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LEI 1832/2006
“Cria o Fundo Municipal de Manutenção
do Corpo de Bombeiros de São Sebastião e
dá outras providências.”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito Municipal de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga  a seguinte lei:

Artigo 1º  Fica criado o Fundo Municipal de Manutenção do Corpo
de Bombeiros de São Sebastião, com a finalidade de prover recursos para aquisição
de combustíveis, peças e lubrificantes consumidos pelos veículos e equipamentos
utilizados na execução dos serviços de bombeiro, equipamentos, veículos e materiais
permanentes necessários à execução do serviço, despesa com aquisição de imóveis,
construção, reforma e/ou ampliação de prédio para abrigar o serviço; educação e
treinamento de bombeiros e da comunidade, quanto à prevenção e atendimento
emergências de bombeiros, despesa com contratação, fardamento e pagamento de
pessoal civil, despesas com serviços de terceiros; e demais materiais de consumo
necessários para que o Corpo de Bombeiros desenvolva sua missão de Prevenção e
Combate a Incêndio, Salvamento, Resgate e demais serviços a ele afetos.

Parágrafo Único  O Fundo Municipal de que trata este Artigo será
identificado pela Sigla – FEBOM.

Artigo 2º  O FEBOM será constituído de:
a) Receita integralmente arrecadada pela Taxa de Serviços de

Bombeiros (TSB), previstos pela Legislação Municipal;
b) Auxílios, subvenções ou doações municipais, estaduais, federais, ou

privadas, dotações orçamentárias e créditos adicionais que venham ser autorizados
por Lei e atribuídos ao Corpo de Bombeiros de São Sebastião;

c) Recursos decorrentes de alienações de materiais, bens ou
equipamentos afetos ao Corpo de Bombeiros, considerados inservíveis ou obsoletos;
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d) Quaisquer outras rendas eventuais relacionadas com a ativação do
Corpo de Bombeiros de São Sebastião;

e) Recursos advindos da co-participação de municípios limítrofes ou
não, ajustados em convênio que regule a prestação de Serviços do Corpo de
Bombeiros de São Sebastião;

f) Juros bancários e rendas de capital provenientes da imobilização
ou aplicação do FEBOM.

Artigo 3º  Os recursos constitutivos do Fundo Municipal de
Manutenção do Corpo de Bombeiros – FEBOM – serão, obrigatoriamente,
depositados mensalmente em conta específica, aberta em banco oficial, sob a
denominação FEBOM – “Fundo Especial de Manutenção do Corpo de Bombeiros”,
que será administrada pelo Conselho Diretor do FEBOM.

Parágrafo Único  Os servidores colocados à disposição do FEBOM,
deverão manter sempre atualizados os registros de receita e despesa, fichários e
movimentação de contas bancárias, sob a orientação e fiscalização do Departamento
de Contabilidade da Prefeitura Municipal.

Artigo 4º  O FEBOM será administrado por um Conselho Diretor
composto por:

a) Presidente, sendo este o Prefeito Municipal ou quem este
determinar;

b) Vice-presidente, alternando-se a cada ano entre o comandante do
4º Subgrupamento de Bombeiros do 11º Grupamento de Bombeiros e o comandante
do 3º Subgrupamento de Bombeiros do 17º Grupamento de Bombeiros, sediados no
município de São Sebastião;

c) Um membro da comunidade, eleito pelos CONSEG’s, que não
possua vínculo empregatício com a segurança pública (Polícia Federal, Polícia Civil
e/ou Polícia Militar), ou com empresas de segurança privada.

Artigo 5º O Poder Executivo fixará, em decreto, a competência dos
membros do Conselho Diretor do FEBOM.
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Artigo 6º  Na constituição do FEBOM observar-se-á o disposto nos
artigo 71 a 74 da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 7º  Da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de
Manutenção do Corpo de Bombeiros de São Sebastião, será feita prestação de contas
nos prazos e na forma da legislação vigente pelo Departamento de Contabilidade da
Prefeitura Municipal.

Artigo 8º  Os bens adquiridos pelo FEBOM serão destinados ao uso
da Fração do Corpo de Bombeiros da Policia Militar de São Paulo, sediada em São
Sebastião e incorporados no Patrimônio do Município.

Artigo 9º  A Taxa de Serviços de Bombeiros (TSB), prevista na
Legislação Municipal, será depositada na conta de que trata o artigo 3º, até o décimo
dia útil do mês subseqüente ao que se verificou a arrecadação.

Artigo 10. O chefe do Poder Executivo Municipal, dentro de 30 dias
regulamentará a presente Lei.

Artigo 11.  Esta lei entra entrará em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 19  de dezembro de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.


