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CRIA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MJJNICI-

PIO E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS. 

DORACY DIAS, Prefeito Municipal de Rubingia, Es 

tado de São Paulo, usando das atribuições que = 

lhe são conferidas por lei, etc, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Ruhineia De 

cretou e ele sanciona a seguinte Lei: 

ARTIGO IA= Fica criado junto ao Gabinete do Prefeito Municipal o = 

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO DE RUBINÉIA, com o obje 

tivo de mobilização da comunidade para atender às necessidades e 

problemas sociais locais. 

ARTIGO 22)- O Fundo será dirigido por um Conselho Deliberativo. 

ARTIGO 32)- São, atribuições do Conselho Deliberativo: 

1)- fazer levantamento das principais necessidades e as 

piraç3es da comunidade; 

II)- levantar recursos humanos, materiais, financeiros e 

outros mobilizáveis da comunidade; 

III)- definir e encaminhar soluções possíveis para os pró 

blemas levantados; 

IV)- valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comuni 

voltadas para a solução dos problemas locais; 

V)- promovem: articulações e atuar integradamente com i= 

unidades administrativas da Prefeitura Municipal = 

ou outras entidades públicas ou privadas. 

ARTIGO 42)- O Conselho Deliberativo será composto de ate treze mem-

bros e presidido pela esposa do Prefeito Municipal, ou por pessoa cl 

de sua livre indicação. 

Paragrafo Unicoi Comporão o Conselho, a convite do Prefeito, repre-

sentantes da Comunidade, entre os quais poderão se incluir. 

a)- dois representantes das entidade religiosas: 

b)- dois representantes das entidades sociais do 	ci 

pio; 

c)- um representante de empregador; 

d)- um representante de empregados; 

e)- dois representante de movimentos comunit 
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F)- um representante dos empregados e tábalbulel'es;ru 

rais; 

g)- dois representantes da Comissão de Assistência So 

ciai do Municipio; 

áRTIGO 52)- O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de 

dois anos, renovavel a convite, cumprindo-lhes exercer suas funções 

ate a designação de seus substitutos. 

Pgragrafo Unico- O prefeito poderá substituir, temporária ou defini 

tivamente, os membros impedidos de exercício de suas funções. 

ARTIGO 62)- O mandato dos membros do Comselho Deliberativo será 

exercido gr tuitamante e suas funções consideradas como prestação = 

de serviços relevantes ao Municlio. 

Pgragrafo Unico- Extingue-se o mandato dos membros do Conselho ap 

termino da legislatura. 

ARTIGO 72)- Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo tomar to 

das as medidas administrativas, financeiras e orçamentárias para a 

gestão do fundo. 

Parágrafo Unico - A conta bancária do Fundo será movimentada conjun 

tamente pelo Presidente e por um membro do Conselho Deliberativo, = 

designado por este para as funções de tesoureiro. 

ARTIGO 82) - O Fundo contará com o apoio inicial de Cr$ 1.000.000,00 

(hum milhão de crezeiros), transferidos do Fundo social de Solidari 

edade do Estado de São Paulo, conforme deliberação de seu Conselho-

Deliberativo. 

ARTIGO 92)- Constituirão receitas do Fundo Social de Solidariedade-

do Municipio: 

I)- Contribuiç3es, donativos e lagados de pessoas fisi 

cas ou jurídicas de direito privado; 

II)- auxilios, subvenções ou contribuições; 

III)- outras vinculaç3es de receitas municipais cabíveis 

IV)- receitas auferidas pela aplicação no mercado de ca 

pitais; 

Tdn 	V)= quaisquer outras receitas que lhe possam ser desti 

nadas 

Para rafo Unico- Todos os recursos destinados deverão ser con*biii 
,; 

nados como receita orçamentária municipal e alie alocados atr. ~2.:>, 

de dotações consignadas na lei Orçamentária ou de credito adicionai 

obedecendo sua aplicação âs normas gerais de direito financeiro. 



ARTIGO 102)- O Conselho Deliberativo emitira', mensalmente 	an 

cete demonstrativo da receita e da despesa do me's anterior. 

ARTIGO 112)- Fica o poder Executivo autorizado a abrir um crédito 

especial ate o valor de Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) 

a ser coberto por Decreto do Executivo. 

ARTIGO 122)- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogados as disposiçoes em contrario. 

Prefeitura Municipal de liúbineia 

Em 14 de Junho de 1983. 

ORACY DIAS 

Prefeito Municipal 

Registrada no livro próprio e publicada por afixação no local de 

no local de costume com arquivamento de cópia no Cartório de Re-

gistro Civil e Anexos local na sua data supra. 

TRILA FRAÇÃO DIAS 

secretária. 
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