
O texto abaixo é a  versão original  desta Lei  Complementar,  ou

seja, não contém alterações posteriores, caso tenha ocorrido.

LEI COMPLEMENTAR Nº 358 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

CRIA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE PASSO FUNDO -

COMPDEC E O FUNDO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNDEC E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

(Da Poder Execu!vo Municipal)

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, na forma do ar!go 88 da Lei

Orgânica do Município, faz saber que o Legisla!vo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPITULO I

DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Art. 1º  Fica criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC do Município de

Passo Fundo diretamente subordinada ao Prefeito ou a seu eventual subs!tuto, com a finalidade de

coordenar,  em  nível  municipal,  todas  as  ações  de  defesa  civil,  nos  períodos  de  normalidade  e

anormalidade.

Art. 2º  Para as finalidades desta Lei denomina-se:

I - Defesa Civil: o conjunto de ações preven!vas, de socorro, assistenciais e reconstru!vas, des!nadas 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 conseqüentes 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.

Art. 3º  A  COMPDEC  manterá  com os  demais  órgãos  congêneres  municipais,  estaduais  e  federais,

estreito  intercâmbio  com  o  obje!vo  de  receber  e  fornecer  subsídios  técnicos  para  esclarecimentos
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rela!vos à defesa civil.

Art. 4º  A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC cons!tui órgão integrante

do Sistema Nacional de Defesa Civil.

Art. 5º  A COMPDEC compor-se-á de:

I - Coordenador;

II - Coordenador Adjunto;

III - Secretário Execu!vo

IV - Conselho Municipal;

V - Setor Técnico;

VI - Setor Opera!vo.

Art. 6º  O  Coordenador,  bem  como  como  o  Coordenador  Adjunto  e  o  Secretário  Execu!vo  da

COMPDEC serão indicados pelo Chefe do Execu!vo Municipal e competem aos mesmos organizar as

a!vidades de defesa civil no município.

CAPITULO II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Art. 7º  Fica ins!tuído o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, órgão consul!vo e delibera!vo,

com o obje!vo de discu!r, propor, acompanhar e fiscalizar as ações da Polí!ca Municipal de Defesa Civil

e acompanhar a execução dos recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil.

Art. 8º  O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil  será composto por 09(nove)  conselheiros

!tulares e respec!vos suplentes, com mandato de 02 (dois) anos, permi!da uma recondução, nomeados

pelo Prefeito, representando as seguintes en!dades:

I - Governamentais:

a) um representante do COMPDEC

b) um representante da Secretaria de Segurança Pública;

c) um representante da Secretaria do Meio Ambiente;

d) um representante da Secretaria de Saúde;

e) um representante do Batalhão de Polícia Militar;

f) um representante do Corpo de Bombeiros.

II - Não-governamentais:

a) um representante da União das Associações dos Moradores de Passo Fundo - UAMPAF;

b) um representante dos Meios de Comunicação;

c) um representante da Câmara de Diretores Lojistas;

§ 1º . Os representantes do Poder Público Municipal serão definidos pelo Chefe do Poder Execu!vo, de

outros órgãos públicos por seus dirigentes e os membros da Sociedade Civil Organizada por indicação de

seus pares.

§ 2º O Presidente do Conselho é o representante do COMPDEC.

Art. 9º  São atribuições do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil:

I - propor a!vidades de Defesa Civil visando: prevenção, preparação para resposta a desastres, o socorro,

assistência  humanitária,  res!tuição  da  normalidade  social  e  reconstrução,  quando  em  situação  de

normalidade, emergência ou calamidade pública;
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II  -  propor  a  des!nação  de recursos  orçamentários  ou  de  outras  fontes,  internas  ou externas,  para

atender os programas de defesa civil;

III - analisar as contas do Fundo Municipal de Defesa Civil, emi!r os respec!vos relatórios;

VI - elaborar o Regimento Interno.

CAPITULO III

DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Art. 10.  Fica criado o Fundo Municipal de proteção e defesa civil - FUNDEC, vinculado à Secretaria de

Segurança Pública,  vindo a configurar como órgão captador e aplicador dos recursos financeiros que

tenham finalidade de prover execuções de medidas de Defesa Civil tanto na normalidade (prevenção),

quanto na anormalidade (resposta).

Art. 11.  Cons!tuem recursos financeiros do FUNDEC:

I - As dotações anuais constantes do Orçamento do Município e as verbas adicionais estabelecidas no

decorrer de cada exercício;

II - Doações, contribuições e legados oriundos da sociedade civil ou empresarial;

III - Os recursos oriundos de operações de crédito e de aplicações no mercado financeiro;

IV - Os recursos transferidos pelo Fundo Estadual de Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul;

V - Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Defesa Civil;

VI - Os recursos provenientes de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado

do Rio Grande do Sul;

VII - Outros recursos que lhes sejam des!nados.

Art. 12.  O Poder Execu!vo, em tempo oportuno, providenciará as necessárias adequações na Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano Plurianual - (PPA), com vistas ao atendimento do constante no

inciso  I,  do art  11,  desta  Lei,  ficando autorizado  a  abrir  créditos  adicionais  necessários  à  ins!tuição

orçamentária própria, para o FUNDEC, até o limite previsto na futura Lei Orçamentaria.

Art. 13.  Os  recursos  do  FUNDEC  serão  administrados  pela  Secretaria  de  Segurança  Pública,  por

intermédio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que exercerá a função de Secretário

Execu!vo.

§ 1º Os recursos do FUNDEC serão depositados em agencia bancária local, em conta corrente específica

denominada Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil.

§ 2º Os recursos alocados ao FUNDEC terão des!nações específicas na ações em que se lastreia o art. 1º,

desta Lei, e na forma prevista no 1º deste ar!go, não podendo servir para qualquer outro Fundo ou

Programa  ins!tuído  pelo  Município,  e,  o  saldo  apurado  no  úl!mo  dia  do  exercício  financeiro  será

transferido ao exercício seguinte.

CAPITULO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14.  Os servidores públicos  designados para colaborar  nas ações emergenciais  exercerão essas

a!vidades sem prejuízos das funções que ocupam, e não farão jus a qualquer espécie de gra!ficação ou

remuneração especial.

Parágrafo Único - A colaboração referida neste ar!go será considerada prestação de serviço relevante e

constará dos assentamentos dos respec!vos servidores.
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Art. 15.  Constarão, obrigatoriamente, dos currículos escolares da rede municipal de ensino, noções

sobre procedimento de defesa civil.

Art. 16.  Compete a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, apresentar à Coordenadoria

Estadual de Defesa Civil, programas e projetos visando obtenção de recursos, com expressa obediência,

no que couber as exigências con!das na Legislação Estadual.

Art. 17.  A presente Lei será regulamentada pelo Poder Execu!vo Municipal, no prazo de 60 (sessenta)

dias a par!r de sua publicação.

Art. 18.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, Centro Administra!vo Municipal, 19 de dezembro de 2013.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO

Prefeito Municipal
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