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EXCELENTíSSIMO SENHOR
ALAGOINHAS.

Senhor Presidente,

Alagoinhas, em 07 de novembro de 2018.

PRESIDENTE DA CÂUENA DE VÊREADORES DE

Submeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei incluso em
anexo,nostermosdoArtigo47daLeiorgânicadoMunícípio.

Pg lt:tg,Ie-luel que o presente Projeto de Lei tramite em regime de uRGÊructe
URGENTISSIIíA, nos termos do Art. 49 da Lei Orgânica do Municí-pÍo de Alagoinhas.

lnforma que o pre99_{e Projeto de Lei é se trata de modificaçáoaser reatizada na Lei
Complementar 086/2012, para fins de acrescentar à estrutura do Gpbinete do prefeito afigura do Diretor da Defesa Civil. r'

A presente Lei faz parte de um pacote de duas leis sobre a Defesa Civil. Esta , paracriação do cargo de Diretor de Defesa Civit, e ,, ;ü.t, oe iãi"ô rdinária parareestruturação da propria Defesa Civil. r vY Lvr \

Ante ao exposto, são essas, senhor presidente, as razÕes que me revam a propor opresente projeto de Lei. 
i

Egregia Câmara Municipal e
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profundo respeito e admiração a essasolicito a aprovação do de Lei.
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ESTADO DA BAHIA, no uso das
saber que a CQmara aprova e eu

l

Art. 1o. Esta Lei tem por objetivo alterar a Lei Complementar 086/201 2 para acrescentar
os cargos de Diretor da Defesa Civil e de Coordenador, na estrutura do Gabinete do

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS,
atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço
sanciono a seguinte Lei:

Prefeito.

AÉ. 20. Fica acrescido o inciso lV ao Art. 8o da Lei
seguinte redação:

"Art. 8o.

l

l

MODIFICA A LEI COMPLEMENTAR
086/20í 2, E OA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

l

Complementar 086/2012 com a
l

l?L
lV - Diretor da Defesa Civil.'(N.R)

Art. 30. Fica acrescido ao Art. 8o da Lei Compl
redação:

"4f7. 8o.

§7o- Além de outras conferidas por Lei, compete ao Diretor da Defesa Civit:

i

I - articular e coordenar as agÕes de proteção e defeia civil no MunicÍpio,
compreendendo:
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a) prevenção e preparação para desasfres;

ô) assisféncia e socorro às vítimas das calamidades;

c) restabelecimento de serviços essenciais; e

d) reconstrução;

ll - coordenar e/ou realizar:

a) esÍudos e pesquisas soóre riscos e desasfres;

b) elaboração do plano de contingência;

c) ações municipais de ajuda humanitária local, nacional e internaçiQnar;

l

lll - elaborar e implementar diretrizes, planos, programas e projetos para prevenção,
minimização e resposfas a desasfres causados por ação da naturbza e/ou do homem
no âmbito do Município; 

i

i

lv - mobilizar recursos para prevenção e minimização dos desasfre.b;
l

V - disseminar a cultura de prevenção por meio da inclusão dos piincÍpios de proteção
e defesa civil na sociedade e do fomento, nos municípios; 

i

Vl - prestar ao Prefeito Municipal, informaçÕes soóre as ocorrêr)cias de desasfres e
atividades de proteção e defesa civil no MunicÍpio; f

Vll - propor à autoridade competente a ctecretação ou a homotojação de situação de
emergência e de esfado de calamidade pública; 

I

Vlll - providenciar e gerenciar a distribuição e o abastecimfnto de suprimenfos
necessários nas ações de proteção e defesa civil; 

f

lX - promover a capacitação de pessoa s para as agões de proteçào civil, em articulação
com orgãos do Sisfema Estadual de Defesa Civil; l



Art. 40. O Anexo I da Lei Complementar 086/2012 passa a ter a
presente Lei Complementar.

Art. 50. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à dos recursos

orçamentários próprios, ficando o Poder Executivo autorizado a

que se fizerem necessário.

over as alterações

blicação.
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X - recomendar ao poder competente a interdição de áreas de risco

Art. 60. A presente Lei Complementar entra em vigor no dia da sua 
I

Art. 70. Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, em 07
2018.

IRACI GAMA SANTA LUZIA
Prefbita em-Exercício

" (N.R)

do Anexo da

novembro de
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ANEXO I

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

,oáã:r=rE 
Do pREFEtro MuNtctpAL DE ALAGOTNHAS, em 06 de novembro de

t-l
tRAct g4ríAbÃNrA LUztAprefeita em'Exercício

UNIDADE SÍMBOLO iQUANTIDADE
1. GABINETE DO PREFEIRO

Chefe de Gabinete cc-1 01
Assessor Técnico cc -2 01

Secretária de Gabinete do prefeito cc-3 l 01
Oficial de Gabinete cc-3 01

Coordenador I cc-3 03
AUxlllar de GabineÍe CC-4 012, OUVIDORIÀ

uuvtclor
._ 3. Apolo plSTRmLl
r-oordenador Distrital Zona 1

4. DEFESÃEIUL-
Diretgr oa Dereãã Civil-

uoordenador I

qc-1A l--T-f


