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PREFEITURA DE GUARULHOS 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

 

LEI Nº 7.677, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018. 
Projeto de Lei nº 3784/2018 de autoria do Poder Executivo. 
 

Dispõe sobre a Coordenadoria Municipal de Proteção e 
Defesa Civil, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, 
o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, a revogação da 
Lei nº 7.022, de 03/04/2012, e dá providências correlatas. 

 

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI 
do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

TÍTULO ÚNICO 
DA REORGANIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE GUARULHOS 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do 
Município de Guarulhos - COMPDEC-GRU, O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - 
CONMPDEC e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC. 

CAPÍTULO I 
DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

Art. 2º A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC-GRU unidade 
organizacional da administração direta do Município de Guarulhos, nos termos da Lei nº 7.550, de 
19/04/2017, com a redação dada pelo artigo 2º, I, da Lei nº 7.657, de 09/10/2018, é órgão integrante do 
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC. 

Seção I  
Dos Objetivos 

 Art. 3º A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC-GRU tem por 
finalidade elaborar, implementar e manter um Sistema Permanente de Proteção e Defesa Civil no 
Município, para amparo da população em situações de emergência, desastre e de calamidade pública, 
com os seguintes objetivos:  

I - prevenção de desastres; 

II - preparação para emergência e desastres;  

III - resposta ao desastre e promover a assistência humanitária; e  

IV - promover o restabelecimento da normalidade social.  

Art. 4º Para os efeitos desta Lei entende-se como: 

I - Defesa Civil: o conjunto de ações de natureza permanente destinadas a prevenir, 
minimizar e combater as consequências nocivas de eventos desastrosos previsíveis ou imprevisíveis, de 
socorro e assistência às populações de áreas atingidas por tais eventos e restabelecer a normalidade do 
convívio social; 

II - Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre 
um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes 
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;  

V - Período de Normalidade: aquele em que são executadas as atividades de prevenção, 
visando a proteção da cidade e o fortalecimento das comunidades para enfrentamento dos diferentes 
eventos adversos que possam ocorrer;  

VI - Período de Anormalidade: aquele durante o qual são desenvolvidas as atividades de 
socorro, assistência e recuperação para atendimento à população ameaçada ou atingida por desastre. 

Seção II 
Das Competências 

 Art. 5º Compete à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Guarulhos - 
COMPDEC-GRU, além das atribuições constantes no artigo 44 da Lei nº 7.550, de 2017, com a redação 
dada pela Lei nº 7.657, de 2018:  

I - coordenar a Política Municipal de Proteção e Defesa Civil; 

II - desenvolver cultura de prevenção destinada ao desenvolvimento da consciência acerca 
dos riscos de desastres no município; 

III - estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência 
de desastres; 

IV - estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica das áreas 
atingidas por desastres; 

V - estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e hospitais 
situados em áreas de risco; 

VI - oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil; 

VII - fornecer dados e informações para o sistema municipal de informações e 
monitoramento de desastres; 

VIII - executar o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, em âmbito local; 

IX - coordenar as ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, no âmbito 
local, em articulação com a União e os Estados; 

X - incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal; 

XI - identificar e mapear as áreas de risco de desastres; 

XII - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas 
áreas; 

XIII - promover a declaração de situação de emergência e estado de calamidade pública; 

XIV - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção 
preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis; 

XV - promover a organização e a administração dos abrigos provisórios para assistência à 
população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança; 

XVI - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, 
protocolos de prevenção e alerta, bem como sobre as ações emergenciais em circunstâncias de 
desastres; 

XVII - mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre;  
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XVIII - realizar regularmente exercícios simulados, conforme o Plano de Contingência de 
Proteção e Defesa Civil; 

XIX - promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de 
desastre;    

XX - proceder a avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres; 

XXI - manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades 
de proteção civil no Município; 

XXII - estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de 
serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do 
SINPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as 
comunidades apoiadas;  

XXIII - promover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres; 

XXIV - promover a inclusão dos princípios de Proteção e Defesa Civil nos currículos escolares 
da Rede Municipal de Ensino, proporcionando apoio à Comunidade Docente no desenvolvimento de 
material didático-pedagógico para este fim; 

XXV - elaborar e implementar o Plano de Contingência e Plano de Operação de Proteção e 
Defesa Civil; 

XXVI - participar da elaboração do Plano Diretor da Cidade; 

XXVII - integrar ações de Proteção e Defesa Civil no âmbito metropolitano, articulando-se 
com os municípios vizinhos para implantação de políticas e ações de prevenção, preparação, resposta e 
recuperação de desastres; 

XXVIII - elaborar anualmente o Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil  - PPPDC, 
objetivando ações em tempo de normalidade, relacionando os riscos mapeados e os recursos existentes 
para a resposta ao Plano de Contingência; 

XXIX - prover recursos orçamentários necessários para as ações relacionadas com a 
minimização de desastres, socorro, assistência humanitária e restabelecimento da normalidade social. 

