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LEI MUNICIPAL N° 730/2021, DE 10 DE JUNHO DE 2021. 

 

Dispõe sobre o fortalecimento da Defesa Civil no Município 

de Seabra-Ba, fomenta a criação de brigadas de Voluntários 

Municipal e Estabelece a Semana da Prevenção e Combate ao 

Incêndio no Município de Seabra-Ba e dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEABRA, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei:  

Art. 1º. - Esta lei dispõe sobre o incentivo, criação, fortalecimento da Defesa Civil e 

desenvolvimento das brigadas de voluntários do município de Seabra-Ba destinadas à prevenção 

e combate a incêndio e às ações de defesa civil.  

 

Art. 2º - Fica desde já autorizado o Município de Seabra-Ba a fortalecer o desenvolvimento das 

atividades e organização das brigadas de voluntários existentes no território do Município de 

Seabra-Ba, para atuarem na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio 

e medidas correlatas, inclusive no apoio às ações de Defesa Civil.  

 

§ 1º. Para exercício de suas atividades, as brigadas de voluntários deverão trabalhar em conjunto 

e de forma orgânica com unidades ou frações dos Corpos de Bombeiros Militares, INEMA, 

ICMBIO, entidades governamentais ambientais, entidades com fins sociais e de outros órgãos da 

União e do Estado ou de congêneres que se relacionem com a pauta da prevenção de incêndios 

no Município Seabra e nos municípios vizinhos.  

 

§ 2º. Nos casos de atuação emergencial, tendo integrantes seus como primeiros agentes a atuarem 

diante de evento crítico, a brigada de voluntários deverá por obrigação apresentar as informações 

levantadas no primeiro combate às autoridades ou agentes dos órgãos governamentais 

competentes, seja de Bombeiros ou de Defesa Civil, prestando-lhe todas as informações e o apoio 

necessário, e mantendo registro à respeito.  
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Art. 3º - Para efeito desta lei são adotadas as definições da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), bem como as estipuladas por organismos internacionais e nacionais de Defesa 

Civil e combate a incêndios e regularmente seguidas pelos órgãos congêneres e, em especial as 

seguintes:  

I – brigada de voluntários – grupo constituído no âmbito do Município e integrado por 

voluntários, para a execução, principal, complementar e subsidiária, das atividades de prevenção 

e combate a incêndios e medidas correlatas, inclusive de apoio às ações de defesa civil;  

II – defesa civil – conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas 

destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a 

normalidade social;  

III – medidas correlatas – as de busca, resgate, salvamento, primeiros socorros e encaminhamento 

para atendimento médico de urgência.  

 

Art. 4º - A Defesa Civil e as brigadas voluntários poderão atuar em Municípios limítrofes, 

mediante necessária emergência, convênio ou consórcio. 

 

Art. 5º - Os voluntários poderão ser quaisquer cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos, que possua 

domicílio eleitoral ou que tenha fixado residência no Município de Seabra/Ba.  

 

Art. 6º - Nas hipóteses de atuação conjunta com demais órgãos governamentais das três esferas 

da União, a brigada de voluntários municipal manterá a chefia de suas frações, no entanto, 

devendo trabalhar sempre em conjunto e de forma ordenada, em consonância com o efetivo e o 

comando do corpo de bombeiros militar ou órgão federal ou estadual de defesa civil. 

 

Art. 7º - O exercício da atividade de brigadista voluntário municipal depende de aprovação em 

curso de formação e de reciclagem periódica, conforme dispuserem as normas suplementares 

estaduais e municipais.  

 

Parágrafo único. A constituição, organização, treinamento e fiscalização das brigadas de 

voluntários municipais serão objeto de atos normativos próprios, cujas instruções serão 

ministradas por corpo de bombeiros militar ou por empresa homologada junto a esse órgão. 
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Art. 8º - O horário cumprido como brigadista voluntário municipal será computado para todos 

os efeitos como carga horária, se exercido:  

I – em situação real, na área do Município ou de outro Município conveniado ou consorciado;  

II – nas dependências de órgão público, entidade ou empresa, ainda que a título de formação, 

reciclagem ou treinamento;  

III – em outro local durante o horário de trabalho, mediante liberação do empregador.  

 

Art. 9º - A atividade de brigadista voluntário municipal não gera vínculo empregatício, nem 

obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim e é considerada serviço público 

relevante, estabelecendo presunção de idoneidade moral, bem como preferência, em igualdade 

de condições, nas licitações e concursos públicos.  

 

Art. 10º - As brigadas de voluntários municipais poderão receber, para aplicação exclusiva na 

execução de suas atividades estatutárias e finalidades sociais, além de recursos oriundos de 

dotações orçamentárias, também doações, legados, subsídios e subvenções públicas de qualquer 

esfera governamental ou de entidades e empresas de natureza privada ou, ainda, de governo, 

empresa ou entidade estrangeira, ficando esses recursos sujeitos à fiscalização prevista na 

legislação específica.  

