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Lei nº 175/2013, Lagoa Seca, 26 de abril de 2013 

 

CRIA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE 

DEFESA CIVIL (COMDEC) DO MUNICÍPIO DE 

LAGOA SECA-PB, REVOGA A LEI Nº002 DE 23 

DE ABRIL DE 2003 QUE CRIOU A COMISSÃO 

MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO 

DE LAGOA SECA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município de Lagoa Seca que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 
 

Art. 1º - Fica criada a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC do Município de 
Lagoa Seca, Estado da Paraíba, diretamente subordinada ao Prefeito ou ao seu eventual 
substituto, com a finalidade de coordenar, em nível municipal, todas as ações de defesa civil, 
nos períodos de normalidade e anormalidade, tendo como objetivos:  
 
I - planejar e promover a defesa permanente contra desastres;  
 
II - prevenir ou minimizar danos decorrentes de desastres; e 
 
III - socorrer e assistir populações atingidas por desastres e recuperar áreas por estes 
deterioradas. 
 
Art. 2º - Para as finalidades desta lei denomina-se:  
 
I – Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistencial e reconstrutivas, 
destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar a moral da população e restabelecer a 
normalidade social;  
 
II – Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um 
Ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e conseqüentes 
prejuízos econômicos e sociais;  
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III – Situação de Emergência: reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, 
provocada por desastre, causando danos superáveis pela 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 COMDEC manterá estreito intercâmbio com os demais órgãos congêneres no 
âmbito municipal, estadual e federal, com a finalidade de receber e fornecer subsídios técnicos 
para esclarecimentos relativos à defesa civil. 
 
Art. 4º - A COMDEC constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil. 
 
Art. 5º - A COMDEC compor-se-á de:  
 
I – Coordenador;  
 
II - Conselho Municipal;  
 
III - Secretaria;  
 
IV - Setor Técnico;  
 
V - Setor Operacional. 
 
Parágrafo único - Todos os integrantes da Secretaria, do Setor Técnico e do Setor 
Operacional da COMDEC devem ser servidores efetivos do quadro da Prefeitura Municipal de 
Lagoa Seca ou das entidades da Administração Pública Indireta.  
 
Art. 6º - O Conselho Municipal de Defesa Civil atuará como órgão consultivo e será composto 
pelos seguintes membros: 
 
I - oito representantes do Poder Executivo, a saber: 
 
a) Secretário Municipal de Administração; 
 
b) Secretário Municipal de Infraestrutura; 
 
c) Secretário Municipal de Saúde; 
 
d) Secretário Municipal de Ação Social; 
 
e) Secretário Municipal de Educação; 
 
f) Secretário Municipal de Agricultura; 
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g) Secretário Municipal de Finanças; 
 
h) Secretário Municipal de Cultura. 
 
 
II - dois representantes do Poder Legislativo, sendo 01 da situação e o outro da oposição; 
 
 
III - oito representantes da sociedade civil, a saber: 
 
a) um representante da Igreja Evangélica; 
 
b) um representante da Igreja Católica; 
 
c) um representante da Polícia Militar; 
 
d) um representante do Corpo de Bombeiros; 
 
e) um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 
 
f) um representante das Associações Comunitárias; 
 
g) um representante do Clube de Mães Virgem dos Pobres; 
 
h) um representante do Hospital Municipal. 
 
Parágrafo único - Para cada representante titular será indicado um suplente. 
 
Art. 7º - O Conselho de Defesa Civil elegerá, em sua primeira reunião, a mesa diretora 
constituída pelo presidente, vice-presidente e secretário e, providenciará seu regimento interno, 
onde constarão no mínimo 02 (duas) reuniões anuais. 
 
Art. 8º - Cabe ao Conselho Municipal de Defesa Civil discutir as situações de risco do 
município, acompanhar o funcionamento da COMDEC e sugerir ações ao Coordenador. 
 
Art. 9º - No exercício de suas atividades, a COMDEC poderá solicitar às pessoas físicas e 
jurídicas colaboração no sentido de prevenir e limitar os riscos e os danos a que está sujeita a 
população em circunstâncias de desastres. 
 
Art. 10 - 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 nos assentamentos dos respectivos servidores.  
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Art. 11 - Fica criado o Fundo Municipal de Defesa Civil – FMDC, órgão captador e aplicador 
dos recursos financeiros apurados com a finalidade de prover as ações e as medidas de defesa 
civil. 
 
Art. 12 – Fica criado o Cargo em Comissão de Coordenador da COMDEC, com o Código CC – 
102, de livre nomeação pelo Chefe do Executivo Municipal, a ser ocupado por indivíduo com 
ensino médio completo, no mínimo, que deverá se submeter à capacitação técnica em 
gerenciamento de desastres promovido pelo Governo Federal ou Estadual.  
 
Parágrafo único - O vencimento do Coordenador da COMDEC será no valor de R$ 786,50 
(Setecentos e oitenta e seis reais e cinqüenta centavos).  
 
Art. 13 - Fica instituída a Semana Municipal de Redução de Desastres, a ser comemorada na 
segunda semana de outubro de cada ano, destinada a aumentar o senso de percepção de 
risco pela sociedade no município de Lagoa Seca, principalmente das comunidades que vivem 
em áreas de risco, mediante a mudança cultural da população relacionada à sua conduta 
preventiva e preparativa. 
 
Parágrafo único - As comemorações da Semana Municipal para Redução de Desastres terão 
cunho eminentemente educativo-informativo. 
 
Art. 14 - A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca poderá fazer constar nos currículos escolares 
da rede de ensino municipal, noções gerais sobre os procedimentos de defesa civil.  
 
Art. 15 - A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 60 
(sessenta) dias a partir da sua publicação.  
 
Art. 16 - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente, a Lei n° 002/03 de 23 
de abril de 2003. 
 
Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
 
 
 

Lagoa Seca, 26 de Abril de 2013. 
 
 
 
 
 

JOSÉ TADEU SALES DE LUNA 
Prefeito Municipal 


