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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

 

LEI Nº 7.163, DE 24 DE SETEMBRO DE 2013. 
Projeto de Lei nº 3722/2013 de autoria do Vereador Professor Rômulo Ornelas. 

 
 

Institui o Programa Municipal de Reabilitação, Inclusão e 
Reinserção Social de Dependentes Químicos e cria o Fundo 
Municipal de Recuperação e Reinserção Social e dá outras 
providências. 

 

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI 
 do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Guarulhos o “Programa Municipal de 
Reabilitação, Inclusão e Reinserção Social de Dependentes Químicos - PMRIRDQ”. 

Art. 2º São objetivos do PMRIRDQ: 

I - promover por todos meios legais o acesso ao tratamento de dependentes químicos, suas 
reabilitações, inclusões e reinserção social; 

II - promover a inserção no mercado de trabalho de dependentes químicos, em especial 
durante o seu tratamento; 

III - promover campanhas institucionais de prevenção ao uso de drogas; 

IV - articular-se com entidades públicas, civis, de representação, filantrópicas, não 
governamentais, ONGs, OSCIPs, institutos e associações no combate, recuperação e prevenção da 
dependência química; 

V - criar alternativas e meios para custeio e encaminhamento de dependentes químicos para 
tratamento em clínicas especializadas, comunidades terapêuticas e outros; 

VI - oportunizar aos dependentes químicos a reinserção social e inclusão no mercado de 
trabalho, através de ajuda de custo financeiro para auxílio em transporte, alimentação e medicamentos, 
aos que estiverem em cursos de capacitação e qualificação profissional; 

VII - prestar auxílio, acompanhamento e, quando for o caso, tratamentos adequados aos 
familiares e responsáveis por dependentes químicos; 

VIII - promover a realização de seminários, palestras, encontros, programas de divulgação e 
radiodifusão sobre prevenção e malefícios do uso de drogas; 

IX - colaborar com a sociedade e entidades afins no que for possível, visando o combate ao 
tráfico de drogas e entorpecentes. 

Art. 3º Fica criado o “Fundo Municipal de Recuperação e Reinserção a Dependentes 
Químicos - FMRRDQ”. 

Art. 4º São objetivos e finalidades do FMRRDQ: 

I - promover e/ou pagar tratamento para dependentes químicos em todos os níveis, 
inclusive, se necessário, em clínicas especializadas particulares ou em comunidades terapêuticas; 
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II - promover e/ou pagar cursos de capacitação e qualificação profissional de dependentes 
químicos que estejam em tratamento; 

III - conceder ajuda de custo para auxílio ao transporte e alimentação para os dependentes 
químicos que estejam regularmente frequentando tratamento no CAPS AD e inscritos em cursos de 
capacitação e qualificação profissional; 

IV - pagamento de campanhas promocionais que visem a prevenção ao uso de drogas. 

Parágrafo único. Farão jus aos benefícios de que trata este artigo, os dependentes químicos 
que comprovarem residir no Município de Guarulhos há mais de dois anos de forma ininterrupta, 
priorizando-se aqueles oriundos de famílias em situação socioeconomicamente mais desfavorável. 

Art. 5º Os recursos do FMRRDQ serão provenientes de: 

I - dotação orçamentária própria de recursos municipais, a serem alocados anualmente nas 
leis orçamentárias; 

II - recursos provenientes do Estado e da União; 

III - convênios com Estado e União; 

IV - convênios com entidades em geral vinculadas ao Poder Público em todos os níveis e/ou 
à iniciativa privada; 

V - subvenções sociais; 

VI - doações voluntárias, a serem depositadas diretamente na conta do fundo; 

VII - convênios com órgãos, entidades, institutos ou organizações internacionais; 

VIII - outras desde que comprovada sua origem. 

Art. 6º A concessão da ajuda de custo ao dependente químico não gera vínculo de qualquer 
natureza, inclusive, empregatício ou previdenciário com a municipalidade. 

Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a inclusão e os ajustes 
necessários nas leis municipais do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento para 
implementação da presente Lei. 

Art. 8º O Poder Executivo deverá emitir Decreto regulamentando a presente Lei, sobretudo 
no que diz respeito a: 

I - valor da ajuda de custo e critérios de reajustes periódicos; 

II - qual secretaria ou órgão da Administração será responsável pela execução do programa e 
administração do fundo instituídos pela presente Lei. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário. 

Guarulhos, 24 de setembro de 2013. 

SEBASTIÃO ALMEIDA 
Prefeito 

Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos, da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos, 
da Prefeitura de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos vinte e quatro dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e treze. 

ABDO MAZLOUM 
Secretário Municipal 

SEAL 
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