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Lei Nº 2709/1999

SÚMULA: ESTABELECE A SEGURANÇA CONTRA
SINISTROS EM EDIFICAÇÕES, CRIA O FUNDO
MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE
BOMBEIROS  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica estabelecido que as edificações, excluídas as residenciais unifamiliares,
deverão ser dotadas de sistemas de segurança  contra sinistros, conforme as Normas
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar . 

Parágrafo Único - O requerimento que solicite aprovação de uma obra ou alteração, e
posterior "Habite-se", bem como os referentes à concessão de Alvará Municipal de
localização ou funcionamento,  que dependa da instalação desses sistemas de
segurança, deverá ser instruído com a prova de aceitação pelo Corpo de Bombeiros,
sendo esta: o ATESTADO DE HABITE-SE e o ATESTADO DE VISTORIA PARA
FUNCIONAMENTO, respectivamente.

Art. 2º - Fica criado o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar , com a finalidade de prover recursos para investimento em
equipamentos e materiais permanentes, equipamentos para atividades técnicas,
periciais, serviço pré-hospitalar, proteção e combate a sinistros, construção e
ampliação de instalações e despesas de custeio da OBM.

Parágrafo Único - O Fundo de Reequipamento de que trata este artigo será
identificado pela sigla "FUNREBOM".

Art. 3º - O FUNREBOM será constituído de:

a) Receitas provenientes das Taxas de Exames de Projetos de Segurança Contra
Sinistros; de Vistoria de Segurança Contra Sinistros, e de Serviços Gerais,
arrecadadas no exercício ou oriundas de dívida ativa originárias destes tributos;

b) Auxílios, Subvenções ou Doações Municipais, Estaduais, Federais ou Privadas,
Contribuições Expontâneas, dotações orçamentárias e créditos adicionais que venham
a ser autorizados pelo Legislativo Municipal à Organização de Bombeiro Militar do
Corpo de Bombeiros;

c) Recursos decorrentes de alienação de material, bens equipamentos considerados
inservíveis, adquiridos por conta do próprio Fundo;
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d) Recursos advindos da Co-participação dos Municípios limítrofes ou não , ajustadas
em convênios que regulem a instalação, ampliação e prestação de serviços do Corpo
de Bombeiros;

e) Juros Bancários e rendas de capital, provenientes da imobilização ou aplicação do
FUNREBOM;

f) Multas, aplicadas pelo Corpo de Bombeiros, em edificações que não dispuserem,
não apresentarem em projeto ou não mantiverem em condições de emprego imediato,
os sistemas de segurança contra sinistros, conforme as Normas de Segurança Contra
Sinistros do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar; 

Parágrafo Único: A Prefeitura repassará mensalmente ao FUNREBOM o valor
equivalente a 3.000 (três mil) UFIR - Unidade Fiscal de Referência, fixada pelo
Governo Federal,  a título de subvenção, com a finalidade de garantir para a
Organização de Bombeiro Militar, investimento em novos equipamentos, viaturas e seu
custeio. 

Art. 4º - Os recursos constitutivos do FUNREBOM, oriundos da subvenção prevista no
Parágrafo único do artigo 3.º desta Lei, será integral e obrigatoriamente, depositados
em Agência Bancária a ser determinada em convênio, imediatamente após o seu
registro contábil pela Secretaria Municipal de Finanças, em conta especial
denominada: "FUNREBOM" - Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, a
qual será movimentada, exclusivamente, pelo Conselho Diretor do Fundo.

§ 1º - Considerando a autonomia financeira do FUNREBOM, prevista no Art. 8º desta
Lei, o atraso na transferência de recursos a que trata este artigo, sujeitará o Município
a atualização monetária dos valores devidos, pelos índices oficiais, definidos pelo
Governo federal.

