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RESOLUÇÃO NORMATIVA 04/2018 

Dispõe sobre o Código de Ética e de Conduta e  constituição da 

Comissão de Ética do COMSOD 

  

O Conselho Municipal sobre Drogas de São Sebastião - COMSOD, no uso da atribuição que lhe é 
conferida pelo Parágrafo Único do Art. 8º da Lei nº 2558, de 04 de junho de 2018 e conforme 
deliberações do Plenário em Reunião de 13 de junho de 2018 e de 07 de agosto de 2018,  

R E S O L V E : 

Art. 1º. Criar o Código de Ética e de Conduta do COMSOD; 

Art. 2º. Constituir a Comissão de Ética e de Conduta do COMSOD que terá por finalidade:  

a) Zelar pelo cumprimento e aplicação do referido Código de Ética e de Conduta, recebendo 
denúncias e representações para apuração dos fatos ou condutas de seus conselheiros 
em desacordo com as normas éticas pertinentes; 

b) Receber denúncias e propostas para averiguação de infração ética que lhe forem 
encaminhadas por escrito, deliberando sobre a conveniência de instauração de 
procedimento específico e eventuais penalidades; 

c) Instaurar, de ofício, procedimento competente sobre ato ou matéria que considere passível 
de configurar, em tese, infração a princípio ou norma ética; 

d) Elaborar relatório circunstanciado e parecer conclusivo, propondo, se devida, a aplicação de 
penalidade encaminhando-o para apreciação e deliberação da Plenária; 

e) Orientar e aconselhar sobre a conduta ética do conselheiro; 

f) Responder consultas que lhes forem dirigidas; 

g) Propor a alteração, se necessária do Código de Ética e Conduta do COMSOD, submetendo-
o a apreciação do Plenário para deliberação. 

Art. 3º. Designar os conselheiros para compor esta Comissão de Ética e de Conduta do COMSOD; 

Coordenador: 

João Baptista Fernandes Filho - Conselheiro Suplente da CCTI Polvo,  

Membros 

Luiz Fernando Santana Barroso– Conselheiro Titular da Secretaria de Segurança Pública - SEGUR 

Marcia Muniz – Conselheira Titular da Secretaria de Saúde – SESAU 

Rosana de Souza Freitas – Conselheira Suplente da Secretaria de desenvolvimento Social e 
Humano - SEDES 

Art. 4º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 

São Sebastião, 08 de agosto de 2018 

 

 

____________________________ 
Ivaldo Sampaio de Freitas 

Presidente 


