DECRETO
Nº 7280/2018

“Regulamenta o Conselho Municipal de Defesa Civil
- CONSDEC”

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2469/2017;

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica regulamentado o Conselho Municipal de Defesa Civil – CONSDEC, órgão
consultivo e deliberativo, integrante do COMDEC, diretamente vinculado ao Chefe do Executivo
Municipal, o qual deverá garantir o apoio necessário para seu funcionamento e manutenção.
Artigo 2º - O CONSDEC terá as seguintes competências básicas:
I-

avaliar 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 básicas de prontidão, requisitando os recursos
humanos, tecnológicos, matérias, e financeiros, para atendimento das
solicitações.
V- propor a celebração de acordo e convênio com outras Instituições, visando o
apoio técnico e financeiro necessário às ações de Defesa Civil;
VI- recomendar aos diversos órgãos do Sistema Público Municipal, ações prioritárias
que possam reduzir os desastres naturais ou provocados pelo homem.
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VII- realizar seminários e audiências públicas com o propósito de difundir os
conhecimentos da área, informar a população e receber suas reivindicações.

Artigo 3º - O CONSDEC será constituído por:
I-

Poder Público Municipal

1 – (um) representante da Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SEGUR
1 – (um) representante da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - SAJUR
1 – (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU
1 – (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES
1 – (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAM

II- Pela Sociedade Civil

1 – (um) representante da Polícia Militar
1 – (um) representante da Entidade Portuária
1 – (um) representante do Grupamento de Bombeiros
1 – (um) representante da Associação de Profissionais Liberais
1 – (um) representante da Associação Comercial e Industrial

Artigo 4º - O CONSDEC terá uma mesa diretora como órgão operacional de execução e
implementação de suas decisões, composta por um Presidente, um vice-Presidente e um Secretário
Executivo.
Artigo 5º - O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, podendo ser
reconduzidos por igual período, não ultrapassando o mandato do Prefeito que os nomeou.
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Artigo 6º - O CONSDEC reger-se-á pelas seguintes disposições, no que se refere aos
seus membros:
I - serão indicados pelos seus respectivos segmentos e substituídos pelos mesmos,
mediante solicitação ao Prefeito Municipal por intermédio da Mesa Diretora do CONSDEC.
II – serão substituídos os conselheiros, caso faltem sem prévia justificação, a 03 (três)
reuniões consecutivas ou seis intercaladas, num período de doze meses;
III – terão mandato de dois anos, cabendo prorrogação ou recondução;
IV – em caso de prorrogação ou recondução, cada entidade participante deverá indicar um
representante suplente;
V – a eleição dos novos conselheiros será realizada até quarenta e cinco dias antes do
términos so mandato anterior;
VI – A eleição dos Conselheiros eleitos será formalizada por Decreto do Chefe do Poder
Executivo, no prazo máximo de 30 dias após a eleição dos mesmos;
VII – a posse dos conselheiros será no dia subsequente ao término do mandato anterior;
VIII – o poder Executivo proverá os recursos humanos e financeiros para a realização de
capacitação dos conselheiros, que deverá ocorrer até noventa dias, após a posse.
Artigo 7º - O exercício do mandato de membros do CONSDEC é considerado de alta
relevância pública, não sendo remunerado.
Artigo 8º - Caberá ao CONSDEC, através de resolução e com participação e aprovação
das entidades e movimentos que compõem, regulamentar, organizar, coordenar e adotar todas as
providências que julgar necessárias para eleição e posse de seus membros, mediante edital publicado
no Boletim, Oficial do Município.
Artigo 9º - A resolução mencionada no §2º deste artigo deverá prever formas e prazos
dos registros e impugnações de candidaturas, processo eleitoral, proclamação dos eleitos e posse dos
conselheiros.
§1º - O colegiado se reunirá, quando convocado, por seu Presidente ou por solicitação da
maioria absoluta de seus membros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

§2º - O conselho elaborará seu próprio Regimento interno.
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Artigo 10 - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação e revoga as
disposições em contrário.

São Sebastião, 21 de agosto de 2018.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito
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