CAPÍTULO II 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL      

Seção I 
Da Alteração da Denominação   

Art. 6º Fica alterada a denominação do Conselho Municipal de Defesa Civil - CONDC para 
Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - CONMPDEC, com o objetivo de discutir, propor, 
acompanhar e fiscalizar as ações da Política Municipal de Proteção e Defesa Civil e acompanhar a 
execução dos recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC. 

Seção II  
Da Composição 

Art. 7º O Plenário do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - CONMPDEC será 
composto por oito conselheiros titulares e respectivos suplentes, representantes do poder público e da 
sociedade civil, com mandato de dois anos, permitida uma recondução, sendo nomeados por Decreto, 
conforme segue:  

I - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil;  

II - Secretaria de Governo Municipal;  

III - Secretaria de Justiça;  

IV - Secretaria da Fazenda;  
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V - Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU;  

VI - Sistema Integrado de Emergências de Guarulhos - SIEG; 

VII - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Seção Guarulhos;  

VIII - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP. 

§ 1º Os representantes do poder público municipal serão definidos pelo Chefe do Poder 
Executivo, da empresa de economia mista pelo seu dirigente e os membros da sociedade civil 
organizada por indicação de seus pares. 

§ 2º Os representantes do Poder Executivo e da Sociedade Civil para compor o Conselho 
deverão, obrigatoriamente, guardar vínculo formal com os órgãos públicos e os segmentos que 
representam, constituindo-se esta condição como pré-requisito à participação e ao exercício do 
mandato. 

§ 3º O exercício da função de conselheiro será considerado de relevante interesse para o 
Município, não sendo remunerados a qualquer título. 

Seção III 
Das Atribuições 

Art. 8º São atribuições do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - CONMPDEC:  

I - definir as prioridades, em conjunto com o Sistema Municipal de Proteção e Defesa - 
SIMPDEC, da Política Municipal de Proteção e Defesa Civil;  

II - propor atividades de Proteção e Defesa Civil visando: prevenção, preparação para 
resposta a desastres, socorro, assistência humanitária, restituição da normalidade social e reconstrução, 
quando em situação de normalidade, emergência ou calamidade pública;  

III - propor ações para a elaboração da programação orçamentária da COMPDEC;  

IV - acompanhar a gestão do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC 

V - analisar as contas do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC e emitir 
os respectivos pareceres;  

VI - elaborar o Regimento Interno.  

Seção IV 
Da Estrutura e do Funcionamento 

Art. 9º O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - CONMPDEC organizar-se-á em 
Plenário, Presidência e Secretaria-Executiva.  

§ 1º O Plenário é o órgão de deliberação máxima através dos conselheiros titulares, 
podendo haver participação dos conselheiros suplentes e convidados, sem direito a voto.  

§ 2º As funções da Presidência e da Secretaria-Executiva serão exercidas, obrigatoriamente, 
por conselheiros titulares, escolhidos em eleição a ser realizada em assembleia ordinária.  

§ 3º O funcionamento, a organização e as atribuições específicas serão fixadas pelo 
Regimento Interno.  

Art. 10. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - CONMPDEC reunir-se-á 
trimestralmente, e, extraordinariamente sempre que necessário, na forma do Regimento Interno.  

Parágrafo único. As decisões do CONMPDEC serão consubstanciadas em Resoluções. 

Art. 11. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - CONMPDEC, em função da 
tecnicidade dos temas em desenvolvimento, poderá contar com a participação de consultores, quando 
necessário, indicados e aprovados pelos conselheiros. 
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Art. 12. Perderá o mandato, garantido o contraditório e a ampla defesa, o membro do 
CONMPDEC, que:  

I - faltar a três reuniões consecutivas ou alternadas, sem justificativa; ou,  

II -  apresentar conduta incompatível com os objetivos e finalidades do Conselho.  

Parágrafo único. Os procedimentos para caracterização da perda do mandato serão 
especificados no Regimento Interno.  

