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Lei nº 509/2002 
 
 

Institui a Comissão Municipal de Defesa Civil – 
COMDEC e dá outras providências. 
 
 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei; 

Art 1º Fica instituída a Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC, no Município de 

Vespasiano Corrêa. 

Art. 2º A Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC é o órgão de coordenação municipal 

nos assuntos de defesa civil, cabendo-lhe contribuir na execução do Sistema Estadual de Defesa Civil. 

§ 1° Para efeito deste artigo, a Comissão Municipal de Defesa Civil manterá estreito 

relacionamento com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, a quem cabe orientar, em âmbito 

estadual, os procedimentos de defesa civil. 

§ 2° À Comissão Municipal de Defesa Civil caberá, em âmbito municipal, reunir as informações 

necessárias para corresponder a todas as atitudes relacionadas às ações com: 

a) apreciação das diretrizes e apresentação de propostas para o seu aperfeiçoamento e 

dinamização; 

b) propostas para aplicação de recursos – de qualquer origem – relacionados com a defesa civil ou 

que possuam denominação de caráter emergencial, para atendimento ou cobertura de prejuízos 

decorrentes de calamidades; 

c) acompanhamento e apresentação de laudos de vistoria ou avaliação, de conclusão ou de 

inexeqüibilidade, de trabalhos, aquisições ou aplicações de recursos direcionados à recuperação de 

prejuízos ou à execução de programas, em zonas de flagelo. 
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Art. 3° A Comissão Municipal de Defesa Civil terá a seguinte composição: 

I – Presidente; 

II – Secretaria Executiva de Defesa Civil; 

III – Equipe de Operações; 

IV – Equipe de Apoio. 

§ 1° O Presidente da COMDEC será escolhido pelo Prefeito Municipal. 

§ 2° O Presidente da COMDEC apresentará a relação dos membros que, por designação ou 

convite, integrarão a Secretaria e Equipes de que trata esse artigo, de acordo com a legislação estadual. 

§ 3° Cabe ao Presidente da COMDEC designar grupos de trabalho especiais ou específicos para 

preparar, desenvolver ou avaliar as ações pertinentes à Defesa Civil. 

Art. 4° Os funcionários municipais que integram a Comissão Municipal de Defesa Civil – 

COMDEC, poderão ser deslocados de suas funções normais, sem ônus para os cofres públicos, exceto 

com relação às diárias de viagem. 

Art. 5° Toda atividade desenvolvida em prol da Defesa Civil é considerada serviço público 

relevante, devendo constar nos assentamentos funcionais do interessado. 

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data da sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dois. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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