
LEI MUNICIPAL N° 2.731/12 – DE 22 DE JUNHO DE 2012 
 

“Institui o Fundo Especial Municipal para a fração do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás, sediado em Goiatuba e dá 

outras providências” 

 

A CAMÂRA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art.1º - Fica instituído a partir da presente data, o FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE 

REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE 

GOIÁS, para a unidade operacional da corporação sediada em Goiatuba, com a finalidade 

de prover atividades de combate a incêndios, prevenção em geral, qualificação de recursos 

humanos, por meio de investimentos em ensino, instrução e pesquisa, logística de 

operações, análise de projetos e inspeções técnicas, atividade de busca e salvamento, resgate 

pré-hospitalar, atividades de defesa civil e ampliação e obras na sede da unidade 

operacional. 

 

Parágrafo Único - O Fundo Especial Municipal de Reaparelhamento do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás, Unidade de Goiatuba, será edificado pela sigla 

FEMBOM/GOIATUBA. 

 

Art. 2º - O FEMBOM/GOIATUBA será constituído de: 

 

I - receitas integralmente arrecadadas, provenientes de inspeções de segurança contra 

incêndio e pânico, arrecadadas nos exercícios, ou oriundas de dívidas ativas 

ordinárias destes tributos; 

II -auxílio, subvenções federais, estaduais ou privadas, dotações orçamentárias e 

créditos adicionais que venham a ser autorizados por lei e atribuídos à unidade 

operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, sediada em 

GOIATUBA; 

III -recursos decorrentes de alienação de materiais, bens ou equipamentos 

considerados inservíveis, mediante procedimentos legais e doações; 

IV -quaisquer outras atividades eventuais relacionadas com a atividade da Unidade 

Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás sediado em 

GOIATUBA. 

 

Parágrafo Único - Os valores das taxas de vistorias e serviços serão fixados de acordo com 

o previsto nos itens A.5 e A.6 do Anexo III do Código Tributário Estadual de Goiás – Lei 

Estadual nº 11.651/91. 

 

Art. 3º - O FEMBOM/GOIATUBA é dotado de orçamento e autonomia administrativa 

financeira, com escrituração contábil própria. 

 

Art. 4º - Os recursos constituídos, oriundos das taxas de inspeções de segurança contra 

incêndio serão integralmente depositados pelos contribuintes em Banco ainda a ser definido 

pelo responsável, em conta especial denominada FEMBOM/GOIATUBA, com inscrição no 



Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, a qual será aberta e movimentada 

exclusivamente pelo serviço administrativo. 

 

Parágrafo Único - Caso outro banco ofereça condições melhores de taxas e prestação de 

serviços a conta poderá ser aberta ou transferida, através de deliberação do Conselho 

Diretor. 

 

Art. 5º - O FEMBOM/GOIATUBA será constituído por um Conselho Diretor com a 

seguinte a seguinte composição: 

 

I- Prefeito Municipal, como Presidente nato; 

II- Oficial comandante da unidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar com 

sede no município, como Vice-Presidente; 

III – um membro designado pela Câmara Municipal; 

IV – Secretário Municipal de Finanças, ou de função similar, quando houver; 

 

Art. 6º - O FEMBOM/GOIATUBA terá ainda um serviço administrativo responsável pela 

administração, contabilidade e movimentação dos recursos financeiros e será composto: 

 

I- do Oficial Comandante da unidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar 

com sede no município – ordenador de despesas; 

II- de um Tesoureiro, designado entre o quadro de bombeiros da fração do Corpo de 

Bombeiros de Goiatuba pelo Oficial Comandante; 

III- de um Secretário; 

IV- de um Contador. 

 

§ 1º - O secretário e o Contador serão designados entre os servidores municipais e/ou do 

Corpo de Bombeiros Militar no município e que possuam capacitação profissional para o 

desenvolvimento das funções. 

 

§ 2º - O Serviço Administrativo contará com o assentamento dos órgãos próprios da 

Administração Municipal. 

 

§ 3º - O Conselho Diretor poderá atribuir gratificações mensais, nos moldes da legislação 

municipal, aos funcionários responsáveis pelo serviço administrativo do 

FEMBOM/GOIATUBA. 

 

§ 4º - A análise e aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndios, explosão, 

pânico e desastres na unidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar do município de 

Goiatuba será realizada por bombeiro militar, sendo que este deverá possuir o curso 

específico de habilitação para a realização do serviço do serviço em pauta ou ser 

profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto. 

 

Art. 7º - A competência dos membros do Conselho Diretor e dos componentes do Serviço 

Administrativo do FEMBOM/GOIATUBA será fixada em regulamento desta lei. 

 

Art. 8º - A conta bancária de que trata o art. 4º desta lei será aberta pelo Comandante da 

fração do Corpo de Bombeiros em Goiatuba – Ordenador de Despesas/Gestor – e pelo 



Tesoureiro do Serviço Administrativo designados por Portaria da Prefeitura Municipal de 

Goiatuba.  

