do Conselho Nacional de Procuradores-

Gerais – CNPG que elencou o tema do enfrentamento à drogadição como estratégia de

atuação do Ministério Público Brasileiro;

CONSIDERANDO, nesse aspecto, que o Projeto Estratégico

Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas, contemplou, entre as suas

1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los: [...]
Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual,

sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito:
I - pelos poderes estaduais ou municipais;
II - pelos órgãos da Administração Pública Estadual ou Municipal, direta ou indireta;

2 Art. 58. Os membros do Ministério Público, no exercício de suas funções, poderão: [...]
V -  praticar  atos  administrativos  de caráter  preparatório  dos  procedimentos  administrativos que  instaurar  e das

medidas que adotar; [...]
VII - sugerir ao Poder competente, por escrito, a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem

como a adoção de medidas destinadas à prevenção e controle da criminalidade e melhoria dos serviços públicos e
dos serviços de relevância pública;

Art. 68. São atribuições do Promotor de Justiça:
I - em matéria de Direitos Constitucionais: [...]
3.  zelar  pela  efetivação  das políticas  sociais  básicas,  especialmente  de educação,  saúde,  saneamento e

habitação, bem assim das políticas sociais assistenciais, em caráter supletivo, para quem delas necessite;
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metas  estratégicas,  a  implementação e  o  acompanhamento das  atividades

protagonizadas pelos Conselhos Municipais de Políticas Públicas sobre Drogas em todo o

Estado do Paraná,  visando  à  municipalização  ambicionada  pela  Política  Nacional  sobre

Drogas;

CONSIDERANDO,  nesse  talante,  que  a  municipalização

prevista  na  Política  Nacional  sobre  Drogas,  aprovada  pela  Resolução  do  Conselho

Nacional de Políticas sobre Drogas nº 3, de 27 de outubro de 2005,  permite que os

planos, programas e projetos sejam debatidos pelos munícipes, garantindo resultados mais

efetivos nas ações desempenhadas3;

CONSIDERANDO,  ainda,  que  no  âmbito  estadual  a

Resolução  nº  001/2010,  expedida  pelo  Conselho  Estadual  de  Políticas  Públicas  sobre

Drogas – CONESD/PR, aprovou a Política Estadual sobre Drogas, também preconizando,

como orientação geral, no que tange à prevenção, que a execução das políticas públicas

de  prevenção  deve  ser  descentralizada  nos  municípios,  com  o  apoio  do  Conselho

Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas e da sociedade civil organizada, devendo os

Municípios serem incentivados a instituir, fortalecer e divulgar os seus Conselhos Municipais

de Políticas Públicas sobre Drogas4; 

CONSIDERANDO,  igualmente,  que  a  Resolução

supramencionada  catalogou  como  pressupostos  da  Política  Estadual  sobre  Drogas  as

garantias  de  que  o  Sistema  Estadual  de  Políticas  sobre  Drogas  seja implantado  e

implementado  por  meio  da  articulação dos  Conselhos  Estadual  e  Municipais  de

Políticas sobre Drogas, bem como de que tais estruturas possuam caráter deliberativo,

articulador,  normativo e  consultivo,  assegurando-se  a  composição  paritária entre

sociedade civil e governo5;

3 A Resolução nº3/GSIPR/CH/CONAD, de 27 de outubro de 2005, que aprova a Política Nacional sobre Drogas, estabelece,
no subitem 1.1.2, ao tratar da prevenção, que “A execução desta política, no campo da prevenção deve ser descentralizada
nos municípios, com o apoio dos Conselhos Estaduais de políticas públicas sobre drogas e da sociedade civil organizada,
adequada às peculiaridades locais e priorizando as comunidades mais vulneráveis,  identificadas por um diagnóstico. Para
tanto, os municípios devem ser incentivados a instituir, fortalecer e divulgar o seu Conselho Municipal sobre Drogas.”.

4 A Resolução nº 001/CONESD, de 10 de agosto de 2010, dispôs, no subitem 1.1.2, quando tratou das orientações gerais
para a prevenção, que “A execução das políticas de prevenção deve ser descentralizada nos municípios, com o apoio do
Conselho Estadual Antidrogas e da sociedade civil organizada. Os municípios devem ser incentivados a instituir, fortalecer e
divulgar o seu Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMAD”. 

