DECRETO
Nº 7432/2019

“Dispõe
sobre
a
normatização,
operacionalização e gestão do Fundo
Municipal do Corpo de Bombeiros.”

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais,
e:
D E C R E T A:

Artigo 1º - A instituição do processo de constituição e as atribuições dos membros do Conselho
Diretor do Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros de São Sebastião - FEBOM - bem como,
normatiza sua operacionalização que tem como finalidade melhor gerir e prover os recursos necessários ao
desempenho das atividades de bombeiros na forma de que dispõem a Lei Municipal nº 1832 de 19 de dezembro de
2006.
Artigo 2º - As receitas arrecadadas em conformidade com o artigo 2º da Lei Municipal nº 1832/2006
serão depositadas em conta especial sob a denominação - Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de
Bombeiros de São Sebastião - FEBOM, na Agência do Banco do Brasil durante o mês seguinte ao do recolhimento,
e seu saldo financeiro positivo, apurado em balanço anual, será transferido, automaticamente, para o exercício
seguinte, a crédito do próprio FEBOM.
Parágrafo único – Para fins do que dispõe o Artigo 2º, “b”, da Lei Municipal nº 1832/2006, como uma
das formas de contribuição voluntária realizada diretamente, dentre outras, por pessoas físicas ou jurídicas, de
direito público ou privado, o município de São Sebastião a seu critério expedirá em momento oportuno boleto
bancário específico inserto no carnê de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, em caráter
optativo ao contribuinte, que terá valor anual mínimo de R$ 30,00 (trinta reais) e será arrecadada ao FEBOM em
prestação única e reajustada anualmente pelo IGP-M.
Artigo 3º - Os membros do Conselho Diretor serão nomeados pelo Prefeito Municipal por indicação
das Instituições que compõe o Conselho, até o 8º dia útil, de cada Legislatura Municipal, e atualizados por Portarias
de Nomeação ou outro ato administrativo regular.
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Artigo 4º - Os membros do Conselho Diretor para atual legislatura municipal, nos termos do artigo
anterior combinado com o artigo 4º da Lei Municipal nº 1832/2006, são:
a) Presidente – Secretário Municipal de Segurança – Emerson Elias, ou excepcionalmente quem
estiver na função;
b) Vice-presidente – Capitão PM Newton Krüger Tallens Junior, RG 29.648.288-2, CPF
283.195.628-56, ou excepcionalmente quem estiver na função de comandante do 4º Subgrupamento de Bombeiros
do 11º GB.
c) Membro da CONSEG – Ana Lucia Gonçalves dos Reis, RG 17.275.584-0, CPF 091.699.088-50.
Artigo 5º - Os comandantes dos Postos de Bombeiros de São Sebastião (do 11º Grupamento de
Bombeiro e Grupamento de Bombeiros Marítimo) atualmente são:
Comandante do Posto de Bombeiros de São Sebastião do 11º Grupamento de Bombeiros – 1º
Tenente PM André Luna Smidi, RG 44.092.513-7 CPF 362.743.278-94;
Comandante do Posto de Bombeiros de São Sebastião do Grupamento de Bombeiros Marítimo – 1º
Tenente PM Ricardo de Barros Junior, RG 32.754.000-X CPF 342.250.038-33;
Artigo 6º - A substituição dos membros do Conselho Diretor será realizada observando o devido
processo legal e da seguinte forma:
a) Por decisão do Conselho Gestor;
b) A pedido das Instituições que integram o Conselho; e,
c) A pedido do próprio membro.
Artigo 7º - O Conselho reunir-se-á ordinariamente ao menos trimestralmente de acordo com a data
pré estabelecida durante as reuniões ou, extraordinariamente, mediante decisão do Presidente do Conselho, ou por
solicitação escrita de qualquer de seus membros.
Artigo 8º - As reuniões do Conselho serão realizadas no Paço Municipal, no Posto de Bombeiros de
São Sebastião do 11º Grupamento de Bombeiros ou em outro local pré determinado pelo Conselho.
Artigo 9º - Ao Presidente do Conselho Diretor competirá:
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a) Presidir as reuniões do Conselho;
b) Convocar os membros do Conselho e Comandantes dos Postos de Bombeiros de São Sebastião
para as reuniões extraordinárias; e,
c) Representar o "FEBOM" em todos os Atos jurídicos em que for parte interessada.
Artigo 10º - Ao vice-presidente competirá:
a) Assessorar o Conselho em matéria de sua especialidade; e,
b) Lavrar as atas das reuniões do Conselho Diretor.
Artigo 11º - Aos Membros do Conselho competirá:
a) Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho;
b) Exigir dos Comandantes dos Postos de Bombeiros de São Sebastião (do 11º Grupamento de
Bombeiro e Grupamento de Bombeiros Marítimo) a prestação de contas das despesas realizadas com recursos do
FEBOM (conforme a autoria do gasto) e avaliar a política de investimentos aplicada, ajudando-o a definir as ações
prioritárias e estratégicas para melhor emprego deste recurso;
c) Fiscalizar a execução das decisões do Conselho Diretor bem como a utilização e conservação
dos bens adquiridos pelo "FEBOM".
Artigo 12º - Para a operacionalização dos recursos do FEBOM, respeitadas as legislações
pertinentes, ficam estabelecidos os seguintes níveis de decisão para emprego desta dotação:
a) Nas compras de bens e serviços, até o valor correspondente a modalidade de dispensa de
licitação, por compra direta e desde que por motivo emergencial ou de urgência, são competentes para decidir
sobre o empenho destes bens e serviços, nas respectivas esferas de atribuições, os Comandantes dos Postos de
Bombeiros de São Sebastião (do 11º Grupamento de Bombeiro e Grupamento de Bombeiros Marítimo), que deverá
encaminhar formalmente o pedido de compra ou serviço ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura;
b) as compras de bens e serviços acima do valor correspondente a modalidade de dispensa de
licitação por compra direta, ou que não se caracterizem como urgência ou emergência, deverão ser expressamente
autorizadas por deliberação direta da maioria simples do Conselho Diretor, formalizado em Ata de Reunião;
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c) Observados os critérios de conveniência e oportunidade, tais despesas poderão ser
suplementadas, atendendo a finalidade da lei.
Artigo 13º - Os Comandantes dos Postos de Bombeiros de São Sebastião (do 11º Grupamento de
Bombeiro e Grupamento de Bombeiros Marítimo), de tudo o que foi empenhado nos termos acima, deverão prestar
contas ao Conselho Diretor, sempre na primeira oportunidade de reunião.
Artigo 14º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação oficial.
Artigo 15º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião, 16 de março de 2019.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito
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