 

§ 1º - A conta bancária do FEMBOM/GOIATUBA somente acatará saques mediante 

cheques assinados pelo Comandante da fração do Corpo de Bombeiros em Goiatuba. 

 

§ 2º - A alteração do Comandante da Fração do Corpo de Bombeiros em Goiatuba como 

Ordenador de Despesas/Gestor do FEMBOM/GOIATUBA para fins de gestão de conta 

bancária será feita através de apresentação junto ao Banco de documento oficial do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado de Goiás publicado em Boletim Geral da Corporação que 

comprove a alteração do comando.   

 

§ 3º - A alteração do Tesoureiro do Serviço Administrativo do FEMBOM/GOIATUBA para 

fins de gestão de conta bancária será feita através de apresentação junto ao Banco de 

portaria do comandante da Fração do Corpo de Bombeiros na cidade de Goiatuba. 

 

Art. 9º - Para a aplicação dos recursos do Fundo Especial Municipal do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás, sediado no município de Goiatuba, deverá ser 

realizada prestação de contas nos prazos e na forma da legislação pertinente. A prestação de 

contas será apresentada ao Departamento de Controle Interno da Prefeitura Municipal de 

Goiatuba que encaminhará ao Tribunal de Contas dos Municípios, ficando ainda o Chefe do 

Executivo Municipal autorizado a abrir os créditos adicionais necessários ao pleno 

funcionamento dessa lei. 

 

Parágrafo Único - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, 

especiais ou suplementares, nos termos da lei 4.320/64, com a consequente inclusão na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, se necessário, para fazer face às despesas 

decorrentes desta lei. 

 

Art. 10 - As prestações de contas deverão ser enviadas em cópias para o Comando Geral da 

corporação para fins de fiscalização e controle. 

 

Art. 11 – o Comandante da unidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar de 

Goiatuba é o Ordenador de Despesas do FEMBOM/GOIATUBA e deverá acompanhar as 

aquisições de materiais ou serviços, certificando-se da legalidade na utilização dos recursos 

públicos, principalmente no que tange à Lei Complementar nº 4.320/64, Lei Complementar 

nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 8.666 com as devidas alterações – 

Licitações e Contratos da administração Pública e a Lei 8.429, de 02 de junho de 1992 – Lei 

de Improbidade Administrativa. 

 

Art. 12 – As despesas pagas com recursos do FEMBOM/GOIATUBA deverão ser 

empenhadas previamente, obedecendo-se a legislação pertinente aplicável ao caso e descrito 

no art. 11 desta lei. 

 

Parágrafo Único - As despesas referentes à logística de operações envolvendo alimentação, 

hospedagem, inspeções ou quaisquer atendimentos fora do município sede, poderão ser 

cobertas com diárias provenientes do FEMBOM/Goiatuba, nos mesmos valores 



estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Goiatuba ou de acordo com os valores 

estipulados pelas finanças da Corporação.  

 

 Art. 13 - O aluguel do Oficial Comandante da Unidade do Corpo de Bombeiros de 

Goiatuba poderá ser custeado com recursos advindos do FEMBOM/Goiatuba ou ser pela 

Prefeitura do município. 

 

Art. 14 - Os pagamentos deverão ser realizados após a liquidação das despesas, mediante a 

emissão dos competentes documentos fiscais. 

 

Art. 15 - Os bens adquiridos pelo FEMBOM/GOIATUBA destinam-se ao uso exclusivo da 

unidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás sediada em 

Goiatuba e serão incorporados ao patrimônio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás, sendo por este controlado e fiscalizado. 

 

Parágrafo Único - Em face à origem dos recursos, serem advindos da taxa de serviços 

estaduais, o FEMBOM/GOIATUBA poderá, excepcionalmente, ser utilizado para apoiar 

outra Organização Bombeiro Militar do Estado de Goiás, sem prejuízo às prioridades de 

manutenção da fração do Corpo de Bombeiros Militar sediada no município de Goiatuba. 

 

Art. 16 - Esta lei vigorará enquanto o Estado de Goiás mantiver uma unidade do Corpo de 

Bombeiros Militar no município de Goiatuba, conforme Termo de Mútua Cooperação 

acordado entre as partes. 

 

Art. 17 - Os casos omissos nesta lei serão regulamentados por Decreto Municipal. 

 

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 19 - Revogam - se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos vinte 

e dois dias do mês de junho do ano dois mil e doze (22/06/2012). 

 

 

 

 

SABURO HAYASAKI 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

 
CERTIDÃO 

Certifico que o (a) _    Lei Municipal nº 2.731/12 __   foi publicado (a)  

em placard da Prefeitura M. de Goiatuba-Go no dia____/____/______e  

no  Diário   Municipal   de  Goiás   (www.diariomunicipal.com.br/agm) 

no dia ___/____/______ 

Servidor matrícula  nº 2.664  Ass:____________________________ 

  

http://www.diariomunicipal.com.br/agm