5 PRESSUPOSTOS DA POLÍTICA ESTADUAL SOBRE DROGAS
Item 18: Assegurar que o Sistema Estadual de Políticas sobre Drogas seja implantado e implementado por meio da

articulação dos Conselhos Estadual e Municipais de Políticas sobre Drogas e que esses possuam caráter deliberativo,
articulador, normativo e consultivo, assegurando a composição paritária entre sociedade civil e governo.
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CONSIDERANDO,  ademais,  que  a  criação  dos  Fundos

Municipais de Políticas Públicas sobre Drogas, vinculada à execução das Políticas Públicas

Municipais sobre Drogas, em todos os Municípios paranaenses, tem a finalidade de captar,

controlar,  fiscalizar  e  aplicar  recursos  financeiros  oriundos  dos orçamentos

municipais e aqueles provenientes de doações, convênios, programas e projetos, de

modo  a  garantir  a  execução  das  ações  propostas  pela  Política  Municipal  sobre

Drogas,  com  ênfase  nas  ações  relacionadas  aos  capítulos  da  Política  Nacional  sobre

Drogas – PNAD concernentes à prevenção, ao tratamento, à recuperação e à reinserção

social, à redução de danos sociais e à saúde, à redução da oferta e aos estudos, pesquisas

e avaliações;

CONSIDERANDO,  além  disso,  a  necessidade  de  conferir

efetividade às metas previstas no âmbito do Projeto Estratégico Semear - Enfrentamento

ao Álcool, Crack e Outras Drogas do Ministério Público do Estado do Paraná, dentre as

quais se insere o incentivo à criação, à instalação, à estruturação e ao acompanhamento

das deliberações e demais atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas sobre

Drogas, especificados no subitem 3.2 da Macroetapa de Atuação Integrada e Articulada

do  Ministério  Público  do  Paraná  para  implementação  de  políticas  públicas

intersetoriais no enfrentamento à drogadição;

CONSIDERANDO,  por  fim,  que  incumbe  aos  membros  do

Ministério Público do Estado do Paraná, conforme preceitua o artigo 58, nos incisos I e VII6

da Lei  Complementar  Estadual  nº 85/1999,  “instaurar inquéritos  civis  e  procedimentos

administrativos pertinentes”  e “sugerir  ao Poder  competente,  por escrito,  a  edição de

normas  e  a  alteração  da  legislação  em  vigor,  bem  como  a  adoção  de  medidas

destinadas à prevenção e controle da criminalidade e melhoria dos serviços públicos

e dos serviços de relevância pública”, bem como, em matéria de Direitos Constitucionais,

“zelar  pela  efetivação  das  políticas  sociais  básicas,  especialmente  de  educação,

saúde, saneamento e habitação”, consoante estatui o  artigo 68, inciso I, número 3 do

mesmo diploma legislativo;

6 Lei Complementar nº 85, de 27 de dezembro de 1999: […]
Art. 58. Os membros do Ministério Público, no exercício de suas funções, poderão:
I - instaurar inquéritos civis e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:  […]
VII - sugerir  ao Poder competente, por escrito, a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem

como a adoção de medidas destinadas à prevenção e controle da criminalidade e melhoria dos serviços públicos e
dos serviços de relevância pública;

Art. 68. São atribuições do Promotor de Justiça:  
I - em matéria de Direitos Constitucionais:  […]
3.  zelar  pela  efetivação  das  políticas  sociais  básicas,  especialmente  de  educação,  saúde,  saneamento  e

habitação, bem assim das políticas sociais assistenciais, em caráter supletivo, para quem delas necessite;
3



INSTAURA, nos termos do artigo 5º, inciso VII do Ato Conjunto

nº 02/2010 – PGJ/CGMP, alterado pelo artigo 1º do Ato Conjunto nº 02/2013 – PGJ/CGMP7,

o  presente PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO,  destinado  a  concretizar  a  meta  de

implementação/acompanhamento  das  atividades  dos  Conselhos  Municipais  de  Políticas

Públicas sobre Drogas nos Municípios paranaenses, determinando a adoção das seguintes

providências:

I)  Autue-se  a  presente  Portaria  em  conformidade  com  as

orientações contidas  no  Manual  de Orientação Funcional  do Projeto Semear  para  o

Enfrentamento  ao  Álcool,  Crack  e  Outras  Drogas (fls.  29-32),  registrando-se  o

Procedimento  Administrativo  correspondente  no  sistema  PRO-MP  na  área  de  atuação

principal “Apoio Comunitário”, palavra-chave “Conselho sobre Drogas”, com a seguinte

descrição “Implementação do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas

do Município de XXX (nome do Município)”, selecionando-se, ainda, no campo vínculo

com projeto/plano de ação institucional, a opção “Projeto Semear”; 