Art. 5º - O FUNREBOM  será administrado por um Conselho Diretor, composto pelos
seguintes membros:
a) Prefeito Municipal - Presidente;
b) Oficial Comandante da OBM (Organização Bombeiro Militar) - Vice presidente;
c) Presidente da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários; 
d) Secretário Municipal de Finanças de P. União e U. da Vitória;
e) Secretário Municipal de Planejamento Urbano de P. União e U. da Vitória
f) Vereador Indicado pelo  Poder  Legislativo de P. União e U. da Vitória;
g) Representante da  Associação  Comercial e Industrial de P. União e U. da Vitória;
h) Representante da Câmara de Diretores Lojistas;
i) Representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos;
j) Assessor Jurídico indicado pelo Executivo Municipal de P. União e U. da Vitória

§ 1º - Competirá ao Oficial Comandante da OBM (Organização de Bombeiro Militar) do
Corpo de Bombeiros, a execução dos planos de aplicação do FUNREBOM, mediante
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Diretrizes do Comando do Corpo de Bombeiros e aprovados pelo Conselho Diretor do
Fundo.

§ 2º - O mandato de Presidente será de um (01) ano, ocorrendo alternância entre os
Prefeitos Municipais de Porto União e União da Vitória, sendo esta registrada em Ata
de Reunião Ordinária do Conselho Diretor do FUNREBOM.

Art. 6º - O FUNREBOM terá ainda, um Serviço Administrativo, responsável pela
Administração, contabilidade, controle e movimentação dos recursos financeiros, e
será  assim composto:
a) De um Tesoureiro;
b) De um Secretário;
c) De um Contador.

§ 1º - O Tesoureiro, o Secretário e o Contador, serão designados dentre os Servidores
Municipais que possuam atividades e capacitação funcional inerente as funções. O
serviço administrativo contará com o assessoramento dos órgãos próprios da
Administração Municipal.

§ 2º - É vedada a concessão de gratificações aos componentes de Serviço
Administrativo, por conta do FUNREBOM, bem como aos menbros do Conselho
Diretor do Fundo.

Art. 7º - O Poder Executivo Municipal fixara em Regulamento, a competência dos
membros do Conselho Diretor e dos Componentes do Serviço Administrativo do
FUNREBOM. 

Art. 8º - O FUNREBOM é dotado de autonomia financeira, com escrituração contábil
própria, desvinculada de qualquer órgão da Administração Municipal.

Art. 9º - Na constituição do FUNREBOM observar-se-á o disposto nos Artigos 71 a 74
da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

Art. 10 - Contra a conta bancária de que trata o Art. 4º desta Lei, somente serão
admitidos saques mediante cheques assinados por dois dos seguintes membros:
Presidente do Conselho Diretor, Vice-Presidente ou Secretário Municipal de Finanças
do município em que tiver subordinado a Presidência do Fundo.

Art. 11 - A arrecadação, bem como aplicação e destinação dos recursos do
FUNREBOM, será feita prestação de contas nos prazos e na forma de Legislação
vigente.

Art. 12 - O total da receita atribuída ao FUNREBOM, será destinada para o pagamento
de despesas de custeio e investimentos, conforme o Art. 2° desta Lei.
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Art. 13 - Os bens adquiridos serão destinados ao uso exclusivo da Organização de
Bombeiro Militar, e incorporados ao patrimônio do FUNREBOM.

Art. 14 - O Chefe  do  Poder  Executivo Municipal, regulamentará esta Lei no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Lei.

