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 LEI Nº 844/18 

 
 
“CRIA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE 
DEFESA CIVIL (COMDEC) DO MUNICÍPIO 
DE MACUCO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 

O Prefeito Municipal de Macuco, no uso de suas atribuições 

legais, faz saber que a Câmara Municipal de Macuco aprovou e ele sanciona 

a seguinte; 
 

LEI MUNICIPAL: 

 

Artigo. 1º - Fica criada a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC do 
Município de Macuco, subordinada pelo Secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e 
Defesa Civil ou seu eventual substituto, com a finalidade de coordenar, em nível 
municipal, todas as ações de defesa civil, nos períodos de normalidade e 
anormalidade. 
 
Artigo. 2º – Para as finalidades desta Lei denomina-se: 
 
I - Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais  e 
reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da 
população e restabelecer a normalidade social. 
II - Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, 
sobre um ecossistema, causando danos humanos, materiais ou ambientais e 
consequentes prejuízos econômicos e sociais. 
III - Situação de Emergência: reconhecimento legal pelo poder público de situação 
anormal, provocada por desastre, causando danos suportáveis à comunidade 
afetada. 
IV - Estado de Calamidade Pública: reconhecimento legal pelo poder público de 
situação anormal, provocada por desastre, causando sérios danos à comunidade 
afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes. 
 
Artigo 3º - A COMDEC 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 defesa civil. 
 
Artigo 4º - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC constitui órgão 
integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil. 
 
Artigo 5º – Fica extinto da estrutura da Secretaria de Saúde e Prevenção a 
Dependência Química o cargo comissionado de Diretor da Divisão Ambulatorial, com 
vencimentos previstos no símbolo CCIII, da Tabela I, da Lei 011/97. 
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Artigo 6º – Fica criado na estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e 
Defesa Civil o cargo comissionado de Coordenador de Defesa Civil, com 
vencimentos previstos no símbolo CCVI, da Tabela I, da Lei 011/97, com as 
seguintes atribuições:  
 
- articular, coordenar e gerenciar ações de defesa civil em nível municipal; - 
promover a ampla participação da comunidade nas ações de defesa civil, 
especialmente nas atividades de planejamento e ações de respostas a desastres e 
reconstrução;  
– elaborar planos de contingências e planos de operações de defesa civil, bem como 
projetos relacionados com o assunto;  
- implementar políticas de capacitação de recursos humanos para as ações de 
defesa civil e promover o desenvolvimento de associações de voluntários, buscando 
articular, ao máximo, a atuação conjunta com as comunidades apoiadas;  
- promover a inclusão dos princípios de defesa civil nos currículos escolares da rede 
municipal de ensino médio e fundamental, proporcionando todo apoio à comunidade 
docente no desenvolvimento de material didático-pedagógico para esse fim;  
- realizar exercícios simulados, com a participação da população, para treinamento 
das equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência;  
- gerenciar os procedimentos relativos à avaliação de danos e prejuízos das áreas 
atingidas por desastres e ao preenchimento dos formulários de Notificação 
Preliminar de Desastres - NOPRED e de Avaliação de Danos - AVADAN;  
- propor à autoridade competente a decretação de situação de emergência ou de 
estado de calamidade pública, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;  
- executar a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de 
desastres;  
 
Artigo 7º - O Coordenador da COMDEC será indicado pelo Chefe do Executivo 
Municipal e compete ao mesmo organizar as atividades de Defesa Civil no 
município. 
 
Artigo 8º - Os servidores públicos designados para colaborar nas ações 
emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízo 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. 
 
Artigo 9º - Esta Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar dotações 

orçamentárias necessárias para cumprimento da presente norma.  

Artigo 10º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2019, ficando revogadas as disposições em contrário em 
especial a Lei nº 109/2000 e demais legislação sobre a matéria. 

 

Gabinete do Prefeito, em 13 de dezembro de 2018. 

 
 

BRUNO ALVES BOARETTO 
Prefeito 


