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LEI  N.º 434/2020                                                            

 A CÂMARA MUNICIPAL DE 
APROVA, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições legais conferidas pela 
Lei Orgânica do Município, S

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar no âmbito do Município a
Brigada de Proteção contra Incênd
Municipal, com o objetivo precípuo de implantar a política de prevenção e combate a 
sinistros, bem como de atuar em situações de perigo e emergência

Art. 2º - À Brigada Municipal de Proteção con

I - Agir na prevenção e combate contra incêndio

II - Primeiros socorros; 

III - Fornecer cursos e instruções aos Órgãos e Secretarias do Município de Centenário/TO 
no tocante a política de Prevenção e Combate à Incêndio
servidores municipais, ministrando palestras em escolas, empresas e entidades visando a 
educação ambiental para prevenção e controle dos incêndios

IV - Elaborar material informativo sobre prevenção e risco de incêndios;

V - Proteger a vida, o patrimônio e reduzir os danos ao meio ambiente

Parágrafo Único: A brigada temporária de proteção contra incêndio no Município de 
Centenário poderá atuar áreas públicas e privadas.

Art. 3.º O membro da Brigada de Pronto Atendimento deverá ter como requisitos:

I - Vocação para o serviço e atitudes dinâmica

II - Boa saúde física e mental

III - Disposição de colaboração

IV - Capacidade para a tomada de decisões
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"Cria a brigada temporária de 
proteção contra incêndio no 
de CENTENÁRIO Estado do 
e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO, ESTADO DO 
APROVA, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições legais conferidas pela 

SANCIONO a seguinte Lei: 

Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar no âmbito do Município a
contra Incêndio Municipal, vinculada ao órgão de Defesa Civil

, com o objetivo precípuo de implantar a política de prevenção e combate a 
sinistros, bem como de atuar em situações de perigo e emergência 

Brigada Municipal de Proteção contra Incêndio compete: 

ombate contra incêndio; 

Fornecer cursos e instruções aos Órgãos e Secretarias do Município de Centenário/TO 
no tocante a política de Prevenção e Combate à Incêndio, visando a cap
servidores municipais, ministrando palestras em escolas, empresas e entidades visando a 
educação ambiental para prevenção e controle dos incêndios; 

Elaborar material informativo sobre prevenção e risco de incêndios; 

patrimônio e reduzir os danos ao meio ambiente. 

A brigada temporária de proteção contra incêndio no Município de 
áreas públicas e privadas. 

O membro da Brigada de Pronto Atendimento deverá ter como requisitos:

ocação para o serviço e atitudes dinâmica; 

oa saúde física e mental; 

isposição de colaboração; 

apacidade para a tomada de decisões; 

"Cria a brigada temporária de 
contra incêndio no Município 

Estado do Tocantins 
e dá outras providências". 

, ESTADO DO TOCANTINS, 
APROVA, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições legais conferidas pela 

Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar no âmbito do Município a 
io Municipal, vinculada ao órgão de Defesa Civil 

, com o objetivo precípuo de implantar a política de prevenção e combate a 

Fornecer cursos e instruções aos Órgãos e Secretarias do Município de Centenário/TO 
, visando a capacitação de 

servidores municipais, ministrando palestras em escolas, empresas e entidades visando a 

 

A brigada temporária de proteção contra incêndio no Município de 

O membro da Brigada de Pronto Atendimento deverá ter como requisitos: 
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VI - Responsabilidade, iniciativa, formalidade, calma e cordialidade

VIII - Consciência de que a atividade se faz de maneira voluntária e motivada para o bom 
desempenho desta função. 

Art. 4º - Serão destinados a atuar na Brigada Municipal na condição de Brigadistas,
servidores contratados por tempo determinado, observando o período da seca que vai de
junho a outubro de cada ano.

Parágrafo único: Poderão ser removidos servidores de todas as secretarias municipais 
para atuar na Brigada Municipal na condição de Brigadistas desde qu
capacitados para tal atuação. 

§ 1º - A remuneração do brigadista será de um salário mínimo vigente à época

§ 2º - A quantidade de vagas necessária para atender ao município será de até 07 (sete)

Brigadistas.  

Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta da dotação
orçamentária da secretaria municipal onde estiver vinculado o órgão de Defesa Civil
Municipal. 

Art. 6º - O Município fica autorizado a firmar convênio com órgãos Federais e Estaduais 
de Meio Ambiente, com outros municípios vizinhos como também celebrar convênio com
Empresas privadas que atuam no município.

Art. 7º - A Brigada temporária de proteção contra incêndio
no período de junho a outubro

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

Contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CENTENÁRIO, 
dois mil e vinte. 
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iniciativa, formalidade, calma e cordialidade; 

onsciência de que a atividade se faz de maneira voluntária e motivada para o bom 

Serão destinados a atuar na Brigada Municipal na condição de Brigadistas,
contratados por tempo determinado, observando o período da seca que vai de

junho a outubro de cada ano. 

oderão ser removidos servidores de todas as secretarias municipais 
para atuar na Brigada Municipal na condição de Brigadistas desde qu
capacitados para tal atuação.  

A remuneração do brigadista será de um salário mínimo vigente à época

A quantidade de vagas necessária para atender ao município será de até 07 (sete)

decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta da dotação
ia municipal onde estiver vinculado o órgão de Defesa Civil

O Município fica autorizado a firmar convênio com órgãos Federais e Estaduais 
Ambiente, com outros municípios vizinhos como também celebrar convênio com

Empresas privadas que atuam no município. 

rigada temporária de proteção contra incêndio terá duração de 
no período de junho a outubro. 

Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

GABINETE DO PREFEITO DE CENTENÁRIO, aos vinte dias do mes de 

WESLEY DA SILVA LIMA, 
Prefeito. 

onsciência de que a atividade se faz de maneira voluntária e motivada para o bom 

Serão destinados a atuar na Brigada Municipal na condição de Brigadistas, 
contratados por tempo determinado, observando o período da seca que vai de 

oderão ser removidos servidores de todas as secretarias municipais 
para atuar na Brigada Municipal na condição de Brigadistas desde que tenham sido 

A remuneração do brigadista será de um salário mínimo vigente à época; 

A quantidade de vagas necessária para atender ao município será de até 07 (sete) 

decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta da dotação 
ia municipal onde estiver vinculado o órgão de Defesa Civil 

O Município fica autorizado a firmar convênio com órgãos Federais e Estaduais 
Ambiente, com outros municípios vizinhos como também celebrar convênio com 

terá duração de 5 (cinco) meses 

Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

dias do mes de maio do ano 


