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LEI NQ746 DE 01 DE JUIJlODE 1983.-

"Dispõe sobre criação do Fundo Social de So-
lidariedade e dá outras providências."

EDJAI&~ DE Ln~ VALA, Prefeito Municipal da
Estância de Águas da Prata, Estado de são Paulo, etc., usanuo das
atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estân-
cia de 19uas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a seguin-
te

L E. I.:
Artigo lQ - Fica criado junto ao Gabinete do

Prefeito o Fundo Social de Solidariedade do Município, com o objQ
tivo de mobilização da comunidade para atender às necessidades e
problemas sociais locais.

ArtiGo 2Q - O Fundo será dirigido por um Con
seIha Deliberativo.

Artigo 3º - Serão atribuições do Conselho D~
libera tivo:

I - fazer o levantamento das principais necessidades e aQ
pirações da comunidade;

11 - levantar recursos humanos, materiais, financeiros e
outros mobilizáveis na comunidade;

111 - definir e encaminhar soluções possíveis para os pro-
blemas levantados;

IV - valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comunida
de voltadas para a solução dos problemas locais;

V - promover articulações e atuar integradamente com uni-
administrativas da Prefeitura Municipal ou outras entidades

públicas ou privadas.
ArtiGo 4Q - O Conselho Deliberativo será com-

osto de nove a treze membros e presidido por pessoa de livre indi
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indicação do Prefeito Municipal.
Parágrafo ~~ico:- comporão o Conselho, a con-

vite do Prefeito, representantes da comunidade, entre os quais po
derão se incluir:

a) o Juiz de Direito da Comarca ou sua esposa ou pessoa
por êle designada;

b) o Promotor de Justiça da Comarca ou sua esposa ou -
pessoa por ele designada;

c) dois representantes de entidades religiosas;
a) dois representantes de entidades sociais ou clubes

de serviço do Município;
e) um representante de órgao de Serviço uocial do Muni

cípio, se houver;
f) um representante dos empregadores;
g) um representante dos empregados;
h) um representante de movimentos comunitários;
i) representantes dos empregadores e trabalhadores ru-

rais.
Artigo 5º - O mandato dos membros do Conse-

lho Deliberativo será de dois anos, renovável a convite, cumprin
do-lhes exercer suas funções até a designação de seus substitutos

parágrafo Único:- O Prefeito poderá substi-
tuir, temporária ou definitivamente, os membros impedidos do exeL
cício de suas funções.

Artigo 62 - O mandato dos membros do Conse-
lho Deliberativo será exercido gratuitamente e suas funções consi
deradas como prestação de serviços relevantes ao Município.

parágrafo Único:- Extingue-se o mandato dos
membros do Conselho ao término da legislatura.

Artigo 72 - Compete ao Presidente do Conse-
lho tomar todas as medidas administrativas, financeiras o Drçamen
tárias para gestão do Fundo.

Pará~afo Único:- A conta bancária do Fundo
será movimentada conjuntamente pelo Presidente e por um membro do
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do Conselho Deliberativo, designado por este para as funções de
tesoureiro.

Artigo 8Q - O Fundo contará com o apôio ini
cial de C~l,OOO.OOO.OO (hum milhão de cruzeiros) transferidos do
Fundo Social de Solidariedade do Estado de são Paulo, conforme d~
liberação dê seu Conselho Deliberativo.

Artigo 9º - Constituirão receitas do Fundo
de Solidariedade do Município:

I - contribuiçõe~, donativos e legados de pessoas rísicas
ou jurídicas de direito privado;
auxílios, subvenções ou contribuições;
outras vinculações de receitas municipais cabíveis;
receitas auferidas pela aplicação no mercado de capi-
tais;

v - quaisquer outras receitas que lhe possam ser destina-
das.

•
~ Parágrafo único:- Todos os recursos destin~

dos deverão ser contabilizados como receita orçamentária munici-
pal e a ele alocados através de dot~ções consignadas na lei orça
mentária ou dc créditos adicionais, obedeccndo sua aplicação às
no~as gerais de aireito financeira.

Artigo 10 - O Con3clho Deliberativo emitirá
ffiensalmenteum balancete demonGtrativo da receita e da despesa de
mês anterior.

Artigo 11 - Fica o Poder Executivo autoriz~
do a abrir um crédito especial no yalor de C~l.OOO.OOO,OO (hum mi
lhão de cruzeiros), para custeio dos encargos iniciais do referi-
do F'lUldo,ao elemento da despesa - 3132 - "Outros Serviços e En-
cargos".

Parágrafo único:- O crédito autorizado no
artieo anterior será coberto com o recurso proveniente do produ-
to de operações de crédito, a ser repassado pelo governo do Est~
do de são Paulo - Fundo Social de Solidariedade do Estado de são
Paulo, conforme convênio a ser assinado.
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Artigo 12Q - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.. ,Prefeitura Municipal da ~stancia de aguas -
da Prata, primeiro dia do mês de julho de mil novecentos e oiten-
ta e tres.

Prefeito Kunicipal

VALEI:-TINA NADIR Gm.ms

Secretária
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