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LEI Nº 988/2.021, DE 06 DE MAIO DE 2.021.
Dispõe sobre a reestruturação do Fundo Social de Solidariedade do
Município de Pontalinda, e dá outras providências.
SISINIO DE OLIVEIRA LEÃO, Prefeito Municipal de Pontalinda,
Comarca de J ales e Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, etc.
Faz saber que a Câmara Municipal de Pontalinda aprovou e ele
sanciona e promujga a seguinte Lei.
Art.12 - Fica reest uturado junto ao Gabinete do Prefeito o FUNDO
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE PONTALINDA e instituído o
COMITÊ DE COMBATE A FOME, com o objetivo de mobilização da comunidade para
atender às necessidades e problemas sociais locais.
Art. 22 - O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO
MUNICÍPIO será dirigido por um Conselho Deliberativo, sob a Presidência da Primeira
Dama do Município ou pessoa indicada pelo Prefeito Municipal.
Parágrafo Único: O Presidente do Fundo Social de Solidariedade
será o Presidente do Conselho Deliberativo.
Art. 3º - Cabe ao Fundo Social de Solidariedade:
I - Conceber, implementar e desenvolver, isoladamente ou em
cooperação com outros órgãos e entidades de promoção social, programas e serviços de
atendimento e assistência à população do município de Pontalinda em situação de
vulnerabilidade social, em consonância com a política estadual de assistência social, nos
termos do artigo 8º da Lei federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da
Assistência Social- LOAS;
II - instituir programas sociais destinados a atender pessoas em
situação de vulnerabilidade social, tendo por objeto, precipuamente:
a) ampliar as oportunidades educacionais e profissionais de
crianças e adolescentes, bem como estimular a promoção de atividades culturais,
esportivas e artísticas como forma de proteção e inclusão social;
b) incentivar a prática, pelos idosos, de atividades esportivas,
artísticas e culturais, visando à melhoria da qualidade de vida e ao incremento da
participação comunitária e integração social;
c) implementar projetos voltados à geração de renda;
d) difundir práticas relacionadas à segurança alimentar e
nutricional com vista à produção e utilização de alimentos de qualidade para uma vida
saudável;
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Art.4 São atribuições do Conselho Deliberativo:
I - Gerir o COMITE DE COMBATE A FOME e elaborar o
Q
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Regimento Interno;
11 - Organizar os serviços administrativos e assistenciais;
111 - Fazer o levantamento das principais necessidades e
vulnerabilidades na sociedade local;
IV- Estimular, apoiar e valorizar as iniciativas da comunidade que
visem a solução dos problemas sociais locais;
V - Buscar formas para levantamento de recursos materiais e
humanos com o fim de minimizar os impactos das vulnerabilidades sociais
VI - fazer o levantamento das principais necessidades e aspirações
da comunidade;
VII - Levantar recursos humanos, materiais financeiros e outros
mobilizáveis na comunidade;
VIII - Definir e encaminhar soluções possíveis para os problemas
levantados;
IX - Valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comunidade
voltadas para a solução dos problemas locais;
X - Promover articulações e atuar integradamente com unidades
administrativas da Prefeitura Municipal ou outras entidades públicas ou privadas.
XI - Exercitar a solidariedade educativa;
XII - Criar programas e ações visando o resgate da dignidade da
pessoa humana, à capacitação Profissional e à geração de emprego e renda, à toda a
população, atendendo prioritariamente àqueles atendidos pelo Comitê de Combate à
Fome;
XIII - Promover parcerias para atuação integrada com a rede
socioassistencial da política de assistência social, de outras políticas públicas, da rede
solidária e de outros parceiros;
XIV- Elaborar o plano anual com objetivos e programação
orçamentária, no que couber;
XV - Analisar as contas do Fundo Social de Solidariedade e emitir
os respectivos pareceres por maioria absoluta;
Art.5º - O Conselho Deliberativo será composto por 06 (seis)
membros:
a) 03 (três) representantes do Poder Público Municipal, que serão de
livre escolha e nomeação pelo Prefeito Municipal;
b) 03 (três) representantes da Sociedade Civil, que serão escolhidos
em reumao plenária, por integrantes da comunidade interessados em participar da
votação aberta, sendo considerados eleitos como titulares, os 03 (três) primeiros mais
votados e os próximos 03 (três) sendo
o suplentes.
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§ 1º - Aos membros do Conselho Deliberativo e do Comitê de
Combate à Fome é vedada a participação de atividades e ações político-partidárias;
§ 2º - O Prefeito Municipal poderá substituir temporária ou
definitivamente os membros do Conselho Deliberativo impedidos de exercer sua função;
Art. 6º - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo, do
Comitê de Combate à Fome e do Presidente do Fundo Social de Solidariedade será
exercido gratuitamente e suas funções consideradas como prestação de serviços
relevantes ao município.
Parágrafo uruco - O mandato dos membros do Conselho
Deliberativo será de dois anos, prorrogável por igual período, cumprindo-lhes exercer
suas funções até a designação de seus substitutos;
Art. 7º - Compete à Presidência do Conselho Deliberativo a adoção
de todas as medidas administrativas, financeiras e orçamentárias paraa gestão do Fundo
Social de Solidariedade, bem como para o Comitê de Combate a Fome.
