
LEI N° 5.284, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017.
 (Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N.º 3.187, DE 06 DE JANEIRO
DE 1997 QUE CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE

REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR,
SEDIADO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município,
faz saber que o Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1º  Esta  lei  altera  os  artigos  1º,  o  art.2º,  art.3º  e  4º  todos  da Lei
Municipal nº 3.187, de 06 de janeiro de 1997.
Art.2º O art.1º da Lei Municipal n.º  3.187, de 06 de janeiro de 1997
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.1º Fica criado o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de
Bombeiros  Militar – FUNREBOM, com sede neste Município, com a
finalidade  de  prover  recursos  específicos   para  o  atendimento  das
seguintes finalidades:
I – aquisição e manutenção de materiais e equipamentos permanentes
para as atividades de combate de incêndios;
II  –  aquisição de  material  de  consumo para o uso e  manutenção  de
viaturas leves e pesados;
III  –  aquisição  de  equipamentos  para  atividades  técnicas,  periciais,
serviço  pré-hospitalar,  de  busca  e  salvamento,  proteção  e  combate  a
sinistros;
IV – aquisição e manutenção de equipamentos e serviços necessários
para  o  aprimoramento  físico  e  intelectual  do  pessoal  em atuação  na
seção do Corpo de Bombeiros, com sede neste Município;
V  –  construção,  ampliação  e  manutenção  das  instalações  prediais  e
centros de treinamento do Órgão de Bombeiro Militar, neste Município;
VI – fardamento institucional regulamentar;
VII  –  custeio  de  estudos  ,  vistoria  e  fiscalização  de  projetos,
equipamentos e sistemas técnicos de prevenção e combate de incêndios;
VIII – despesas de custeio  e material de consumo da Organização de
Bombeiro Militar, neste Município.
IX  –  pagamento  de  hora/aula  aos  Militares  que  proferirem  cursos
institucionais de Brigadistas de Incêndio;
X – habilitação legal de condutores de veículos de emergência;
XI  –  gastos  com pronto  pagamento  para  subsidiar  a  alimentação  de
Militares  Estaduais  no  decorrer  do  atendimento  de  ocorrências  de
grande  duração,  em eventos  de  caráter  institucional,  treinamentos   e
instruções;
XII  –  periódicos  e  livro  técnicos  que  tenham  relação  com  as
competências legais do CBMRS;
§1º O curso de Brigadistas de Incêndio, de que trata o inciso IX deste
artigo,  deverá  estar  autorizado  e  regulamentado  nas  Resoluções
Técnicas  do CBMRS,  sendo o pagamento  ao Militar  Estadual  que o
ministrar,  tendo  como  base  de  cálculo  o  valor  estipulado  em  Lei
Estadual da corporação equivalente municipal, pela hora/aula de ensino,
via recibo de pagamento autônomo.
§2º O valor das inscrições do curso que se refere o parágrafo anterior
devem  ser  cobradas  e  recolhidas  antecipadamente  ao  FUNREBOM,
mediante emissão de taxa de serviço não emergencial.
§3º Decorrente do art.3º, inciso II da Lei Estadual n.º 6.019/1970, fica
autorizado  o  pagamento  de  despesas  e/ou  investimentos,  através  do
FUNREBOM, para :
a)  aquisição  e  substituição  do  material  especializado  e  de  consumo,
incluindo veículos automotores e material de comunicações, de acordo
com as normas técnicas baixadas pelo órgão responsável;
b)  aquisição  de  material  especial  de  consumo  (combustíveis  e
lubrificantes, cargas de extintores líquidos geradores de espuma, etc) e
materiais congêneres necessários aos serviços e à manutenção;
c) construção ou adaptação de novos quartéis, destinados às unidades ou
frações de bombeiros;



