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LEI Nº. 840/009, DE 04 DE JUNHO DE 2009.

“Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COM-
DEC) do Município de Barreiras – BA e dá outras provi-
dencias”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancio-
nada a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criada a Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civil – COMDEC do Município de Barreiras - BA, direta-
mente subordinada ao Prefeito ou ao seu eventual substi-
tuto, com a finalidade de coordenar, em nível municipal, 
todas as ações de defesa civil, nos períodos de normalidade 
e anormalidade.

Art. 2º - Para as finalidades desta Lei denomina-se:

I. DEFESA CIVIL: o conjunto de ações preventivas, 
de socorro, assistencial e reconstrutivas, destinadas a evitar 
ou minimizar os desastres, preservar o moral da população 
e restabelecer a normalidade social.

II. DESASTRE: o resultado de eventos adversos, 
naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema 
vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambi-
entais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais.

III. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA: reconhecimen-
to legal pelo poder público de situação anormal, provocada 
por desastre, causando danos superáveis pela comunidade 
afetada.

IV. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA: recon-
hecimento legal pelo poder público de situação anormal 
provocada por desastre, causando sérios danos à comuni-
dade afetada, inclusive a incolumidade ou a vida de seus 
integrantes.

Art. 3º - A COMDEC manterá com os demais órgãos con-
gêneres municipais, estaduais e federais, estreito intercâm-
bio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos 
para esclarecimentos relativos à defesa civil.
Art. 4º - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – 
COMDEC constitui órgão integrante do Sistema Nacional 
de Defesa Civil.

Art. 5º - A COMDEC compor-se-á de:
I. Conselho Municipal;
II. Coordenador;
III. Secretaria;
IV. Setor Técnico;
V. Setor Operativo.

Art. 6º - O Coordenador da COMDEC será indicado pelo 
Chefe do Executivo Municipal e compete ao mesmo orga-
nizar as atividades de Defesa Civil no Município.

Art. 7º - Poderão constar dos currículos escolares nos es-
tabelecimentos municipais de ensino, noções gerais sobre 
procedimentos de Defesa Civil.

Art. 8º - O Conselho Municipal será composto pelo Presi-
dente (Prefeito Municipal), pelo Vice-presidente (Co-
ordenador) e por representantes das Secretarias Municipais 
e dos órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual 
e Federal sediadas no Município e por representantes das 
classes produtoras e trabalhadoras, de clubes de serviços, 
de entidades religiosas e de organizações não governamen-
tais – ONGs – que apóiam as atividades de Defesa Civil 
em caráter voluntário. A participação das lideranças comu-
nitárias e de representantes dos Poderes Judiciário e Legis-
lativo que contribuirão para aumentar a representatividade 
do Conselho.

Art. 9º - Os servidores públicos designados para colaborar 
nas ações emergenciais exercerão essas atividades sem pre-
juízos das funções que ocupam e não farão jus a qualquer 
espécie de gratificação ou remuneração especial.
Parágrafo Único – A colaboração referida neste artigo será 
considerada prestação de serviço relevante e constará dos 
assentamentos dos respectivos servidores

Art. 10 – A presente Lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias a 
partir de sua publicação.

Art. 11 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
  

LEI Nº. 841/009, DE 04 DE JUNHO DE 2009.

“Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº. 771, de 17 de set-
embro de 2007, que cria o Conselho Municipal de Acom-
panhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – Conselho FUNDEB, e dá 
outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancio-
nada a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei Municipal nº. 771/07, artigo 2º e seus in-
cisos e parágrafos, passam a ter a seguinte redação:

“Art. 2º - O Conselho Municipal a que se refere o artigo 
1º é constituído por membros titulares, acompanhados de 
seus respectivos suplentes, conforme representação e indi-
cação a seguir discriminadas:

I. 02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, 
dos quais pelo menos 01 (um) da Secretaria Municipal de 
Educação ou órgão educacional equivalente, indicado pelo 
Poder Executivo Municipal;

II. 01 (um) representante dos professores da educação 
básica pública;
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III. 01 (um) representante dos diretores das escolas básicas 
públicas;

IV. 01 (um) representante dos servidores técnico-adminis-
trativos das escolas básicas públicas;

V. 02 (dois) representantes dos pais de alunos da educação 
básica pública;

VI. 02 (dois) representantes dos estudantes da educação 
básica pública, um dos quais indicado pela entidade de 
estudantes secundaristas;

VII. 01 (um) representante do Conselho Municipal de Edu-
cação;

VIII. 01 (um) representante do Conselho Tutelar.

§ 1º - Os membros de que tratam os incisos II, III, IV, V, 
VI, serão indicados após processo eletivo organizado pelas 
respectivas representações.

§ 2º - As referidas indicações para a nomeação dos con-
selheiros deverão ocorrer em até 20 (vinte) dias antes do 
término do mandato dos conselheiros anteriores.

§ 3º - Os Conselheiros de que trata o caput desde artigo, 
deverão guardar vínculo formal com os segmentos que 
representam, devendo esta condição constituir-se como 
pré-requisito à participação no processo eletivo no § 1º.

§ 4º - São impedidos de integrar o Conselho do FUN-
DEB:

I. cônjuge e parentes consangüíneos até terceiro 
grau, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Mu-
nicipais;

II. tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de 
assessoria ou consultoria que prestem serviços relaciona-
dos à administração ou controle interno dos recursos do 
Fundo, bem como, cônjuges, parentes consangüíneos, até 
terceiro grau, desses profissionais;

III. estudantes que não sejam emancipados; e

IV. pais de alunos que:
a. exerçam cargos e funções públicas de livre nomea-
ção no âmbito do   Poder Executivo Municipal; ou
b. prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo 
Municipal”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

LEI Nº. 842/009, DE 04 DE JUNHO DE 2009.

“Altera na Lei Municipal nº 768/07, que dispõe sobre o 
Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do Magisté-
rio do Município de Barreiras, as disposições contidas no 
Anexo III - Tabela de Vencimentos, ajustando-a ao piso 
salarial nacional dos profissionais do magistério conforme 
Lei Federal n. 11.738/08, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancio-
nada a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam expressamente alteradas as disposições 
contidas no Anexo III – Tabela de Vencimentos, da Lei 
Municipal nº. 768/07, que dispõe sobre o Plano de Carreira 
e Remuneração do Pessoal do Magistério do Município de 
Barreiras.

Art. 2º - Fica estabelecido o piso salarial dos profission-
ais do magistério público municipal da educação básica, 
nos moldes previstos pela Lei Federal nº. 11.738, de 16 de 
julho de 2008.

Art. 3º - Esta Lei produzirá seus efeitos retroativos ao 
mês de janeiro de 2009, conforme dispõe a Lei Federal nº. 
11.738, de 16 de julho de 2008.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
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