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Bombeiros Distrito 

Industrial e Base de 

Bombeiros Vila Falcão, 

buscando melhorias e 

modernização), para 

melhor atender a 

população.  

Planejamento: 

O planejamento de nosso 

orçamento, é efetuado 

pelos Bombeiros 

juntamente com o 

Conselho Diretor, nas 

quais são discutidas e 

decididas as prioridades e 

necessidades, visando 

otimizar e modernizar 

nossa prestação de 

serviço. 

De que maneira é 

administrado? 

Através de reuniões 

bimestrais, onde é 

apresentado as 

solicitações para 

deliberação do Conselho 

Diretor. 

T r â m i t e  d o 

Processo: 

Todas solicitações após 

análise da real 

necessidade, é 

confeccionado o processo 

e encaminhado a 

Prefeitura, onde é 

enquadrado em uma 

modalidade de compra

(pregão, dispensa de 

licitação, registro de preço, 

carta convite, 

adiantamento)., etc... 

 

e quarenta e sete centavos), 

devido ao superávit de 2010 

para 2011, para concluirmos 

os processos que foram 

encaminhados em 2010.  

Arrecadamos em 2011 

aproximadamente R$ 

1.815.858,72 (um milhão e 

oitocentos e quinze mil e 

oitocentos e cinquenta e oito 

reais e setenta e dois 

centavos) com a taxa do 

FUMB e obtivemos um 

rendimento de R$ 

187.290,42;  

D o t a ç ã o 

O r ç a m e n t á r i a 

aprovada para 

2012: 

Está aprovado uma 

dotação de R$ 

2.137.505,00 (dois 

milhões e cento e trinta e 

sete mil reais e 

quinhentos e cinco reais) 

para 2012, sendo que 

solicitamos uma 

suplementação de R$ 

1.318.966,74 (um milhão 

e trezentos e dezoito mil e 

novecentos e sessenta e 

seis reais e setenta e 

quatro centavos), devido 

ao superávit de 2011 para 

2012, para concluirmos 

os processos 

encaminhado em 2011 e 

mantermos o nosso 

custeio até o repasse 

previsto para maio/12. 

Composição do 

FUMB: 

O FUMB é composto por 

um Conselho Diretor: 

Chefe De Gabinete da 

PMB - Presidente do 

FUMB, Cmt do 12º GB—

Vice Presidente, um 

Oficial representante do 

Corpo de Bombeiros, um 

representante da 

Comunidade, um da 

Prefeitura, um da 

Industria e um do 

comércio,  e o Serviço 

Administrativo é 

Composto por um oficial 

do Corpo de Bombeiros - 

Coordenador do FUMB, 

1º e 2º Tesoureiro, um 

Secretario, contabilista da 

PMB, encarregado de 

adiantamento e auxiliares 

do FUMB; 

Esclarecimentos: 

Essa arrecadação é 

utilizada para pagamento 

das contas de consumo 

(DAE-CPFL, 

TELEFÔNICA, 

Combustível,  

Alimentação do efetivo, 

Manutenção e conserto 

de viaturas, Obras e 

melhorias nas 

instalações, materiais de 

escritório e material de 

limpeza, Aquisição de 

materiais e equipamentos 

e investimentos para o   

Posto de Bombeiros 

Centro, Posto de 

DIVULGAÇÃO HOTSITE PMB — FUMB BAURU Lei de criação do 

FUMB: Nº 4576/00. 

D e c r e t o  d e 

regulamentação: 

Nº 9618/03. 

Lei de criação da 

taxa: Nº 5076/03. 

D e c r e t o  d e 

regulamentação: 

Nº 9714/04. 

Orçamento FUMB: 

Toda nossa arrecadação 

advém dos munícipes, que 

através do pagamento da 

taxa de serviços de 

bombeiros, anualmente 

contribuem para manutenção 

de nossos serviços no 

município, a taxa é calculada 

com base na carga de 

incêndio, que é o potencial 

calorífico de uma 

determinada quantidade de 

material e a área do imóvel. 

