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CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO OBM 

(ÓRGÃO DE BOMBEIRO MILITAR) DA BRIGADA MILITAR DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, RESPONSÁVEL PELOS 

SERVIÇOS DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE 

MOSTARDAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
                                                                        

DOMINGOS ANTÔNIO TADEU DA SILVA TERRA, Prefeito Municipal de 
Mostardas, 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte: 

L E I : 

 
Art. 1º - Fica criado no município de Mostardas, o FUNDO MUNICIPAL 

DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, com a finalidade de prover recursos para 
reequipamento, aquisição de material permanente, realização de exames e inspeções em planos e 
sistemas técnicos de prevenção e combate a incêndios, aquisição de imóveis, construção e 
conservação do Órgão de Bombeiro Militar, responsável pelos serviços de bombeiros no município de 
Mostardas. 

 

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

 

Art. 2º - O FUNREBOM será administrado pela Secretaria Municipal de 
Finanças sendo que, com finalidade consultiva e de fiscalização, é criado o Conselho Diretor 
composto pelos seguintes membros: 
a) Prefeito Municipal ou seu representante - presidente; 
b) 01 (um) representante titular e outro suplente do Corpo de Bombeiros - vice-presidente; 
c) 03 (três) representantes titulares e três suplentes do Poder Executivo - membros; 
d) 03 (três) representantes titulares e três suplentes da Sociedade Civil Organizada - membros. 

 

Parágrafo Único - Por indicação do Presidente e aprovação do 
Conselho, a presidência poderá ser delegada a outro conselheiro.   

 

Art. 3º - O FUNREBOM será constituído dos seguintes recursos 
financeiros: 
a) Receitas provenientes de taxas e tarifas públicas instituídas; 
b) Auxílios, subvenções ou doações oriundas de órgãos federais, estaduais, municipais ou privados, 

bem como dotações orçamentárias e créditos adicionais que venham a ser autorizados pelo 
Legislativo Municipal ao Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, 
responsável pelos serviços no município de Mostardas; 

c) Recursos decorrentes de alienação de material, bens e equipamentos considerados inservíveis, 
adquiridos por conta do próprio Fundo; 

d) Recursos advindos da co-participação dos municípios limítrofes ou não de Mostardas, ajustados 
em convênios que regulam a instalação, ampliação e prestação de serviços do Corpo de 
Bombeiros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no município; 

e) Juros bancários e rendas de capital provenientes da imobilização ou aplicação do FUNREBOM; 
f) Multas aplicadas em edificações que não dispuserem ou não apresentarem o sistema de 

segurança contra incêndios, conforme Normas Técnicas de Prevenção de Incêndios do Corpo de 
Bombeiros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 

 



 

 

 

 

 

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS 

LEI MUNICIPAL 2241 

de 16 de janeiro de 2007 

 

PUBLICADA DE 16/01/2007 A 31/01/2007 
NO MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS 

 

 

Art. 4º - Os recursos financeiros de que trata o artigo anterior, deverão 
ser depositados nas agências do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, pelos próprios requerentes 
do serviço, em conta especial denominada “FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE 
REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL”, a qual será movimentada mediante autorização do Conselho Diretor do Fundo. 

 

Art. 5º - Competirá ao Comandante do Corpo de Bombeiros responsável 
pelos serviços de bombeiros no município, a indicação das prioridades para a elaboração dos planos 
de aplicação dos recursos do FUNREBOM, as quais após aprovadas pelo Conselho Diretor, serão 
executadas pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de acordo com o recurso disponível. 

 

Art. 6º - O Poder Executivo fixará em decreto, a competência dos 
membros do Conselho Diretor e dos componentes do serviço administrativo do FUNREBOM, bem 
como regulamentará a presente lei. 

 

Art. 7º - A conta bancária de que trata o artigo 3º desta lei, somente será 
movimentada, em especial saques, mediante cheques assinados pelo Presidente do Conselho 
Diretor, Secretário Municipal de Finanças ou Tesoureiro, designados por decreto do Executivo, 
conjuntamente, dois a dois. 

 

Art. 8º - A aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 
Reequipamento do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, 
responsável pelos serviços no município, dependerá da aprovação do Conselho Diretor em 
consonância com as diretrizes fixadas pelo Corpo de Bombeiros. 

 

Art. 9º - Para a manutenção do material permanente, equipamentos e 
das instalações será destinada verba de despesas administrativas pelo Conselho Diretor. 

 

Art. 10 - Os bens adquiridos pelo FUNREBOM serão destinados ao uso 
Organização de Bombeiro Militar, responsável pelos serviços de bombeiros no município de 
Mostardas e incorporado ao patrimônio do município. 

 

Art. 11 - Para a realização das receitas do FUNREBOM previstas no 
artigo 3º desta lei, será aplicada a Lei Estadual nº 10.987/97. 

 

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  MOSTARDAS,   16   de   janeiro   de    2007.        
 

 

 

 

DOMINGOS ANTÔNIO TADEU DA SILVA TERRA 
                                                                      Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 

GRAZIELA DE MOURA TERRA                

        Chefe de Gabinete                                           NÁDIA NÖTHEN VELHO 

                                                                                                               Procuradora  