II)  Expeça-se  ofício  ao  Prefeito  Municipal  e  à  Câmara  de

Vereadores do Município de  XXX (nome do Município),  solicitando informações sobre a

existência  de leis  que  tenham criado  o  Conselho  Municipal  de  Políticas  Públicas  sobre

Drogas e o Fundo respectivo, bem como esclarecimentos sobre a efetiva implantação do

colegiado e o seu funcionamento, sua composição e a regularidade das reuniões, visando

avaliar  a  conformidade  com as  diretrizes  estabelecidas  pela  Resolução  nº  03/2005,  do

Conselho Nacional  de Políticas sobre Drogas - CONAD, que aprova a Política Nacional

sobre Drogas;

III)  Recebida  a  resposta,  caso  implementado  o  Conselho

Municipal  de  Políticas  Públicas  sobre  Drogas  e  em  regular  funcionamento,  este

Procedimento  Administrativo  deverá  ser  instruído  com  documentos  (atas)  das  reuniões

realizadas, para o acompanhamento das deliberações;

IV)  Na  hipótese  de  inexistência  do  Conselho,  agende-se

reunião com o Prefeito Municipal para tratar do assunto, oportunidade em que deverá ser-

lhe  dada  ciência  do  conteúdo  da  publicação  “Guia  para  implementação  dos  Conselhos

Municipais de Políticas sobre Drogas”, elaborado pelo Departamento Estadual de Políticas

sobre  Drogas  –  DEPSD  (disponível  em:  http://www.mppr.mp.br/arquivos/

7 Art. 1º – O art. 5º do Ato Conjunto 02/2010 – PGJ/CGMP, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
Art. 5º – (...) 
VII – Procedimentos Administrativos: destinados ao acompanhamento e fiscalizações, de cunho permanente ou não,

de  fatos  e  de  políticas  públicas,  e  demais  procedimentos  não  sujeitos  a  inquérito  civil,  procedimento  preparatório  ou
procedimento investigatório criminal, de atribuição do Ministério Público, e que não tenham o caráter de investigação cível ou
criminal. 
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File/Conselhos_Municipais_Guia_para_implementacao.pdf),  que  contem  as  minutas  de

projetos de lei para a criação dos Conselhos Municipais e Fundos respectivos;

V) Uma vez implementado o Conselho, encaminhem-se cópias

das leis instituidoras do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e do Fundo

respectivo  para  o  Conselho  Estadual  de  Políticas  Públicas  sobre  Drogas  do  Paraná  –

CONESD/PR  (conesdpr@sesp.pr.gov.br)  e  para  a  Coordenação  do  Projeto  Estratégico

Semear  –  Enfrentamento  ao  Álcool,  Crack  e  Outras  Drogas,  por  meio  eletrônico

(projetosemear@mppr.mp.br),  para  proporcionar  o  acompanhamento  dos  indicadores  do

Projeto Estratégico Semear, incluindo-se os arquivos respectivos no PRO-MP;

VI)  Na  eventualidade  de  a proposta  do  Ministério  Público

visando à implementação do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas não ser

acolhida,  encaminhe-se  Recomendação Administrativa ao  Prefeito  Municipal  para  que

cumpra as diretrizes das Resoluções nº 03/2005, do Conselho Nacional de Políticas sobre

Drogas – CONAD, e nº 001/2010, do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas

do Paraná – CONESD/PR, no sentido de propor à Câmara Municipal a criação do Conselho

e  do  Fundo  Municipal  de  Políticas  Públicas  sobre  Drogas  no  Município  de

______________.

VII) Na inviabilidade de se estruturar o Conselho Municipal de

Políticas  Públicas  sobre  Drogas diante  de dificuldades  de  se formar  um Conselho  com

representatividade  paritária  no  Município,  ou  em  face  da  quantidade  de  Conselhos

existentes,  o debate da temática da drogadição deverá ser vinculado à estrutura de um

Conselho Municipal  já  existente,  conforme a  conveniência  e tratativas realizadas  com o

Poder Executivo Municipal.

Dê-se  ciência,  por  e-mail,  da  instauração  do  presente

Procedimento Administrativo ao Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do

Paraná – CONESD/PR e à Coordenação do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao

Álcool, Crack e Outras Drogas.

Município de ______________, ___ de ____________ de 2017.

______________

Promotor(a) de Justiça
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