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LEI COMPLEMENTAR Nº 541 
DE 14 DE JUNHO DE 2017. 
Dispõe sobre a criação de Divisões vinculadas à Diretoria da 
Defesa Civil na estrutura organizacional do Gabinete do Prefeito. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar:  
 

Art. 1º - Ficam criadas no âmbito da estrutura organizacional do Gabinete do Prefeito, vinculadas à 
Diretoria da Defesa Civil, 02 (duas) Divisões: a Divisão de Prevenção de Incêndio e Primeiros Socorros; 
e, a Divisão de Gestão de Riscos e Gerenciamento de Desastres, com as atribuições genéricas abaixo 
descritas e a ser disposta funcionalmente em Regimento Interno: 
I – Compete à Divisão de Prevenção de Incêndio e Primeiros Socorros: 
a)- acompanhar e colaborar para que os próprios da prefeitura municipal obtenham o Atestado de 
Vistoria de Corpo de Bombeiros; 
b)- realizar vistorias de segurança nos prédios próprios; 
c)- organizar Brigadas de Incêndios com funcionários que ocupam os próprios da prefeitura municipal; 
d) - organizar treinamentos de prevenção de incêndio e primeiros socorros para voluntários dos Núcleos 
de Defesa Civil - NUDEC; 
e) - organizar treinamentos de Brigada de Incêndio para Associações de bairros; 
f) - manter cadastro atualizado de todos os treinamentos feitos; 
g) - estimular e organizar educação pública para disseminação da cultura da prevenção; 
h) - coordenar um Núcleo de Defesa Civil – NUDEC; 
i) – exercer outras atribuições correlatas aos objetivos da Divisão. 
II – Compete à Divisão de Gestão de Riscos e Gerenciamento de Desastres: 
a)- Realizar palestras em escolas conscientizando crianças e infantes sobre prevenção de acidentes; 
b)- Monitorar condições climáticas e emitir alertas e alarme; 
c)-  subsidiar o Diretor na elaboração de Planos de Contingência; 
d)- subsidiar o Diretor na elaboração do Mapeamento de Riscos no município; 
e)- Acompanhar junto às demais secretarias as ações de mitigação dos riscos apontados no Mapa de 
Risco; 
f)- Participar de Comissões no município de interesse de Defesa Civil; 
g)- Gerenciar e coordenar o Centro de Gestão de Risco e Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil - 
CGR; 
h)- Promover e integrar o CGR com o Centro de Comunicações de Bombeiros e da Polícia Militar – 
COBOM e COPOM, bem como com demais órgãos afim; 
i) – exercer outras atribuições correlatas aos objetivos da Divisão. 
Art. 2º - O inciso I, alínea “a”, Item 3, do artigo 4º da Lei Complementar n. 346, de 18 de agosto de 2011, 
passa a vigorar acrescido dos Subitens 3.2 e 3.3, com as seguintes redações: 

“Art. 4º ... 
... 
I ... 
... 
a) ... 

... 
3. .... 
... 
3.2. Divisão de Prevenção de Incêndio e Primeiros Socorros 
3.3. Divisão de Gestão de Riscos e Gerenciamento de Desastres.” (NR) 

Art. 3º - Ficam criados 02 (dois) Cargos de Provimento em Comissão de Chefe de Divisão – CD.101.1, 
na estrutura organizacional do Gabinete do Prefeito, vinculadas à Diretoria da Defesa Civil, com 
atribuições descritas no artigo 34 da Lei Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011. 
Art. 4º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de junho de 2017. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e 
local de costume e, pela Imprensa Local. 