Art. 15 - Para a realização das receitas do FUNREBOM, previstas no Artigo 3º Letra "a"
desta lei, ficam instituídas as seguintes taxas:
a) Taxa de Exame de Projetos para Segurança contra Sinistros; tendo como fato
gerador o exercício do poder de polícia do Corpo de Bombeiros e devida por ocasião
do requerimento para exame de projeto preventivo, no valor correspondente a 0,35
(zero vírgula trinta e cinco) UFIR (Unidade Fiscal de Referência) por metro quadrado
de área a ser construída; 

b) Taxa de Vistoria de Segurança contra Sinistros; tendo como fato gerador o exercício
do poder de polícia do Corpo de Bombeiros e devida anualmente por estabelecimentos
industriais, comerciais, prestadores de serviço e condomínios residenciais,  por ocasião
da realização de vistoria para obtenção  do habite-se, alvará de localização ou
funcionamento, no valor correspondente a 0,45 (zero vírgula quarenta e cinco) UFIR
(Unidade Fiscal de Referência) por metro quadrado de área construída; 

c) Taxa de Serviços Gerais; tendo como fato gerador a utilização efetiva de serviço
público específico e divisível, prestado ao contribuinte mediante requerimento ao
Corpo de Bombeiros para prestação dos serviços constantes do "Anexo II" desta Lei;

§ 1.º - As taxas mencionadas no "Caput" do presente Artigo, integrarão o Sistema
Tributário Municipal.

§ 2º - Ficam isentos da Taxa de Vistoria de Segurança Contra Sinistros os autônomos
e outros que não tenham espaço físico definido.

§ 3º - A arrecadação .....................................................

Art. 16 - Fica instituída contribuição expontânea de segurança contra sinistro,
decorrente dos serviços de prevenção e combate a incêndio ou outros sinistros,
conforme o anexo I desta lei, a qual poderá ser arrecadada mensalmente, através da
fatura de água ou energia elétrica, ou diretamente ao FUNREBON, contra recibo.

Art. 17 - Fica o Corpo de Bombeiros, através do Serviço de Atividades Técnicas,
autorizado a executar vistorias periódicas nas edificações que trata o Art. 1.º desta Lei.

Art. 18 - Os Alvará de Localização e Funcionamento, o Alvará Sanitário, bem como as
taxas para renovação anual dos mesmos - Taxa de Funcionamento Regular - somente
serão concedidos, pelo setor de tributação da Prefeitura Municipal, mediante a
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apresentação do ATESTADO DE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO emitido pelo
Corpo de Bombeiros.

Art. 19 - A Infringência  das Normas de Segurança Contra Incêndios do Corpo de
Bombeiros ou desta Lei, implicará isolada ou cumulativamente, além das
responsabilidades legais específicas, nas seguintes sanções administrativas:

I - Advertência - pelo Corpo de Bombeiros;
II - Multa de até 3000 (três mil) UFIR - estipulada pelo Conselho Diretor do
FUNREBOM em Ata de reunião ordinária, com base no Auto de Infração emitido pelo
Corpo de Bombeiros, cientificando o infrator através de ofício:
III - Cancelamento do Alvará de localização, funcionamento ou habite-se - pela
Prefeitura Municipal, mediante solicitação do Corpo de Bombeiros.
IV - Suspensão, impedimento ou interdição da obra, estabelecimento, prédio ou
locação - pelo Corpo de Bombeiros;

Parágrafo Único - No Auto de Infração, lavrado pelo Corpo de Bombeiros, constará
expressamente as alterações verificadas no imóvel vistoriado e o  prazo para
regularização, o qual será lavrado em duas vias, sendo:
I - 1.ª via para o notificado;
II - 2.ª via para o Corpo de Bombeiros.

Art. 20 - A falta de pagamento da Multa no prazo devido, sujeitará o contribuinte,
cumulativamente, as seguintes penalidades, calculadas sobre o valor inicialmente
devido:

I - Multa de 2 %  (dois por cento); 
II - Juros de 1% (um por cento) ao mês; ocorrendo após o terceiro mês, a imediata
inscrição do débito como dívida ativa municipal.
III - Atualização Monetária de acordo com os índices do Governo Federal.
IV - Encaminhamento do Processo Administrativo ao Ministério Público.

Art. 21 - Fica revogada a Lei Municipal nº 1495/88 e Decreto nº 325/88.

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Lei em vigor, em 01 de
janeiro de 2000. 

União da Vitória, 17 de dezembro de 1999.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal
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