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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

LEI MUNICIPAL N°. 582/2017

URegulamenta a Lei n". 0193, de 04 de maio de
2001, que cria a Coordenador ia Municipal de
Defesa Civil COMDEC. e dá outras
providências".

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA, Estado.da Bahia, no.
uso. de suas atribuições, amparado. pelo. art. 58, parágrafo. IV da Lei Orgânica do.
Município.,faz saber que a Câ .aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

< ':,:c

Art. 1°. - A Co.o.rdenao,_
administração.pública mu"
civil no.município.

Civil - COMDEC é o.órgão.da
I"n'''l"rt,on<=>I''!:I,n das ações de defesa

Art. 2°. - São.atividades da COMO>EC:

./ Coordenar e executar as ações de defesecivil;

./ Manter atualízadas e,glspo.níveisas informações relacionadas à defesa civil;

./ Elaborar e implementar quando câbh{~I!plano.s, programas e projetes de
defesa civil; c' ",/},,, ••:' .•..•,,,-'"

./ Elabo.rarPlan08éAçãO~uãIVj~~á~.Oaferlêi~ento. das ações em tempo.de
no.rmalidade, bem OOmQ, ..d,(is éiçõ~s...sme(génciais, com a garantia dos
recursos no.OrÇ13mento.Municipal( ;f"

./ Prever recursos orçamentários próprios necessários às ações assistenciais de
recuperação.ou preventivas, como.contrapartida às transferências de recursos
da União, na forma da legislação.vigente;

./ Capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil;

./ Propor à autoridade competente a declaração.de situação.de emergências e de
estado. de calamidade pública, observando os critérios estabelecido.s pelo.
CONDEC - Conselho Nacional de Defesa Civil;

./ Executar a distribuição.e o. ntr e de suprimentos necessários em situações
de desastres.
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./ Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre ameaças,
vulnerabilidades e riscos de desastres;

./ Implementar ações de medidas não-estruturais e medidas estruturais;

./ Promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da
população, motivando ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia
local;

./ Estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e
acompanhamento para executar planos operacionais em tempo oportuno;

./ Comunicar aos órgãos competentes quando a produção, o manuseio ou o
transporte de produtos p~r~6stpw~rem em perigo a população;

. .
./ Implantar e manter at~Ii~~~Ç>sQ ~9~;ff&.de recursos humanos, materiais e

equipamentos a:ik.·..:§ere,rn·· on {. . "",,",'e{~utilizados em situações de
anormalidades; *.

./ Estabelecer intercâmbio de, ajt;lda . com eetros Municípios (comunidades
irmanadas);

./ Incentivar mobilização $q~jat visando a"implantação de NUDEC - Núcleos
Comunitários deDefesa Civil; nos bairros e distritos.

Art.3°. - A COMOECJem a seguinte estrtrtura:
./ Coordenador
./ Conselho Municipal
./ Secretaria
./ Setor Técnico
./ Setor Operativo

Parágrafo Único - O Coordenador e os dirigentes da Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil serão designados pelo Prefeito Municipal mediante Decreto.

Art. 4°. - Ao Coordenador da COMDEC compete:

./ Convocar as reuniões da Coordenadoria;

./ Dirigir a entidade, representá-Ia perante os órgãos governamentais e não-go
vernamentais;

./ Propor planos de trabalho;

./ Participar das votações e declar
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./ Resolver os casos omissos e praticar todos os atos necessários ao regular fun
cionamento da COMDEC;

./ Propor aos demais membros, em reunião previamente marcada, os planos or
çamentários, obras e serviços, bem como outras despesas, dentro da finalida
de o que se propõe a COMDEC.

Parágrafo Único - O coordenador da COMDEC poderá delegar atribuições aos
membros da Comissão, sempre que achar necessário ao bom cumprimento das
finalidades da entidade, observados os termos legais.

Art. 5°. - O Conselho Municipal será constituído de membros assim
qualificados:

:>..'!-$"":: ~·_-i>.,>

./ Representante da Câmafc(do~ Vdrea:~res;
" 'é""'i;,

./ Representante das :Muni9i~js:' \\,
, i~if,'::-:\, ~, '. "" j .: ",t' ",.,,,,~~,!,;r---:-';'-~i}

Parágrafo Unico 1; -,Os nt ,QllSelho Municipal não receberão
remuneração, salvo em viagem a serviço fora da Sede Ido Município restringindo-se às
despesas de pousada, alimentação e transporte l1êvitram'entecomprovadas.

,.,.,._,;;' .,,,..::_," ·~"',;;.tr.:""'''i

Art. 6°. - À Secretaria (ouApoio Administrativo):compete:

./ Implantar e manter atualizadês o cadastro de recursos humanos, materiais e
equipamentos a serem convocados e utilizados em situações de
anormalidades;

./ Secretariar e ap()l8f'Q$reufliQesdO,Côns$oMünicipal de Defesa Civil.
..," -, .: ~_.,;/:.. /> ,.,,'j.;.i- " ,:_~":~:;_Jt"",;.,': - -' '.: -"

Art.7°. - Ao SetOfT~cflmfoQmpétef:i
,
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, .... ". .r- .: ", _ c" ,.?t5
./ Implantar o banco dÉ{dados',e el~oorar"'ÓsQJapastemáticos sobre ameaças,

vulnerabüidadee-ejfscos de desastres; "" ;:'"

./ Implantar programas de treinamento para voluntariado;

./ Promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da
população, motivando ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia
local;

./ Estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e
acompanhamento para executar planos operacionais em tempo oportuno;

Art. 8°. -Ao Setor Operativo c

-estruturais e medidas estruturais;
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../ Executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários em situações
de desastres.

Art. 9°. - No exercício de suas atividades, poderá a COMDEC solicitar das
pessoas físicas ou jurídicas colaboração no sentido de prevenir e limitar os riscos,
as perdas e os danos a que estão sujeitas a população, em circunstâncias de
desastres.

Art. 10°. - Os recursos do Fundo Especial para a Defesa Civil Municipal
poderão ser utilizados para as seguintes despesas:

a) diárias e transporte;
b) aquisição de material de consumo;

"»."1IT ""''fq

c) serviços de t~~sen·ps;.: :~,~'-~~;\

d) aquisição d~ bens ,_~eca ,8,1.Le~~pamentose instalações e material
permanente); e . -. .."_;/. ""","J[~-'~}

,;-

-"i ...·~"'."",.....: <,;.~.e) obras e reêônsffu o.

Art. 11°. - A comproyação.dª, despesª.§"rea1iza,dasà conta do Fundo Especial
será feita mediante os segUintesdocumentos:'

a) Prévio empenhe;
b) Fatura e Nota Fiscal;
c) BalanceteeviGenciando receita e êrêsp~sa;e
d) Nota de pª.gamentg.

"",::,'?:,J~:
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Art. 12°. - A Pr~f~itu~f'-i~~ici~ t9,~~'ãnt~,._;ç,tJzCabrália fará constar dos
currículos escolares ct~ rede',.de ellsino?'-rm1rjiêi8~lf noções gerais sobre os
procedimentos de defesàctviL . -',~

':~ _.:,C

.: : ,_ '-'~'to;'-:~~~'_'_~i>::;,

Art. 13°. - Este Letentrafª.t9.m vigQLoªdate-ôê sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia, 19 de
Julho de 2017.