Art. 8º - Fica instituído o Fundo de Natureza Financeira que tem
por objetivo criar condições financeiras e de administração de recursos destinado ao
desenvolvimento das ações estabelecidas nesta Lei;
§ 1º - O Fundo de Natureza Financeira ficará vinculado
administrativa e Operacionalmente ao Gabinete do Prefeito Municipal e sua
movimentação deverá ser feita através de conta própria, aberta em Banco Oficial, cujo
órgão gerenciador é o Conselho Deliberativo que deverá deliberar sobre sua receita
eacompanhar subsequente utilização dos recursos financeiros, emitindo no inicio de cada
mês um balancete do demonstrativo de sua receita e despesajuntamente com o relatório
de gestão financeira referente ao mês anterior;
§ 2º - A conta bancária do Fundo será movimentada conjuntamente
pelo Presidente e por um membro do Conselho Deliberativo, designado por este para as
funções de Tesoureiro.
§ 3º - É vedada a utilização de Recursos do Fundo de Natureza
Financeira para pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, serviço da
Divida do Município ou quaisquer outras despesas correntes não vinculadas diretamente
aos investimentos, ações ou programas desenvolvidos através do Fundo Social de
Solidariedade.
Art. 9º - Constituirão receitas do Fundo de Natureza Financeira:
I - Contribuições, donativos e legados de pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado;
11 - Auxilio e subvenções;
111 - Receitas oriun
e eventual atividade de venda de bens
produzidos e ou recebidos em doa -
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IV - Recursos provenientes das transferências intergovernamentais,
advindas de convenio ou repasses de outras esferas do governo;
V- Quaisquer outras receitas que lhe possam ser destinadas;
VI - Receitas auferidas pela aplicação dos recursos financeiros;
VII - Recursos do Orçamento Municipal, destinadas nas leis
próprias;
§ 1°. O saldo dos recursos financeiros não utilizados pelo Fundo
Social de Solidariedade do Município serão transferidos para o exercício seguinte, a seu
próprio crédito.
§ 2°. Os recursos do Fundo Social de Solidariedade do Município,
quando disponíveis, poderão ser aplicados no mercado financeiro, objetivando o
aumento de suas receitas, cujos resultados a ele reverterão.
§ 3!l. Excetua-se do disposto neste artigo a aquisição realizada com
recursos transferidos por intermédio de convênio, quando este estabelecer normas para
destinação dos bens adquiridos.
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a criar unidade
orçamentária específica para movimentação do Fundo de Natureza Financeira a ser
gerenciada na forma do Art. 8º § 1Q desta Lei, promovendo as alterações necessárias à Lei
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual vigentes.
Art. 11. Os recursos financeiros do Fundo de Natureza Financeira
Social do Fundo Social de Solidariedade do Município serão aplicados em:
I - Desenvolvimento e implantação total ou parcial de programas e
projetos sociais no Município, compreendendo:
a) Fomento de atividades relacionadas a ações sociais no Município,
visando criar alternativas de geração de emprego, melhoria da renda e qualidade de vida
da população;
b) Melhoria da infraestrutura social;
c) Atividades assistenciais que visem à melhoria de vida da
população com ações voltadas para as necessidades básicas;
d) Programas de amparo às crianças e adolescentes em situação de
risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal
e na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
II - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de
gestão, planejamento, administração e controle das ações sociais;
Ill
Desenvolvimento
de programas
de capacitação e
aperfeiçoamento de recursos humanos na área social.
Art. 12. Da aplicação dos recursos do Fundo de Natureza Financeira
será feita prestação de contas, nos prazos e na forma da legislação vigente, pelo conselho
gestor, e apreciados pelos órgãos de cont
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Art. 13. O Comitê de Combate a Fome está vinculado ao Fundo
Social de Solidariedade e será gerido pelo Conselho Deliberativo.
§ 1º - O Comitê de Combate à Fome será composto por pessoas
voluntárias da comunidade, sem limites de participantes, que encaminharão aos projetos
do Fundo Social de Solidariedade as arrecadações de alimentos, bem como cestas básicas
e outros recursos financeiros que serão destinadas às famílias vulneráveis do município
cadastradas em um Cadastro Único Municipal elaborado pelo Fundo Social de
Solidariedade.
§ 2º - Caberá ao Comitê de Combate aFome promover ações sociais
como pagamento de contas de água, energia elétrica, aquisição de botijão de gás,
medicamentos, material escolar e de construção civil, entre outras ações que não podem
ser atendidas pelas Políticas Públicas de Assistência Social, Saúde e Educação às famílias
comprovadamente hipossuficientes, cujo custeio de despesas se dará através dos recursos
destinados ao Fundo Social de Solidariedade e aplicados no Fundo de Natureza
Financeira;
Art. 14. As famílias atendidas pelas ações do Comitê de Combate a
Fome e do Fundo Social de Solidariedade não deverão passar por exposição vexatória e
deverão ter seus dados e atendimentos totalmente sigilosos e guardados em arquivo
próprio.
Art. 15. Qualquer eventualidade que possa ocorrer e que não esteja
regulamentada nesta Lei será sanada pelo Conselho Deliberativo e na sua
impossibilidade, pela Divisão de Assuntos Jurídicos e Prefeito Municipal.
Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Pontalinda, 06 de Maio de 2021.

SISINIO DE OLIVEIRA LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL

