MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/MF 44.440.121/0001-20

PROJETO DE LEI Nº 067/2017
Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
(COMPDEC) do Município de Alto Alegre e dá outras providências.
HELENA BERTO TOMAZINI SORROCHE, Prefeita do Município de
Alto Alegre, Comarca de Penápolis, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Alto Alegre aprovou e ela
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil (COMPDEC) do Município de Alto Alegre diretamente subordinada ao Gabinete do
Executivo Municipal, com a finalidade de coordenar, em nível municipal, todas as ações
de proteção e defesa civil (prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação),
nos períodos de normalidade e anormalidade.
Art. 2º - Para as finalidades desta Lei denomina-se:
I.

Proteção e Defesa Civil: ciclo de ações (preventivas, preparativas, de socorro,
assistenciais e reconstrutivas) executadas pelo sistema formado por entidades
(públicas, privadas e do terceiro setor) e pela sociedade civil, articulado e integrado
para a garantia da segurança global da população face principalmente ao risco de
desastres.

II.

Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo
homem, sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao
funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo extensivas perdas e
danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que excede sua capacidade
de lidar com o problema usando meios próprios;

III.

Situação de Emergência: situação de alteração intensa e grave das condições
de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em
razão de desastre, comprometendo parcialmente sua capacidade de resposta.

IV.

Estado de Calamidade Pública: situação de situação de alteração intensa e
grave das condições de normalidade em um determinado município, estado ou
região, decretada em razão de desastre, comprometendo substancialmente sua
capacidade de resposta.

Art. 3º - A COMPDEC manterá com os demais órgãos congêneres
municipais, estaduais e federais, estreito intercâmbio com o objetivo de receber e
fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à proteção e defesa civil.
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Art. 4º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil COMPDEC constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil –
SINPDEC e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC.

I.
II.
III.
IV.
V.

Art. 5º - A COMPDEC compor-se-á de:
Coordenadoria Executiva
Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil
Apoio administrativo
Setor Técnico
Setor Operacional

Art. 6º - O Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil será
indicado pelo Chefe do Executivo Municipal e compete ao mesmo organizar as atividades
de proteção e defesa civil no município.
Art. 7º - Os currículos do ensino fundamental e médio, nos
estabelecimentos de ensino municipais, poderão incluir os princípios da proteção e
defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios.
Art. 8º - O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil será
composto pelos representantes do Poder Executivo, Legislativo Municipal e membros de
órgãos não governamentais do município, tendo a seguinte composição:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

1 (um) representante do Departamento Municipal de Meio Ambiente;
1 (um) representante da Câmara Municipal;
1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação.
02 (três) representantes de entidades privadas
1 (um) representante do Departamento Municipal de Turismo, Cultura e Esporte;
1 (um) representante do Departamento Municipal de Obras e Serviços
§ 1º. Os membros serão indicados pelas respectivas entidades que

representam e designados por ato do Prefeito Municipal para o mandato de 02 (dois)
anos, permitida a recondução por igual período.
§ 2º. Dentre os membros indicados será eleito o Presidente na primeira

reunião, para mandato de 02 (dois) anos.
§ 3º. O Secretário Executivo será designado pelo presidente eleito, bem

como o Secretário Adjunto quando houver necessidade de tal cargo.
§ 4º. As Entidades da iniciativa privada acolhidas nesta Lei indicarão os seus

representantes, titular e suplente, que tomarão assento no Conselho com mandato de
dois anos, podendo ser reconduzidos por suas Entidades.
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§ 5º. Na ausência de Entidades específicas para outros segmentos, as

pessoas que os representem poderão ser indicadas por profissionais da respectiva área
ou, então, pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, desde que haja aprovação
de dois terços dos seus membros, podendo ser reconduzidas por quem os tenham
indicado.
§ 6º. As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas
que, de forma patente, possam vir a contribuir com os interesses da COMPDEC do
município poderão ser indicadas pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil para um

mandato de dois anos, com a aprovação de dois terços dos seus membros e, também,
poderão ser reconduzidas.
§ 7º. Os representantes do poder público municipal, titulares e suplentes,

