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LEI MUNICIPAL Nº 1.985/2013 

  

"Altera a Lei Municipal n° 712, de 03 de 

março de 1993, que dispõe sobre a criação 

da Semana Municipal do Combate as 

Drogas; e cria a Semana Antidrogas nas 

Escolas da Rede Municipal de Ensino de 

Brumadinho/MG." 

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

, 

Art. 1º - Dê-se ao Parágrafo Único do art. 1º da Lei n° 712, de 1993, a seguinte redação: 

 

"Art. 1°- (...) 

Parágrafo Único - O evento de que trata este artigo será organizado observando o disposto 

no art. 1-A, e ficará sob a responsabilidade do Poder Executivo, através da Secretaria 

Municipal de Educação, com a participação dos demais Órgãos públicos municipais." 

 

Art. 2º - Acrescente-se a Lei n° 712, de 1993, os seguintes arts. 1-A e 1-B:  

 

"Art. 1-A Será realizada, no primeiro semestre de cada ano, a Semana Antidrogas nas 

Escolas da Rede Municipal de Ensino. 

 

§1º. - O objetivo do evento referido no "caput" O conscientizar os adolescentes e jovens 

dos males causados pelo uso de entorpecentes, através de palestras, seminários, 

debates, teatros, apresentações musicais e exposições de pesquisas realizadas pelos 

alunos. 

 

§ 2º - A Semana Antidrogas nas Escolas contará com a participação obrigatória dos 

alunos, professores e demais educadores das escolas, sendo facultado o convite a 

profissionais e ex-dependentes químicos que trabalhem na prevenção e combate ao uso 

de drogas. 
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§ 3º - A Semana Antidrogas nas Escolas será organizada pelo Poder Público, 

assegurando-se a participação da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho 

Municipal Antidrogas, observado o parágrafo único do art. 1º. 

 

§ 4º- Cada escola definirá em que semana realizará a Semana Antidrogas, observado o 

disposto no "caput" e no § 3º deste artigo, e o estabelecido no art. 1º. 

 

§ 5º - E facultado as Escolas, não pertencentes a Rede Municipal de Ensino, situadas no 

município participar do evento de que trata este artigo. 

 

§ 6º - Cada aluno deverá apresentar relatório referente aos assuntos abordados na 

Semana Antidrogas, o qual será reconhecido como atividade avaliativa, nos termos 

estabelecidos pela respectiva escola. 

 

Art. 1-B - A Semana Antidrogas nas Escolas será incluída no Calendário Oficial de Eventos 

do Município." 

 

Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brumadinho, em 15 de maio de 2013. 

 

 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

(Este texto não substitui o publicado dia 15.05.2013) 
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