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LEI MUNICIPAL NQ 169-A/97 

Crja a Cornisso de Defesa Civil. 

COMDEC do Municipio de Santa M 

na das Barreiras, e d outras 

providencias... 

0 Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras, Esta-

do do Pars faz saber que a Crnara Municipal aprovou e ele sand 
onou a seguinte Lei: 

Art. l - Fica criado a Comisso Municipal de Defesa Cl 
vil-COMDEC do Municiplo de Santa Maria das Barreiras, diretamen 

te subordinada ao Prefeito Municipal ou seu eventual substitutc 
corn a finalidade de coordenar, a nIvel municipal, os melos pare 

atendimento a situac6es de ernergencia ou de estado de calarnida 
de p'Sblica. 

Art. 2 - Para as finalidades desta Lei deriornina-se Defe 
sa Civil o conjunto de medidas que tenharn por finalidade prevenir 

e litnitar as riscos, as perdas e os danos a que esto sujeitas' 
as populaç6es, em decorrncia de estado de calamidade F 16blica 
ou Situaço de 	ergncia. 

Art. 32 - A CONDEC rnantera' corn os demais Srgos congne-
res municipais, estaduais e federals, estrito intercrnbio corn 

objetivo de receher e fornecer subsdios tcnicos para esc.lare 

cimentos relativos a Defesa Civil. 
Art. 4 - A Comisso Municipal  de Defesa Civil-CONDEC, 

ccnstitui rgo integrante do Sisterna E5tadual de Defesa Civil. 

Art, 52 - Constaro, obnigatonlarnente, dos currculos er 

colares nos estabelecimentos de ensino pibIico, noc6es gerais 

sobre procedirnentos de Defesa Civil. 
Art. 6 - A presente Lei sera' er regulamentada pelo Poder 

Executivo Municipal, no prazo de 60 (sesserta) dias a partir c3 

sua publicaco. 
Art. 72 - Ate' 0 prazo rnxirno de 45 (quarenta e cinco) di 

as ap6s a sua instalaço, a C1DEC elaborar Regirnento Iterno' 

ue deverg ser homologado por Decreto Municipal. 
.Art. 82 - A COMDEC compor-se- de: 
I 	- Presidncia. 

II - Secretaria. 
III - Conseiho Tcnjcc. 
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Art. 92 - A presidencia da Comisso Municipal de De.fesa 

Civil, CONDEC, sera' er indicada pelo Chef e do Executivo Municipal 

o compete so Presiderite organizar as atividades da rnesma. 

Art. 1 	- 0 Conselho Tcnicc ser composto pelo Secre- 

trio de Administraço Municipal, e o Secretrio Municipal dé 

Sade e Meio Ambiente, o inspetor Tcnico do Fundo Nacional de S 

Saide no MunicIpio, e o Chef e do Posto da FUNAI do Munidpio. 

Art. ll - A Secretaria sera' er diriida por urn Secretrio 

designado polo Presidente do CONDEC. 

Art. 12 - 0 Conselho Comuritrio sera' er composto do Presi 

. dente do Sindicato dos Trabaihadores Rurais do Municipio, Presi 

dente da Cooperativa de Santa Maria das Barreiras, Diretor de ' 

Vigilncia Sanitria do Municipio, e Diretor de Esportes do M 

niciIplo. 
Art. 13 - Os Servidores piblicos designados para colabo 

rar nas aç6es emergenciais exercero essas atividades sern pre-

juizos das funces que ocuparn, e no fargo js a qusiquer esp-

cies de gratificaço ou remuneraco especial. 

Pargrao tico - A colaboraço ref erida neste artigo se 

ra considerada prestaço de serviços relevantes, e constar dos 

assentamentos dos respectivos servidores. 
Art. 14 - Esta Lei entrar em vigor na data de sua Pu 

blicaço, revogada as disposic6es em contrrio. 

Gabinete do Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal de 

Santa Maria das Barreiras, em 19 de junh6 de 1.997. 

INEI CAM 	RODRIGUES 

- Prefeito Municipal - 


