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PROJETO DE LEI Nº 031-01/2021 
 

Altera e acrescenta dispositivo na Lei 
Municipal n°3.569, de 26 de junho de 2002, 
que cria a Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil (COMDEC) do Município de 
Estrela e dá outras providências. 

 
Art. 1º Altera a nomenclatura “Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – 

COMDEC” para “Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC” 
na ementa da Lei Municipal n°3.569, de 26 de junho de 2002. 

 
Art. 2° Altera o art. 1°, 3°, 4°, caput do art. 5°, art. 6° e parágrafo único do art. 

8° da Lei Municipal n°3.569, de 26 de junho de 2002, que passam a ter a seguinte 
redação: 

 
“Art. 1° Fica criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – 

COMPDEC - do Município de Estrela 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. 

 
... 
 
Art. 3º A COMPDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais, 

estaduais e federais, estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer 
subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à defesa civil. 

 
Art. 4º A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC –

constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil. 
 
Art. 5º A COMPDEC compor-se-á de: 
 
.... 
 
Art. 6º O Coordenador da COMPDEC será indicado pelo Chefe do Executivo 

Municipal e compete ao mesmo, com a colaboração dos demais membros do 
Conselho, organizar as atividades de defesa civil no município. 

 
.... 
 
Art. 8° ... 
 
Parágrafo Único. O funcionamento do COMPDEC será disciplinado por lei 

específica, que o Executivo Municipal remeterá ao Legislativo, no prazo de 60 dias, a 
contar da promulgação desta Lei.” 

 
Art. 2° Altera o parágrafo único para §1º e acrescenta o §2º no art. 8° da Lei 

Municipal n° 7.109, de 28 de agosto de 2018, o qual terá a seguinte redação: 
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“§2º A colaboração exercida em atividades da COMPDEC pela representação 
da comunidade será considerada prestação de serviço relevante, sem direito a 
remuneração.” 

 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na 
data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 25 de março de 2021. 

 
 

João Carlos Schäfer 

Prefeito de Estrela em exercício 

 
 
 
 

  Roberto Arenhart 
      Secretário de Administração 

 
Visto da Assessoria Jurídica 

 
________________________ 

 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 25 de março de 2021. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 

Projeto de Lei n°031-01/2021 
 
 
Senhora Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 031-01/2021, que altera e acrescenta dispositivo na Lei Municipal 
n°3.569, de 26 de junho de 2002, que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 
(COMDEC) do Município de Estrela e dá outras providências. 

O presente projeto de lei está alterando nos seus artigos 1º 
e 2° somente a nomenclatura “Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC” 
para “Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC”, uma vez 
que a Lei Federal n° 12.608, de 01 de abril de 2008, realizou esta alteração e 
precisamos nos enquadrar à legislação federal. 

Ainda, estamos no artigo 3° deixando claro que qualquer 
colaboração da comunidade com a COMPDEC será considerado uma prestação de 
serviço relevante, mas sem direito a qualquer remuneração. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

João Carlos Schäfer 

Prefeito de Estrela em exercício 

 
 
 
 

Ex.ma Senhora 

Ernani Luís de Castro 

Presidente da Câmara de Vereadores 
Estrela/RS 


