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Lei 291/2014 

CRIA A OBRIGATORIEDADE DE PALESTRAS 
PREVENTIVAS DE COMBATE ÀS DROGAS, AO 
FUMO, ÀS BEBIDAS ALCOÓLICAS E 
ENTORPECENTES EM GERAL, NAS ATIVIDADES 
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JACARAU, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1 2 - Fica obrigatória a realização de palestras versando sobre combate às 
drogas, ao fumo, às bebidas alcoólicas e entorpecentes em geral, nas atividades 
das escolas de Rede Pública e Privada, na cidade de Jacaraú. 

Art. 22 - As palestras sobre os referidos temas deverão ser preventivas, 
informativas e educativas, dirigidas aos alunos, aos seus pais e responsáveis e à 
comunidade. 

Art. 32 - A Prefeitura Municipal de Jacaraú, através das Secretarias de Educação, 
da Saúde, e ainda, do Conselho Tutelar Municipal, se encarregarão, em 
conjunto, de estabelecer as diretrizes básicas e a metodologia de palestras, 
podendo firmar termo de colaboração com os Conselhos Estadual e Federal de 
Entorpecentes, bem como com outros órgãos que tratam dos temas. 

Art. 42 - As Escolas Municipais de Jacaraú, deverão fazer constar em sua 
programação, palestras que tratam dos assuntos referidos, com o objetivo de 
prevenir e combater esses males, alertando sobre as conseqüências do seu uso 
nos diversos os aspectos (físicos, psicológicos, familiares e sociais). 

Art. 59 - Para atingir os objetivos a que se propõe esta Lei, ficam estabelecidas, 
como condições: 

I — As palestras deverão ser proferidas por pessoas capacitadas, como 
conhecimento e experiência sobre os assuntos; 
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II - As atividades e programas deverão ser direcionados com técnicas 
psicopedagógicas, para evitar o comprometimento da saúde mental dos alunos 
e dos envolvidos; 

III - As palestras sobre os temas deverão constar obrigatoriamente no 
calendário das escolas municipais, vinculadas à Prefeitura Municipal de Jacaraú, 
com previsão mínima de uma palestra por semestre. 

Art. 69. - Deverão ser criadas nas Escolas, Comissões de Prevenção no combate 
às drogas, fumo, bebidas alcoólicas e entorpecentes em geral, que receberão 
orientação conforme determina o art. 52, inciso ii„ que se incumbirá de preparar 
os professores para esclarecimentos desses assuntos, nas diferentes disciplinas 
para melhor orientar os educandos, quando solicitados. 

Art. 79 - As palestras deverão envolver os pais ou responsáveis, para que haja 
uma continuidade da prevenção e alerta sobre o uso de drogas, fumo, bebidas 
alcoólicas e entorpecentes em geral, levando ao vicio com conseqüências 
irreparáveis para os usuários, para a família e a comunidade. 

Parágrafo Único - Para alcançar os objetivos a que se propõe esta Lei, poderão 
ser envolvidas as Associações de Pais e Professores e outras organizações 
comunitárias, visando a soma de esforços e recursos para alcançar os objetivos. 

Art. 82 - Caberá à Secretaria Municipal de Educação a elaboração de relatórios e 
documentação sobre o assunto, para fins de controle, avaliação, elaboração de 
novas estratégias e direcionamentos de ações, para que sejam atingidos os 
objetivos. 

Art. 99 - Fica expressamente proibido a utilização de bebidas alcoólicas, fumo, 
drogas e entorpecentes em geral no interior das escolas da rede pública 
municipal. 

Art. 1C19 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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