
 

 
 
 

AUTÓGRAFO N.º 4385/2022 

PROJETO DE LEI N.º 124/2022 do Executivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º Esta LEI institui, no município de Jardinópolis, a Brigada Municipal de Proteção 

Contra Incêndios Florestais, Rurais e Urbano. 

 

Art. 2º Compete à Brigada Municipal de Proteção contra Incêndios Florestais, Rurais e 

Urbano atuar, de forma complementar e subsidiária, nas atividades típicas de 

prevenção e combate a incêndios e medidas correlatas, inclusive no apoio às ações de 

Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar. 

 

 § 1º Para exercício de suas atividades, a Brigada Municipal poderá colaborar ou atuar 

conjuntamente com unidades ou frações do Corpo de Bombeiros, de outros órgãos da União e 

do Estado, ou de congêneres de Municípios vizinhos. 

 

§ 2º Nos casos de atuação subsidiária, tendo seus integrantes como os primeiros agentes a 

atuarem diante de evento crítico, a Brigada transferirá o caso para autoridade ou agente do 

órgão competente que se apresente, seja de Bombeiros ou de Defesa Civil, prestando-lhe 

todas as informações e o apoio necessário, e mantendo registro circunstanciado a respeito. 

 

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 Municipal de Proteção Contra Incêndios Florestais, Rurais e Urbana: grupo 

constituído no âmbito do Município e integrado por voluntários ou não, para a execução, 

complementar e solidária, 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; 
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III - Medidas correlatas: as de busca, resgate, salvamento, primeiros socorros e 

encaminhamento para atendimento médico de urgência. 

 

IV- Corpo Permanente de Servidores Públicos Municipais: servidores públicos municipais 

designados e nomeados por meio de Portaria. 

 

Art. 4º  A Brigada Municipal de Proteção Contra Incêndios Florestais, Rurais e Urbanas 

poderá atuar em municípios limítrofes, mediante convênio ou consórcio. 

 

Art. 5º  Os voluntários poderão ser servidores ou funcionários, mesmo terceirizados, de um 

ou mais órgãos, entidades ou empresas, públicas ou privadas. 

 

Art. 6º  A coordenação e a direção das ações caberão à corporação federal ou estadual, nos 

casos de atendimento aos sinistros em que atuem, em conjunto, qualquer 

contingente de brigada de voluntários municipal e o Corpo de Bombeiros Militar ou 

órgão federal ou estadual de Defesa Civil. 

 

Parágrafo único. Nas hipóteses de atuação conjunta, a brigada municipal manterá a chefia de 

suas frações. 

 

Art. 7º  O exercício da atividade de brigadista voluntário municipal depende de treinamento 

e de reciclagem periódica, conforme dispuserem as normas suplementares estaduais 

e municipais. 

 

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal poderá firmar parcerias com órgãos públicos 

da esfera federal ou estadual, entidades educacionais públicas ou privadas, que possuam 

capacidade e corpo técnico para o treinamento e reciclagem aos brigadistas voluntários 

municipais. 

 

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. 10.  A Brigada Municipal de Proteção Contra Incêndios Florestais poderá receber, para 

aplicação exclusiva na execução de suas atividades, 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 
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ou, ainda, de governo, empresa ou entidade estrangeira, ficando esses recursos 

sujeitos à fiscalização prevista na legislação específica. 

 

Art. 11.  O Município poderá celebrar convênio com o Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de São Paulo, sem prejuízo de suas autonomias, para assistência técnica aos 

brigadistas voluntários. 

 

Art. 12.  O coordenador da Brigada Municipal de Proteção Contra Incêndios Florestais e os 

demais brigadistas voluntários serão designados por meio de PORTARIA 

Municipal, a ser expedida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 13. As despesas com a execução desta LEI correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

  

Art. 14.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

Jardinópolis, 20 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos vinte dias do mês de dezembro de 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                        

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 
 

     ___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Log

20 dez 2022, 15:02:34 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 3a8a1169-342e-4bf2-bd28-

0d37f6c547b3. Data limite para assinatura do documento: 19 de janeiro de 2023 (15:02).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

20 dez 2022, 15:02:35 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF

145.407.528-71.

20 dez 2022, 15:02:35 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

20 dez 2022, 15:12:09 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 145.407.528-71. IP:

179.241.8.37. Componente de assinatura versão 1.422.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

20 dez 2022, 15:12:43 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.200.76.142. Componente de assinatura versão 1.422.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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20 dez 2022, 15:12:43 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

3a8a1169-342e-4bf2-bd28-0d37f6c547b3.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3a8a1169-342e-4bf2-bd28-0d37f6c547b3, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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