d)aquisição e conservação de material de alojamento, cozinha e mesa,
expediente, limpeza e higiene;
e) aquisição de materiais para manutenção do equipamento automotor
especializado;
f) instalação de hidrantes ou bocas de incêndio, de acordo com o plano
elaborado pelo Município e órgãos responsáveis;
g) aquisição de bens destinados às atividades relativas à Prevenção de
Incêndios, no âmbito dos Municípios, a fim de atender ao cumprimento
da legislação ou normas vigentes.
§4º Qualquer outra despesa e/ou investimento que não esteja expresso
neste dispositivo legal, fica expressamente vedado.
Art.3º O art.2º da Lei Municipal n.º  3.187, de 06 de janeiro de 1997
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.2º Os recursos financeiros do FUNREBOM serão constituídos de:
I – receitas provenientes da Lei Estadual n.º 8.109, de 19 de dezembro
de  1985,  pela  Lei  Estadual  n.º  14.376/2013,  seu  Decreto
Regulamentador  51.803/2014  e  Resoluções  técnicas  do  Corpo  de
Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul.
II  -Auxílios,  subvenções,  doações,  dotações  orçamentárias  e  créditos
adicionais  que  venha  a  ser  constituídos  em  favor  do  Corpo  de
Bombeiros da cidade de Passo Fundo;
III - Recursos decorrentes de alienação de material, bens e equipamentos
considerados inservíveis ao Corpo de Bombeiros, de domínio do próprio
FUNREBOM;
IV  -  Recursos  oriundos  da  co-participação  dos  Municípios  de  Mato
Castelhano,  Coxilha,  Pontão,  Sertão,  Charrua,  Tapejara,  Água  Santa,
Muliterno, David Canabarro, Vanini, Santo Antônio do Palma, Ciríaco,
Gentil,  Montauri,  Vila  Maria,  Camargo,  Marau,  Nicolau Vergueiro  e
Ernestina,  abrangidos  pela  área  de  responsabilidade  do  Corpo  de
Bombeiros  da  cidade  de  Passo  Fundo,  ajustados  em  convênios  que
regulem a ampliação da prestação de serviços do mesmo;
V -  Rendimentos  bancários  decorrentes  de  aplicações  financeiras  do
FUNREBOM;
VI - Multas aplicadas em edificações ou empresas que não dispuserem
ou  não  apresentarem os  sistemas  de  segurança  contra  incêndios,  na
forma da Lei; 
VII – receitas provenientes da aplicação da Lei Municipal n.º 2.849, de
07 de janeiro de 1993;
VIII  –  outras  receitas  decorrentes  de  legislações  de  prevenção  ou
proteção de incêndios federais, estaduais ou municipais.
Art.4º O art.3º da Lei Municipal n.º  3.187, de 06 de janeiro de 1997
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.3º  Os  recursos  financeiros  de  que  trata  o  artigo  anterior,  serão
depositados  no  Banco  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  em  conta
titulada FUNREBOM – FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO
DE  BOMBEIROS  DE  PASSO  FUNDO,   a  qual  será  movimentada
exclusivamente por autorização do Conselho Diretor do Fundo.
§1º  A  conta  bancária  será  movimentada  mediante  a  assinatura  de
cheques  pelo  Presidente  do  conselho  Diretor  e  pelo  Secretário  de
Finanças.
2º  A  autorização  para  aplicação  dos  recursos  do  FUNREBOM
dependerá  sempre  de  prévia  aprovação  do  Conselho  Diretor,  em
consonância  com as diretrizes  fixadas pelo Comando do 7º BBM.
§3º Mensalmente, serão prestadas contas da movimentação financeira do
FUNREBOM.
Art.5º O art. 4º da Lei Municipal n.º 3.187, de 06 de janeiro de 1997
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.4º  O  FUNREBOM  será  administrado  por  um  Conselho  Diretor,
assim composto:
I - Prefeito  - Presidente;
II - Comandante do 7º Batalhão de Bombeiro Militar, sediado em Passo
Fundo - Vice-Presidente;
III - Secretário Municipal de Finanças;



IV - Secretário Municipal do Planejamento;
V - Presidente da ACISA de Passo Fundo;
VI - Presidente da Câmara de Diretores Lojistas – CDL;
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 99/2017
ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES

PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA QUE ESPECIFICA.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, CONSIDERANDO que o dia 15 de outubro é o dia
do Professor, CONSIDERANDO que o dia 28 de outubro é o dia do
Servidor Público, D E C R E T A
Art.  1º  Fica  estabelecido  ponto  facultativo  nas  repartições  públicas
municipais no dia 13 de outubro de 2017, sexta-feira, em virtude do Dia
do Professor e do Dia do Servidor Público.
Art. 2º Os Senhores Secretários Municipais e demais titulares de órgãos
subordinados  ao  Prefeito  deverão  escalonar  o  pessoal  estritamente
necessário  para  a  manutenção  dos  serviços  essenciais,  segundo  a
determinação de cada órgão.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO N.º 100/2017
CONFERE O DIPLOMA DE EDUCADOR EMÉRITO, NO ANO

DE 2017, À PROFª. VERA LÚCIA MONDIM DOS SANTOS.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  na  forma  do  disposto  no  art.  112  e  seguintes,  do
Capítulo II, da Lei nº 1.733, de 31 de dezembro de 1976, do Decreto nº
140, de 10 de outubro de 1986, e à vista do Processo n° 2017/39349,
DECRETA
Art.  1°  -  É  conferido  o  diploma  de  EDUCADOR  EMÉRITO  DO
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, no ano de 2017, à professora VERA
LÚCIA  MONDIM  DOS  SANTOS,  matricula  n°  21898,  na  forma
regulamentar,  em  razão  da  exemplar  conduta  e  pelos  relevantes
trabalhos como educadora na Rede Municipal de Ensino.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração
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