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LEI MUNICIPAL N.o888/2013.

"CRIA O CONSELHO
MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de
São José das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, FAÇO SABER, que no cumprimento ao disposto no
artigo n° 65, Inciso IV, da Lei Orgânica, que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI

Art. 1° - O Conselho Municipal de Defesa Civil, órgão
consultivo integrante do Sistema Municipal de Defesa Civil, vinculado ao
Gabinete do Prefeito Municipal.

Art. 2° - O Conselho Municipal de Defesa Civil tem as
seguintes competências básicas:

I - acompanhar as situações para reconhecimento de estado de calamidade
pública ou de situação de emergência;
II - propor a destinação de recursos orçamentários ou de outras fontes,
internas ou externas, para atender os programas de defesa civil;
III -. acompanhar e avaliar as operações de defesa Civil desencadeadas no
Município, bem como propor articulação com órgãos da esfera estadual e
federal;
IV - propor a montagem de esquemas básicos de prontidão, requisitando.es.,
recursos humanos, tecnológicos, materiais e financeiros, para atendimento
das solicitações; ,I \

,
V - estimular as iniciativas das entidades não governamentais integradas ou \
não ao Sistema Municipal de Defesa Civil; .' \ JI
VI - propor a celebração de acordo e convênio com outras Ins~ituiç~s, ./
visando o apoio técnico e financeiro necessário as ações de defesa d~vil; \
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VII - recomendar aos diversos órgãos integrantes do Sistema Municipal de
Defesa Civil, ações prioritárias que possam reduzir os desastres naturais ou
provocados pelo homem;
VIII - propor as políticas e diretrizes das ações governamentais de defesa
civil.

Art. 30
- O Conselho Municipal de Defesa Civil será

constituído dos seguintes membros:

I - Prefeito Municipal;
II - Secretário Municipal de Meio Ambiente;
III - Secretário Municipal da 'Fazenda;
IV - Secretário Municipal da Saúde;
V - Secretário Municipal de Administração;
VI - Representante da EMA TER;
VII - Representante da Brigada Militar;
VIII - Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
IX - Representante da Cooperativa Tritícola Sarandiense (COTRISAL);
X - Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

§ 10
- Os representantes e seus respectivos suplentes, serão

nomeados pelo Prefeito.

§ 20
- O mandato dos representantes das entidades e

associações será de até 4 (quatro) anos, não podendo em nenhuma hipótese
ultrapassar o mandato do Prefeito que os nomeou. '

§ 30
- Os membros natos do Conselho serão representados em

suas faltas e impedimentos pelos seus substitutos legais.

§ 40
- Os membros do Conselho não receberão qualquer tipo

de remuneração pelo desempenho dessa função que será consideradã"i e
relevante interesse público. /

§ 50 - A Secretaria do Conselho será
Coordenador Especial da Defesa Civil.
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§ 6° - O Núcleo Executivo será composto de 10 (dez)
membros, sendo 05 (cinco) governamentais e 05 (cinco) não
governamentais.

Art. 4° - O Colegiado se reumra quando convocado pelo
Coordenador da Defesa Civil do Município.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREJIEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DAS MISSÕESIRS, 05 DE JULHO DE 1013.
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SILVIOPKAfI DEOLIVEIRA
,Prefeito Municipal

UBLIQUE-SE:

SERGIO BEIRO DO NASCIMENTO
Séc. Mun. Da Administração
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