 

Art. 11 - É assegurado ao brigadista voluntário municipal: 

I – equipamentos de proteção e uniforme especial às expensas do Município; e  

II – reciclagem periódica.  

 

Parágrafo Único – Pode ser estipulado, em favor dos brigadistas voluntários, seguro de vida em 

grupo, por iniciativa de terceiros.  

 

Art. 12 - Cabe ao corpo de bombeiros militar fixar os currículos para os cursos de formação e 

reciclagem e aprovar os uniformes dos brigadistas voluntários.  

 

Parágrafo único. Os uniformes poderão ser identificados com emblemas das brigadas e terão 

padrão nacional, sendo vedada qualquer semelhança com os fardamentos militares. 
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Art. 13. O Município poderá celebrar convênios com os corpos de bombeiros militares dos 

Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, sem prejuízo de suas autonomias, para assistência 

técnica aos brigadistas voluntários.  

 

Art. 14. É vedado ao Município que disponha de brigada de voluntários e provido por 

atendimento de unidade ou fração do corpo de bombeiros militar, a contratação de empresa ou 

de brigadista particular, salvo em situação na qual as forças disponíveis sejam insuficientes para 

a dimensão do evento.  

 

Parágrafo único. Considera-se provido por atendimento do corpo de bombeiros militar o 

Município cujo território, inclusive da zona rural, situe-se totalmente a menos de cinquenta 

quilômetros da base operacional da corporação, ainda que situada em outro Município.  

 

Art. 15. As brigadas de voluntários podem coexistir com unidades ou frações do corpo de 

bombeiros militar, com órgãos de defesa civil da União ou do Estado e com segmentos da Guarda 

Municipal voltado para as ações de prevenção e combate a incêndio ou defesa civil.  

 

Art. 16. As brigadas de voluntários municipais que já estiverem em funcionamento quando da 

publicação desta lei, procederão à adequação de suas atividades aos preceitos nela contidos no 

prazo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de terem impedido o seu funcionamento até a 

regularização.  

 

§ 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, o funcionamento fica sujeito a inspeção operacional 

periódica do corpo de bombeiros militar, que se aterá à verificação do cumprimento desta lei.  

 

§ 2º. São garantidos às brigadas de voluntários municipais mencionadas no caput a manutenção 

de suas estruturas, constituição, bens e direitos, forma de funcionamento, uniformes e outras 

peculiaridades, desde que em consonância com suas finalidades estatutárias e que não infrinjam 

outras normas nem estejam em desacordo com esta lei.  

 

Art. 17. Os casos omissos e contenciosos acerca da aplicação desta lei serão resolvidos pelo 

órgão responsável pelos corpos de bombeiros militares no âmbito territorial em que ocorrer a 

divergência suscitada. 
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Art. 18 – Fica instituído em âmbito municipal o Comitê Emergencial da Defesa Civil Municipal 

e Segurança Pública, para elaboração do Plano Estratégico de Combate e Prevenção a Incêndios 

de Seabra-Ba, que será composto por: 

 

- 06 (seis) membros representantes da Defesa Civil Municipal; 

- 06 (seis) membros da sociedade civil; 

- Representante da Câmara de Vereadores; 

- Representante do Corpo de Bombeiros da Região; 

- Representante da Polícia Ambiental; 

- Representante do INEMA; 

 

Parágrafo único. O Comitê Emergencial da Defesa Civil será presidido pela Coordenação da 

Defesa Civil Municipal e deverá aprovar Regimento Interno para deliberar sobre planos 

estratégicos de atuação conjunta. 

 

Art. 19. Fica criada no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, a Semana da Prevenção, 

Conscientização e Combate aos Incêndios Florestais, a ser realizada mediante o desenvolvimento 

de palestras, seminários e atividades, que tenham por objetivo levar conteúdo e informações aos 

alunos da rede pública municipal e estadual, sobre prevenção, conscientização e combate aos 

incêndios florestais. 

 

§ 1º. Para disseminação dos conteúdos e informações relacionados à Semana da Prevenção e 

Conscientização e Combate aos Incêndios Florestais, poderão ser realizadas atividades abertas 

ao público em geral e fora dos aparelhos públicos da rede pública municipal e estadual de ensino. 

 

§ 2º. As atividades da Semana da Prevenção, Conscientização e Combate aos Incêndios Florestais 

deverão contar com o apoio os órgãos governamentais ambientais e corpo de bombeiros. 

 

§ 3º.  As atividades da Semana de Prevenção, Conscientização e Combate aos Incêndios 

Florestais deverão contemplar atividades nas comunidades rurais estratégicas no combate aos 

incêndios florestais, assim como nos prédios escolares que se situem nas zonas rurais.  
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Art. 19. Os recursos destinados à garantia dessa política correrão por conta das dotações 

orçamentárias municipais específicas. 

 

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 10 de junho de 2021.  

 

FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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