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LEI N° 2.059 DE 03 DE JUNHO DE 2014 
 
 

“Institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - 

FMPDC, 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. 1° - Fica instituído o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FMPDC 

BRUMADINHO, nos termos da autorização dada no art.13 da Lei 2022, de dezembro de 2013. 

 

Art. 2° - O FMPDC tem natureza contábil, orçamentária e financeira e é destinado a 

apoiar o financiamento do desenvolvimento institucional das ações da Coordenadoria de 

Proteção e Defesa Civil, objetivando a elaboração de diagnósticos, formulação, 

implementação, desenvolvimento, acompanhamento e monitoramento das políticas, 

estratégias, programas, projetos, construção e reforma da infraestrutura física e o seu 

reaparelhamento, com móveis, máquinas, equipamentos de apoio e veículos. 

 

Art. 3° - Os recursos do FMPDC serão destinados aos programas e ações desenvolvidos 

pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, e as suas devidas prioridades e 

programações estabelecidas em conjunto com o Conselho de Proteção e Defesa Civil, com o 

fim de dar eficiência e eficácia às ações de Governo, para melhoria da prevenção, mitigação, 

preparação, resposta, bem como às atividades de monitoramento e de combate a sinistros, 

busca, resgate e salvamento, além de despertar a efetiva participação da sociedade consoante 

com os objetivos previstos nesta Lei.  

 

Art. 4° - O Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil terá a seguinte composição: 

I – Presidente; 

II - Vice Presidente; 

III – Secretário; 

IV – Tesoureiro. 

 

Art. 5° - O Presidente do FMPDC será sempre o Secretário Municipal de Governo. 
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Art. 6° - O Vice-Presidente do FMPDC será sempre o Coordenador de Proteção e 

Defesa Civil Municipal – COMPDEC. 

 

Art. 7° - O Secretário do FMPDC será sempre o Vice-Presidente do Conselho de 

Proteção e Defesa Civil – COMPDC, desde que seja servidor efetivo da Prefeitura Municipal de 

Brumadinho. 

 

Art. 8° - o Tesoureiro do FMPDC será eleito entre os demais membros do Conselho de 

Proteção e Defesa Civil – COMPDC, e deverá obrigatoriamente ser servidor efetivo da 

Prefeitura Municipal de Brumadinho e será assessorado sempre que necessário por técnicos 

que lhe orientarão na tomada de suas decisões. 

 

Art. 9° - Constituem receitas do FMPDC: 

 

I - Receitas provenientes do Ministério da Integração Nacional, direcionadas às ações 

de Proteção e Defesa Civil, conforme Lei n° 12.608, que Institui a Política Nacional de Proteção 

e Defesa Civil e dispõe sobre Sistema Nacional  de Proteção e Defesa Civil, bem como das 

receitas provenientes dos órgãos de Proteção e Defesa Civil Estaduais; 

II - Auxílios, subvenções e outras contribuições e entidades públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras; 

III - Doações, legados e outros recursos, valores e bens móveis e imóveis, devidamente 

identificados, que venham receber de entidades públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras, bem como de pessoa física ou jurídica a este título destinado ao FMPDC; 

IV - Recursos provenientes de Fundos Estadual e Nacional de Proteção e Defesa Civil;  

V - Rendimentos de aplicações financeiras; 

VI - Transferências diretas dos tesouros Nacional, Estadual e Municipal, nos casos de 

calamidade e eventos cujas despesas sejam superiores às reservas e receitas das fontes de 

financiamento elencados nos incisos anteriores; 

VII – Dotações do Orçamento Municipal. 
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Parágrafo Único: O ingresso de recursos no FMPDC dar-se-á em conta específica, 

conforme modelo definido em regimento, a ser aberta imediatamente.  

 

Art. 10 - O Fundo terá contabilidade própria, que registrará todos os atos e fatos a ele 

inerentes, conforme dispõe a legislação em vigor. 

 

Parágrafo Único: O exercício financeiro do FMPDC, para fins de apuração de resultados 

e apresentação de relatórios, coincidirá com a ano civil. 

 

Art. 11 - A aplicação de recursos disponíveis no FMPDC, em políticas, programas, 

projetos e ações, dar-se à mediante deliberações do COMPDC, bem como das necessidades, 

conforme demandas verificadas pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, 

com base em plano de trabalho, no qual estejam bem definidos os custos e benefícios, e 

estabelecidos os resultados esperados, as metas e indicadores de desempenho que serão 

utilizados na avaliação, em perfeita sintonia com os objetivos do referido Fundo. 

 

Art. 12 - Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo serão 

incorporados ao patrimônio municipal, registrando-se a fonte de aquisição. 

 

Art. 13 - Os recursos do Fundo Especial para a Proteção e Defesa Civil Municipal serão 

utilizados para as seguintes despesas:  

a) diárias e transporte; 

b) aquisição de material de consumo; 

c) serviços de terceiros; 

d) aquisição de bens de capital (veículos, instalações e equipamentos, material 

permanente; 

e) obras e reconstrução; e 

f) outras necessidades e atividades típicas exercidas pela Defesa Civil. 
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Art. 14 - A comprovação das despesas realizadas à conta do Fundo Especial será feita 

mediante os seguintes documentos: 

a) Solicitação da despesa; 

b) Prévio empenho; 

c) Autorização da despesa; 

d) Fatura e Nota Fiscal; 

e) Balancete evidenciando receita e despesa; e  

f) Nota de Pagamento. 

 

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

 

Brumadinho, em 03 de junho de 2014. 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

(Este texto não substitui o publicado em 03.06.2014) 
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