serão indicados pelo Prefeito e terão mandato de 02 (dois) anos, também podendo ser
reconduzidos pelo Prefeito.
§ 8º. Para todos os casos dos parágrafos 3, 4, 5 e 6 do presente artigo, após
o vencimento dos seus mandatos, os membros permanecerão em seus postos com
direito a voz e voto enquanto não forem entregues à Presidência do Conselho Municipal de
Proteção e Defesa Civil os ofícios com as novas indicações.
§ 9º. As indicações citadas nos parágrafos 3, 4 e 5 deste artigo poderão ser
feitas em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas nas Entidades e,
portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus mandatos, datas que serão
controladas pelo Secretário Executivo.
§ 10º. Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou

federais, agraciados por esta Lei, automaticamente serão considerados membros aqueles
que sejam os titulares dos cargos, e os quais indicarão os seus respectivos suplentes.
Art. 9º - As funções dos membros do COMPDEC e do Conselho
Municipal de Proteção e Defesa Civil não serão remuneradas.
Art. 10. - Os servidores públicos designados para colaborar nas
ações emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que ocupam, e
não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial.
Parágrafo Único - A colaboração referida neste artigo será considerada
prestação de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores.
Art. 11 – Fica o Chefe do Executivo autorizado a criar o fundo
especial para a Proteção e Defesa Civil.
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Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar por
Decreto o que se fizer necessário para a reta aplicação legal desta Lei.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as demais disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Alto Alegre,
Em 13 de novembro de 2017.
88 anos de Fundação e 64 anos de Emancipação Política.

Helena Berto Tomazini Sorroche
Prefeita Municipal
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MENSAGEM
Projeto de Lei nº 067/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Para análise e aprovação dessa egrégia Casa Legislativa, estamos remetendo o incluso
Projeto de Lei nº 067/2017, que Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) do Município de
Alto Alegre e dá outras providências.
Quanto maior a preparação para enfrentamento aos desastres, menor tende a ser a proporção
dos prejuízos.
Quando um município conhece os riscos a que está sujeito e trabalha na prevenção e
mitigação dos eventuais danos, a comunidade é menos afetada e vidas são salvas. Além disso, uma defesa civil estruturada
significa resposta rápida aos desastres, por meio das ações de socorro e obtenção de recursos para o restabelecimento
imediato e reconstrução.
O município não está imune a desastres, eles acontecem e a ajuda externa normalmente
demora a chegar, é importante que a comunidade e o Governo Municipal estejam conscientes da necessidade de um órgão
governamental e de associações comunitárias que visem à segurança da coletividade. Neste contexto, é de suma
importância à criação de um órgão responsável pela proteção global da população, a Coordenadoria Municipal de Defesa
Civil – COMPDEC, sendo de competência do Poder Executivo Municipal incentivar a sua criação e implantação no
município.
É necessário que a população esteja organizada, preparada e orientada sobre o que fazer e
como fazer, pois somente, assim, a comunidade poderá prevenir e dar resposta eficiente aos desastres. Portanto, para se
conseguir um resultado eficaz é necessário unir as forças da sociedade por intermédio da Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil - COMPDEC.
As ações mais importantes a serem desenvolvidas pela COMPDEC são as preventivas que
tem por objetivo evitar que o desastre ocorra. Portanto, são realizadas antes do desastre, no período de normalidade. É
também, na normalidade, que a comunidade deve preparar-se para enfrentar a ocorrência do desastre, pois se as pessoas
estiverem preparadas, sofrerão muito menos danos e prejuízos.
Apenas planos bem elaborados não são suficientes. É preciso que a comunidade participe
das atividades de Defesa Civil no município, organizando-se irão auxiliar a COMPDEC, desde o planejamento até a
execução das ações de Defesa Civil. A principal atribuição da COMPDEC é conhecer e identificar os riscos de desastres no
município. A partir deste conhecimento é possível preparar-se para enfrentá-los, com a elaboração de planos específicos
onde é estabelecido o que fazer, quem faz, como fazer, e quando deve ser feito.
É no período de normalidade que a COMPDEC se prepara para atuar, de forma eficaz, e as
ações mais importantes a serem desenvolvidas dizem respeito à prevenção, que tem por objetivo reduzir a incidência dos
desastres, ou minimizar seus efeitos adversos;
São estas, Senhor Presidente, as razões que consideramos oportunas para a apresentação do
presente Projeto de Lei, e que submetemos à aprovação dessa augusta Casa de Leis.

Helena Berto Tomazini Sorroche
Prefeita Municipal

À
Vossa Excelência, o Senhor
Valdir Aparecido da Silva
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
Alto Alegre – SP
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