
Decreto nº 11299 de 13 de maio de 1988 

 
REGULAMENTA o Fundo Especial do Corpo de 

Bombeiros do Estado do Rio de Janeiros – FUNESBOM, criado pela 

Lei 622, de 2.12.82 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o contido no art. 7º da lei nº 622 de 2. 12 82, e 

tendo em vista o que consta no processo nº E-24/01/354/87, 

 

D    E    C    R    E    T    A    : 

 

 Art, 1º -  Os recursos do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros do 

Estado do Rio de Janeiro  -  FUNESBOM, de que trata o art. 2º da lei 622, de 

2.12.82, serão movimentadas em conta específica aberta no Banco do Estado 

do Rio de Janeiro S/A  -  BANERJ   -    Fundo de Recursos a Utilizar, por 

intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda. 

 Art. 2º  -  Na aplicação dos recursos do FUNESBOM, cujo destino é o 

contido no art. 1º da nº 622 de 2.12.82, serão observadas as normas regidas 

pelo código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado 

do Rio de Janeiro, seu Regulamento e legislação pertinente. 

 Parágrafo único – A aplicação dos recursos previstos neste artigo far-se-

á por dotação global consignada na lei orçamentária, ou em créditos 

adicionais, sendo que os recursos de origem tributárias a que o mesmo se 

reporta, constituirão receita do orçamento do capital do FUNESBOM e 

somente serão aplicados em despesas de capital, com obras e instalações, 

equipamentos e material permanente dos órgãos de execução das atividades do 

Fundo. 

 Art. 3º  -  O FUNESBOM será Administrado por um Conselho de 

Administração      ( CONSAD ) presidido pelo Comandante-Geral, como 

Gestor do Fundo, e composto ainda pelo Chefe do Estado Maior Geral epelos 

Diretores de Finanças e de Apoio Logístico do CEBERJ ( art. 3º da lei nº 

622/82 ). 

 Parágrafo único  -  O CONSAD será assessorado por um representante 

de Secretaria de Estado de Fazenda e um representante da Secretaria de Estado 

de Planejamento e Controle, por indicação dos respectivos Secretários de 

Estado. 

 Art. 4º  -  O CONSAD contará com uma Secretaria Executiva. 

 Art. 5º  -  O Plano de Aplicação dos Recursos do FUNESBOM, 

elaborado pelo CONSAD, com base na proposta do Estado Maior Geral do 

Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, será submetido a apreciação 



da Secretaria de Estado de Fazenda e Homologação da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Controle. 

 Art. 6º  -  O Presidente do CONSAD é autoridade competente para 

reconhecer dívidas, autorizar despesas, efetuar pagamentos, movimentar 

contas e transferências financeiras à conta dos recursos do FUNESBOM, 

podendo tal competência ser delegada nos termos do art. 82 da Lei nº 287, de 

4.12.79. 

 

 

 

 

 

 