CAPÍTULO III 
DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

Seção I 
Da Alteração da Denominação   

Art. 13. Fica alterada a denominação do Fundo Municipal de Defesa Civil - FMDC para Fundo 
Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC, vinculado à Coordenadoria Municipal de Proteção e 
Defesa Civil - COMPDEC, tendo por objetivo captar, receber, gerenciar, investir e distribuir recursos 
financeiros visando prevenir, socorrer, assistir humanitariamente, reconstruir e restabelecer a 
normalidade social à população em situação de desastre, em tempo de normalidade, de emergência ou 
calamidade pública.  

Seção II 
Da Administração 

Art. 14. A administração do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC será 
exercida pelo Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, ao qual caberá:  

I - gerir e zelar pela aplicação dos recursos financeiros;  

II - manter os controles necessários à execução orçamentária e financeira, além dos 
relatórios e demonstrativos referentes ao empenho, liquidação, pagamento de despesas e recebimento 
de receitas; 

III - manter os controles necessários sobre os bens patrimoniais ativos e o respectivo 
inventário;  

IV - submeter ao CONMPDEC os balancetes mensais, demonstrativos financeiros e 
orçamentários, relatórios e o balanço anual de receita e despesa;  

V - encaminhar à contabilidade geral do Município os elementos contábeis mencionados 
nos incisos anteriores, após aprovação do CONMPDEC. 

Seção III 
Dos Recursos Financeiros 

Art. 15. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC:  

I - auxílios financeiros, doações, subvenções, premiações, contribuições ou transferências 
de órgãos públicos ou entidades nacionais ou estrangeiras;  

II - recursos transferidos da União, do Estado e do Município, através de convênios, 
destinados a estratégias e programas de proteção e defesa civil; 

III - recursos provenientes das transferências dos fundos nacional e estadual de proteção e 
defesa civil;  

IV - dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no 
transcorrer de cada exercício;  

V - recursos provenientes de donativos e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas para 
fins exclusivos de aplicação em proteção e defesa civil;  
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VI - aplicações financeiras dos recursos do FUNMPDEC realizadas na forma da legislação 
vigente;  

VII -  outras receitas provenientes de fontes legalmente instituídas que não foram 
explicitadas nos termos dos incisos anteriores.  

Parágrafo único. Os recursos descritos neste artigo serão obrigatoriamente depositados em 
conta bancária específica a ser aberta em instituição oficial, em nome do Fundo Municipal de Proteção e 
Defesa Civil.  

Art. 16. O Orçamento do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC 
evidenciará as políticas e os programas de trabalho da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil do Município de Guarulhos. 

Parágrafo único. O orçamento do FUNMPDEC integrará o orçamento do Município em 
obediência ao princípio da unidade e observará na sua elaboração e execução os padrões e normas 
estabelecidas na legislação vigente.  

Seção IV 
Da Contabilidade 

Art. 17. A contabilidade do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC tem por 
objetivo evidenciar a situação financeira patrimonial e orçamentária, observados os padrões e normas 
estabelecidas na legislação pertinente.  

Art. 18. As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a fazer parte da contabilidade 
geral do Município, cabendo vista a todos os conselheiros a qualquer momento.  

Parágrafo único. O superávit financeiro verificado em balanço ao término de um exercício 
será utilizado para abertura de crédito no exercício seguinte.  

CAPÍTULO IV 
DA DECLARAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE E SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Art. 19. O estado de calamidade e a situação de emergência, observados os critérios 
estabelecidos nesta Lei, serão declarados mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo.  

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC assegurará ao 
Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - CONMPDEC as condições necessárias ao pleno 
funcionamento, especialmente no que concerne a disponibilização de recursos materiais e humanos e 
apoio administrativo e técnico-operacional. 

Art. 21. As pessoas jurídicas que decidirem prestar serviço voluntário à Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC deverão firmar o respectivo termo de adesão.  

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de verbas próprias do 
Orçamento, suplementadas se necessário.  

Art. 23. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.  

Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei no 7.022, de 3 de abril de 
2012. 

Guarulhos, 20 de dezembro de 2018. 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito 
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Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governo Municipal da Prefeitura 
de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois 
mil e dezoito. 

 

TONINHO MAGALHÃES 
Diretor de Assuntos Legislativos 

 
Publicada no Diário Oficial do Município nº 165 de 21 de dezembro de 2018 - Página 1. 
PA nº 19489/2018. 
Texto atualizado em 28/12/2018. 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município. 

 
 
 


