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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Praça da Çoncelçâo, §Ê{

c.G.C.0vr)0S.077.20§/0001-08 - ÇEP59.6§§-000

Lrlr}f 875/98

Crin & Cornissflo Muricipal de Defesa Civil
(CJ(IMDEC) rlo Municlpio do Àreia Branca. e dá
outras providências.

A CÂMÂRÂMLINICIIPAL aprovae eu, o Prefeito do Municlpio rle Áreia
Branca sânsiono a seguinte Ixi :

Áú l" - Fica criada a Comissüo Mrnricipal de De.fesa Civil - COMDEC do
MunicÍpio de Âreia Branca, diretamente sut ordinada ao Prefeito ou ao §eu svenfual
substihrto , com a Íinalidade de coordenar, a nível municipal, oa meios para atentlimento
a rituaçÕen de emergênçia ou de estado de çalamidade pública-

Art 2" - Para. as Íinalidadss deshLai clenomina-se Defesa. Clivil o conjunto
de medidas que teúan por Íinalidarle de coordenar, a nível municipal, os nreios para
alsndimento a rituaç6es de emergência ou de estado de calamidade pública

Âú 10 - A (:üMDEC manterá çom os demflie órgâos congênores
municipais, estaduâis e federais, estreito intercâmbio com o objetivo de rJceber e õrnecer
subsldios técnicoe para erclarecimentos relativon a Defeea Civil.

Art 4" - A Comissâo Municipal de Defesa. Civil - COMDEC constihri
órgâo integrante do SistemaEstadual de DefesaCivil.

Art 5., - Constâr$o. obrigatoriarnente, dos cr"uticulor escolares ros
estúelsçintentos de onsino da Prefeihra, nogõos gerais sobre procedimentos de Defesa
Civil.

Ârt. 6" - A pretente Lei será regularnentada polo Poder Executivo
Municipal, ro prãzo de 60 (Sassenta) dias apartir da sua.publicaçÍto.

Ârt. f - Até o prazo mfoimo de 45 (qumenta e cinco) dias após eua
instrleçüo, a COMDEC eleborar{. Regimento Intemo que deverá ser homologndo por
Doçrsto Municipal.

Ail. 89 - A COMDEC compor-se-á de:

I - Prssidênçia
tr - Secretária
III - Conselho Téc.niço
IV - Conselho Comrmitár'io
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ArL 9., - A Presidência da Comissflo Municipal de Defesa Civil será
indicada pelo chefe do Exequtivo Municipal e compete ao reu Presidsnte organizar as

atividades damesma

Ârt. 10" - O Coneelho técnico rerá composto pelo Seàretário tle Súde,
Secretário de Agricultura

Art lla - "A Seçretaria rerá dirigida por Secretário designado pelo
Preeidente.

Ar[ 12§ - O Conselho Comunitúr'io será composto pela Secletár ia de"Açâo
Comunitária e a Secretaria de Obras.

Ar[ 13o - Os Servidorer públicos designador para colúorar nns ,çÕ;;
ernergenciais exereerüo essas atividades sem prejuízos das fi.nções que ocuparn, e nâo
farâo jus a çralquer ospácio do gratificaçflo ou ramunoraçâo ospocial.

Prágrafo Úniço - A colatroraçüo referida neste artigo considerada
plestaçflo de serviço relevante s constorá dos ffise.ntflnentos dos respectivos senidores.

Art l4o - Estalei entrará em vigor na clata de suapublicaçáo, revogadar as

disposições em contário.

PrefeihraMunicipal dE AreiaBrance 19 do março de 1998.

José Bruno Filho
Prefeito


