LEGISLAÇÃO ESTADUAL
Decreto nº 32.448, de 13 de dezembro de 2017 (DOE 15/12/17)
Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Interinstitucional de Políticas
Públicas sobre Drogas – CIPOD, conforme determinação do §1º do Art.5º da Lei
Nº14.217/2008.
Lei nº 16.435, de 05 de dezembro de 2017 (06/12/17)
Dispõe sobre a inclusão da disciplina prevenção do uso de drogas ilícitas como
conteúdo na grade curricular das escolas públicas mantidas pelo Governo do Estado do
Ceará.
Lei nº 16.352, de 26 de setembro de 2017 (DOE 28/09/17)
Institui a Campanha Estadual de Combate às Drogas nas escolas públicas e privadas
do Estado do Ceará.
Lei nº 16.329, de 13 de setembro de 2017 (DOE 19/09/17)
Institui a “Política de informação e prevenção sobre o uso de álcool e drogas" nas
faculdades e universidades públicas e privadas do Estado do Ceará.
Lei complementar nº151, de 27 de julho de 2015 (DOE 30/07/15)
Altera dispositivos da lei complementar nº 139, de 12 de junho de 2014, que institui o
fundo estadual de políticas sobre álcool e outras drogas – fepad e altera dispositivos da
lei nº 14.217 de 3 de outubro de 2008.
Lei nº 15.773, de 10 de março de 2015(DOE 10/03/15) “Criação da SPD”
Altera a Lei Nº 13.875, de 07 de fevereiro de 2007
Lei nº15.424, de 16 de setembro de 2013 (DOE 26.09.13)
Altera dispositivos da Lei Nº 14.217 de 03 de outubro de 2008
Lei nº 14.962, de 13 de julho de 2011 (DOE 19/07/11)
Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações contra o uso de drogas
nos eventos que especifica e dá outras providências.
Lei nº 14.422, de 29 de julho de 2009 (DOE 12/08/09)
Reconhece como de relevante interesse para a segurança pública no Estado do Ceará, o
Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência - PROERD,
desenvolvido pela Polícia Militar do Ceará.
Lei nº 14.325 de 20 de abril de 2009 (DOE 23/04/09)
Dispõe sobre a afixação de cartazes, placas ou faixas em todos os órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, alertando sobre os danos causados pelo uso de fumo,
bebidas alcoólicas e drogas.
Lei nº 14.141 de 16 de junho de 2008 (DOE 30/06/08)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as escolas públicas, no âmbito do Estado do
Ceará, afixarem nas suas dependências cartazes alertando sobre os danos causados pelo
uso de fumo, bebidas alcoólicas e drogas.
Lei nº 14.217, de 03 de outubro de 2008 (DOE 08/10/08)
Institui o Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas – SISED e o Conselho
Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas e dá outras providências
Lei nº 13.967, de 04 de setembro de 2007 (DOE 28/09/07)
Institui o Dia Estadual do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência
- PROERD.
Lei nº 13.029, de 29 de junho de 2000 (DOE 30/06/00)
Dispõe sobre a Proibição de Utilização de Estampas que Induzam ao Uso de Drogas.

Lei nº 12.736 02 de outubro de 1997 (DOE 21/10/97)
Dispõe sobre a publicação de mensagens periódicas de esclarecimentos sobre uso
indevido de drogas.
Lei nº 12.721, de 12 de setembro de 1997 (DOE 30/09/97)
Institui a Semana de Prevenção ao Uso de Drogas no âmbito do Estado do Ceará.
Lei nº 12.191, de 11 de outubro de 1993 (DOE 25/10/93)
Dispõe sobre a criação de Comissões Escolares de Prevenção às Drogas nas Escolas
Estaduais no Ceará.
Lei nº 11.911 de 27 de janeiro de 1992 (DOE 29/01/92)
Torna obrigatório a destinação de Leitos dos Hospitais Estaduais e conveniados para o
internamento de dependentes de drogas e dá outras providências.

