Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Correntina

a
CORRENIII{A

CNPJ: 14.221.741/0001-07

Co

o voca

ra rí! {uh

Lei n'. 9ltl/20í2
De 28 de junho de2o12

cdação da Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do
município de Correntina e dá outras
Dispõe sobre

a

providências.

O Prefeito Municipal de Correntina, Estado da Bahia, no uso de

suas
a
sanciono
atribuiçôes legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
seguinte lei:

Art.

10. Fica criada a coordenadoria Municipal de Defesa

civil

-

coMDEC, do

município de correntina diretamente subordinada ao Executivo municipal, com
a finalidade dê coordenar todas as a@s de defesa civil no município

parágrafo único: A COMDEC é unidade gêstora autônoma com inscrifro no
Cadaltro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ próprio'
Aft.

?

- Para as Íinalidades desta Lei denomina-se:

l.

Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socono'
assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou
minimizar os desastres, preservar o moral da populaçâo e
restabelecer a normalidade social.

ll.

Desastre:

o

resultado dê eventos adversos, naturais ou
provocados pelo homem, sobre um ecossistema, causando
danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes
Prejuízos econômicos e sociais;

lll.

Situação de Emergência: reconhecimento legal pelo poder
público de situaçáo anormal, provocada por desastre'
causando danos suportáveis à comunidade abtada'

lV. Estado de Calamidade Pública: reconhecimento legal pelo

poder público de situaçáo anormal, provocada por desastre'
causando sérios danoê à comunidade afetada' inclusive à
incolumidade ou à vida de seus integrantês'

A coi'IDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais,
e fomecer
estaduais e federais, estreito intercâmbio com o objetivo de rece

Art.

30 -

subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à defesa civil
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Art. 40 - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - GOMDEC constitui órgão
integrante do Sistema Nacional de DeÍesa Civil.

Art.

50 -

A COMDEC será composta da seguinte forma:

l.
ll.

Coordenador
Conselho MuniciPal
I ll. Secretaria
lV. Setor Técnico
V. Setor OPerativo

Art. 60 - o coorclenaclor da GOTDEC será indicado pelo chefe do Executivo
Municipal ê compete ao mesmo organizar as atividades de defesa civil no
município.

Art. 70 -

o

conselho Municipal terá caráter consultivo e deliberativo, sendo

constituído da seguinte forma:

- um representante

|

ll

- um rePresentante

do Gabinete do Prefeito;
da COTIDEC;

lll - um representante da Secretaria Municipal de Saúde;
um represêntante da Secretaria Municipal de Ação Social;

lV

-

V

- um representante da Secretaria

de Educação;

Vl

-

um representante da Secretaria Municipal da lnfta-Estrutura e

Vll

-

um representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente;

Urbanismo;

Vlll

-

um representante do Pode Judiciário local;

lX

-

um representante do Poder Legislativo;

X

-

um representante de Associaçáo de Moradores;

Xl

Um Íepresentante dos Trabalhadores Rurais;

-

Xll - um

reprêsentante da Secretaria de Segurança Pública do

Estado da Bahia;

Xlll

-

um representante da Polícia Milita,

XIV - um rePresentante do
da brigada de inéndio do município.

rpo de Bombeiros ou, se não houver,
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Art. 80 - Os servidores públims designados para colaborar nas

açôes
emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que
ocupam, e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneraçâo
especial.

Parágrafo primeiro - A colaboração referida neste artigo será considerada
prestaçáo de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos
servidores.

Parágrafo segundo - O Regimento lnterno do Conselho Municipal de Defesa
Civil éerá elaborado pelo próprio Conselho através de Resolução, que deverá
ser devidamente publicada no Diário Oficial local.

Art. 9" - O Poder Executivo Municipal apresentará proposição legal para alterar
o Orçamento Municipal e seu QDD, incluindo a COMDEC como órgão da
Administraçâo Pública com unidade orçamentária específica.

Art. 10 - A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal,
mediante decreto, no prazo de 60 (sessenta dias) contados a partir da sua
publicaçáo, resolverdo tamlÉm os cesos omissos e baixando os atos
ãomplementares que se Íizerem necessários para a @nsêcuÉo dos objetivos
desta Lei.

Art. 11. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas as
disposi@es em contrário.
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