D o t a ç ã o 

Orçamentária de 

2011 

Foi aprovado R$ 

1.650.000,00 (um milhão e 

seiscentos e cinqüenta mil 

reais) para 2011, sendo que 

solicitamos uma 

suplementação de R$ 

1.110.594,47, (um milhão e 

cento e dez mil e quinhentos 

e noventa e  quatro reais  
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individual para 

ocorrências de 

salvamento; 

15. Aquisição de 

materiais de resgate; 

16. Implantação do 

registro de preço de 

hora voo para combate 

de incêndios em 

coberturas vegetais; 

17. Aquisição de um 

resgate completo; 

18. Aquisição de 03 

aparelhos de 

desfibrilação; 

19. Aquisição de 25 

conjuntos de 

equipamento de 

proteção individual 

(calça, capa) para 

combate a incêndio; 

20. Aquisição de 90 

capas de chuva 

equipamento de 

proteção individual; 

21. Aquisição de 02 

manequins de RCP 

(reanimação cárdio 

pulmonar) para 

treinamento e instrução; 

A l g u m a s  d a s 

a q u i s i ç õ e s 

relevantes: 

1. Aquisição de um chassi 

constallation para 

montagem de auto tanque 

pelo Estado; 

2.Aquisição de um 

aparelho sonar para 

auxiliar nas ocorrências 

de mergulho; 

3. Aquisição de um chassi 

Iveco para montagem de 

um auto bomba pelo 

Estado; 

4. Aquisição de um 

caminhão baú, para 

transporte de materiais e 

equipamentos para 

ocorrências e retirada de 

materiais; 

3. Aquisição de onze 

equipamentos de 

proteção respiratório com 

rádio comunicador, 

suprindo a necessidade 

de equipamentos e 

modernizando para 

melhor atender as 

ocorrências de incêndio; 

4. Aquisição de um moto 

abrasivo para auxiliar nas 

ocorrências de incêndio e 

salvamento; 

5. Aquisição de um 

detector de gases e uma 

estação de calibração 

para auxiliar nas 

ocorrências de 

produtos perigosos; 

6. Aquisição de rádios 

portáteis HT para 

melhorar e facilitar o 

meio de comunicação; 

7. Aquisição de uma 

viatura orgânica para 

viagem e apoio 

operacional modelo 

meriva; 

8. Aquisição de uma 

viatura kangoo 

adaptada para 

transporte de 

alimentação e apoio 

operacional, atendendo 

a vigilância sanitária; 

9. Aquisição de duas 

viaturas orgânicas 

modelo clio para   

apoio operacional; 

10. Aquisição de 

diversos materiais de 

combate a incêndio; 

11. Aquisição de 

diversos materiais de 

mergulho; 

12. Aquisição de 

diversos materiais para 

operação enchente; 

13.  Aquisição de 

diversos materiais de 

altura; 

14. Aquisição de 90 

óculos de proteção 

DIVULGAÇÃO NO HOT SITE — FUMB BAURU 

Melhorias FUMB: 

 

Destacamos que antes da 

criação do FUMB o 

bombeiro de Bauru 

contava com  viaturas, 

materiais e equipamentos 

antigos que apresentavam 

diversos problemas, 

chegando a comprometer 

infelizmente diversas 

ocorrências e gerando um 

maior risco para 

guarnição de bombeiros 

no atendimento.    

E após a criação do 

FUMB o Corpo de 

Bombeiros de Bauru, 

passou a adquirir viaturas 

novas, materiais e 

equipamentos novos, 

renovando a sua frota e 

suprindo a sua real 

necessidade e 

modernizando de tal 

maneira, que resulta em 

um melhor atendimento 

das ocorrências, 

procurando sempre 

atender a necessidade e 

expectativa da população 

baruense da melhor forma 

possível dentro das 

nossas possibilidades, 

além de propiciar um 

ambiente de trabalho  

melhor e gerando mais 

segurança para as 

guarnições. 
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