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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 4576, DE I' DE SETEMBRO DE 2000 
Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de 
Manutenção do Corpo de Bombeiros de Bauru, e 
dá. outras providências. 

NILSON COSTA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de Silo Paulo, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulgo a seguinte lei: 

Art. 1° -

Art. 2' -

Art. 3' -

Art. 4' -

Fica criado o Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros de Bauru - FUMB, com a 
finalidade de prover recursos para aquisição de viaturas, equipamentos, material, despesas com 
serviços e pessoal, visando o desenvolvimento da prevenção e combate a incêndio, salvamentos e 
demais serviços afetos à esta entidade, em decorrência da Lei. ' 

O FUMB será constituldo de: 

1 - auxilias, subvenções ou doações estaduais, federais ou privadas, dotações orçamentárias e 
créditos adicionais-:que venham a ser autorizados por lei e atribuídos ao Corpo de Bombeiros 
de Bauru; 

II - recursos decorrentes de alienações de materiais, bens ou equipamentos considerados 
inservíveis ou obsoletos; 

III - quaisquer outras rendas eventuais relacionadas com a ativação do Corpo de Bombeiros de 
Bauru; 

IV - recursos advindos da co-participação de Municípios limítrofes ou não, ajustados em 
convênio que regule a prestnção de serviços do Corpo de Bombeiros de Bauru; 

V - juros bancá.rios e rendas de capital, provenientes da imobilização ou aplicação do FUMB. 

Os recursos que constituem o FUMB serão obrigatoriamente depositados, mensalmente, em conta 
bancária especial a ser instituida sob a denominação de FUMB, que será movimentada pelo 
Presidente do Fundo e pelo tesoureiro. 

O FUMB será. administrado por um Conselho Diretor assim composto: 

I - Prefeito Municipal, seu Presidente nato; 
li - Comandante do Corpo de Bombeiros de Bauru, como Vice-Presidente; 
III - um membro designado pela Câmara Municipal; 
IV - um membro da comunidade; 
V - um membro da Secretaria de Planejamento; 
VI - um membro, oficial do Corpo de Bombeiros. 

Parágrafo Único - Os membros do Conselho Diretor do FUMB serão nomeados através de Decreto Municipal. 

Art. 5' -

§ I' -

O FUMB terá, ainda, um serviço administrativo, responsâvel pela administração, contabilidade, 
controle e movimentação de recursos financeiros, e será assim composto: 

1 - Coordenador de Administruçao e Fazenda; 
II - Tesoureiro; 
III - Contabilista; 
IV - Secretârio. 

O Tesoureiro, o Secretário e o Contabilista serão designados entre os servidores municipais e entre 
os oficiais e praças do Corpo de Bombeiros de Bauru, que possuam atividades ou capacitação 
funcional inerentes á função. 
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§ 2º -

§ 3º -

Art. 6° -

Art. 7° -

Art. 8° -

Art. 9º -

Art. IO -

Art. 11 -

Art. 12 -

Art. 13 -

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O serviço administrativo contará com o assessoramento dos órgãos próprios da Administração 
Municipal. 

Os membros do serviço administrativo do FUMB participarão das reuniões do Fundo, mas não 
votarão nas deliberações do Conselho Diretor. 

O Poder Executivo fixará. através de Decreto Municipal, a competência dos membros do Conselho 
Diretor e dos componentes do serviço administrativo do FUMB. 

O FUMB integrarão orçamento anual do Municfpio. 

O FUMB estarã vinculado à Administração Municipal, sendo que da aplicação de seus recursos 
será. feita prestnção de contas nos prazos e na forma da legislaçao vigente . 

Na constituição do FUMB, observar-se-á o disposto nos Artigos 71 a 74 da Lei Federal n.º 4320, 
do 17 de março de 1964. 

Contra a conta bancária especial, somente serão efetuados saques mediante cheques assinados pelo 
Presidente do Fundo e pelo Tesoureiro. 

Os bens adquiridos pelo FUMB serão destinndos no uso da fração do Corpo de Bombeiros da 
Policia Militar de São Paulo, sediada cm Bnuru, e incorporados ao patrimônio do Município. 

O Chefe do Poder Executivo Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, regulamentará, mediante 
Decreto, n presente Lei. 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçno, revogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 1º de setembro de 2000. , 
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Registrada no Departamento de Comunica 


