
LEI MUNICIPAL N. 1.763, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Cr/a a Coordenadoria Municipal de 
Protegao e Defesa Civil (COMPDEC) do 
Municipio de Turmalina e D6 Outras 
ProvidGncias."

A CAMARA MUNICIPAL aprova e Eu. Prefeito do Municipio de Turmalina, 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criada a Coordenadoria Municipal de Protepao e Defesa Civil - 
COMPDEC - do Municipio de Turmalina, diretamente subordinada ao Prefeito 
ou ao seu eventual substituto, com a fmalidade de coordenar, em nlvel 
municipal, todas as apdes de protepao e defesa civil (prevengao, mitiga^ao, 
preparagSo, resposta e recupera^ao), nos periodos de normalidade e 
anormalidade.

Art. 2° - Para as fmalidades desta Lei denomina-se:

I - Protepao e Defesa Civil: ciclo de ap$es (preventivas, preparativas, de socorro, 
assistenciais e reconstrutivas) executadas pelo sistema formado por entidades 
(publicas, privadas e do terceiro setor) e pela sociedade civil, articulado e 
integrado para a garantia da seguranpa global da populapao face principalmente 
ao risco de desastres.
II - Desastre: o resultado de eventos adversos, naturals ou provocados pelo 
homem, sobre um cenSrio vulner^vel, causando grave perturbapao ao 
funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo extensivas perdas 
e danos humanos, materials, econdmicos ou ambientais, que excede sua 
capacidade de lidar com o problema usando meios prdprios;
III - Situapao de Emergdncia: situapao de alterapao intensa e grave das 
condipdes de normalidade em um determinado municipio. estado ou regiSo, 
decretada em raz§o de desastre, comprometendo parcialmente sua capacidade 
de resposta.
IV - Estado de Calamidade Publica: situapao de situapao de alterapao intensa e 
grave das condipoes de normalidade em um determinado municipio, estado ou 
regi§o, decretada em razao de desastre, comprometendo substancialmente sua 
capacidade de resposta.
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Art. 3° - A COMPDEC manterd com os demais drgaos cong§neres municipais, 
estaduais e federais, estreito intercSmbio com o objetivo de receber e fornecer 
subsidies tecnicos para esclarecimentos relatives a protepSo e defesa civil.

Art. 4° - A Coordenadoria Municipal de Protegao e Defesa Civil - COMPDEC 
constitui brgao integrante do Sistema Nacional de Protepao e Defesa Civil - 
SINPDEC.

Art. 5° - A COMPDEC compor-se-a de:
I - Coordenadoria Executiva
II - Conselho Municipal
III - Apoio administrativo/Secretaria
IV - Setor T6cnico
V - Setor Operacional

Art. 6° - O Coordenador Municipal de Protepao e Defesa Civil sera indicado pelo 
Chefe do Executivo Municipal e compete ao mesmo organizar as atividades de 
protepao e defesa civil no municipio.

Art. 7° - Os curriculos do ensino fundamental e m£dio, nos estabelecimentos de 
ensino municipais, devem incluir os principios da protepao e defesa civil e a 
educapao ambiental de forma integrada aos conteudos obrigatbrios.

Art. 8° - O Conselho Municipal de Protepao e Defesa Civil sera composto pelos 
representantes.
I - 01 (urn) Representante da Camara dos Vereadores;
II - 01 (um) Representante do Poder Judiciario;
III - 01 (um) Representante de cada lima das Secretarias Municipais abaixo:

De Meio-Ambiente e Assuntos Rurais;
De Apao Social;
De Obras;
Transpose

IV - 01 (um) Representantes de Orgaos Nao-Governamentais;
V - 01 (um) Representante de outras entidades governamentais.

Art. 9° - Os servidores publicos designados para colaborar nas agOes 
emergenciais exercerao essas atividades sem prejulzos das fungdes que 
ocupam, e nao farao jus a qualquer especie de gratificapao ou remunerapao 
especial.

Pardgrafo Onico - A colaborapao referida neste artigo sera considerada 
prestapSo de servipo relevante e constard dos assentamentos dos respectivos 
servidores.

a)
b)
c)
d)

Art. 10 - Fica o Chefe do Executivo autorizado a criar o fundo especial para a 
Protepao e Defesa Civil.
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Art. 11 - A presente Lei sera regulamentada pelo Poder Executive Municipal, no 
prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicagao.

Art. 12 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigdes em contrario, notadamente a Lei Municipal n. 1.227, de 04 de 
novembro de 2.003.

Turmalina/MG., de 31 de dezembro de 2.013.

feaf^lfiTieiro Lopes 
Prefeito Municipal

«•
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