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 LEI MUNICIPAL Nº.  2.022 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

"Dispõe sobre a criação da Coordenadoria de 

Defesa Civil do Município de Brumadinho/MG e 

dá outras providências." 

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, 

em seu nome, sanciono a seguinte Lei:  

 

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

Município de Brumadinho, diretamente subordinada ao Gabinete da Secretaria de Governo, com 

a finalidade de coordenar, em nível municipal, todas as ações de  proteção e defesa civil 

(prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação), nos períodos de normalidade a 

anormalidade.  

   

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

   

I. Proteção e Defesa Civil: Ciclo de ações (preventivas, preparativas, de socorro, 

assistenciais e reconstrutivas) executadas pelo sistema formado por entidades (públicas, 

privadas e do terceiro setor) e pela sociedade civil, articulado e integrado, organizado e 

coordenado pela Administração Municipal, para a garantia da segurança global da 

população face principalmente ao risco de desastres;   

 

II. Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um 

cenário vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento de uma comunidade 

ou sociedade, envolvendo extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou 

ambientais, que excede sua capacidade de lidar com o problema usando meios próprios;

  

III. Situação de Emergência: Situação de alteração intensa e grave das condições de 

normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de 

desastre, comprometendo parcialmente sua capacidade de resposta;  

 

IV. Estado de Calamidade Pública: situação de alteração intensa e grave das condições de 

normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de 

desastre, comprometendo substancial e gravemente sua capacidade de resposta. 
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Art. 3º - A COMPDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e 

federais, estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos, relativos a 

proteção e defesa civil. 

 

Art. 4º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, constitui Órgão 

integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC. 

 

Art. 5º - A COMPDEC compor-se-á de: 

I. Coordenadoria Executiva; 

II. Conselho Municipal; 

III. Setor Administrativo; 

IV. Setor Técnico; 

V. Setor Operacional. 

 

Art. 6º - Fica criado no Quadro de Pessoal da Administração Geral do Plano de Cargos, Carreiras 

e Vencimentos da Administração, da Lei 1.777/2010, 01 (um) cargo em comissão de Coordenador 

Executivo de Proteção e Defesa Civil, com equivalência salarial ao cargo de Superintendente de 

Projetos, e Ihe será atribuída dotação orçamentária própria, para fins de acobertamento de 

despesa, permitida a abertura de credito suplementar. 

 

Parágrafo Único: Os demais cargos que compõem a COMPDEC, a exceção do Conselho 

Municipal, serão providos por funcionários do Quadro Geral da Administração GeraI. 

 

Art. 7º - 0 Coordenador Municipal de proteção e Defesa Civil será indicado e nomeado pelo Chefe 

do Poder Executivo Municipal e compete ao mesmo, dentre outras (atividades: 

 

I. Coordenar e organizar as atividades de proteção e defesa civil no Município; 

 

II. Coordenar as atividades do Conselho Município Proteção e Defesa Civil; 

 

III. Propor pianos de trabalho da Defesa Civil Municipal; 

 

IV. Representar o Município em reuniões com outros Órgãos do Sistema Nacional de Proteção 

e Defesa Civil, e em Seminários, Conferências e afins, acerca da Defesa Civil. 
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Art. 8º - A COMPDEC deverá atuar em conjunto com a Secretaria de Educação, com o objetivo 

de abranger, por meio de palestras, conferências e atividades correlatas e afins, Os princípios da 

proteção e defesa civil e a educação ambiental, integrando de forma complementar aos conteúdos 

obrigatórios. 

 

Art. 9º - Fica criado o Conselho Municipal de proteção e Defesa Civil. 

 

Art. 10 - 0 Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil terá a seguinte com posição: 

 

I. O Coordenador Executivo da COMPDEC; 

 

II. Um representante da Secretaria Municipal de Obras; 

 

III. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

IV. Um representante da Secretaria Municipal de Educação; 

 

V. Um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 

VI. Um representante da Policia Militar; 

 

VII. Um representante da Associação Brumadinho Off Road; 

 

VIII. Um representante do Inhotim Centro de Arte Contemporânea; 

 

IX. Um representante da Radio Regional FM, de Brumadinho; 

 

X. Um representante de Associações e órgãos não governamentais. 

 

Parágrafo Único: Cada órgão indicará o seu representante no prazo de 15 (quinze) dias após a 

regulamentação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. 

 

Art. 11 - 0 Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil será regulamentado nos termos e no 

prazo estabelecido no artigo 13 desta Lei. 
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Art. 12 - 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 renumeração e especial. 

 

Parágrafo Único: A colaboração referida neste artigo será considerada prestação de serviço de 

caráter relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores. 

 

Art. 13 - Fica autorizada a criação do Fundo Municipal Especial para a Proteção e Defesa Civil, 

que deverá ocorrer mediante Lei especifica e regulamentado por Decreto do Chefe do Poder 

Executivo. 

 

Art. 14 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias e suplementadas, se necessário, conforme o orçamento anual em 

execução pela Secretaria Municipal de Governo. 

 

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

 

Art. 16°— Fica revogada a Lei Municipal n° 1664/2008. 

 

Brumadinho, 18 de dezembro de 2013. 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

(Este texto não substitui o publicado em 18.12.2013) 
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