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LEI Nº 1114/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

EMENTA: “Dispõe sobre a criação e aprovação do 

Estatuto do Fundo Social de Solidariedade do Município 

de Potim (FSSP)”. 

 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim, Estado de São 

Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do Município; 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Potim aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 Art. 1º. Fica criado o Estatuto do Fundo Social de Solidariedade do Município de Potim 

(FSSP), que compõe a Estrutura Administrativa da Prefeitura de Potim, estabelecido na forma do Anexo 

Único desta Lei. 

  

Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.   

   REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE. 
 
    

                                  Prefeitura Municipal de Potim em 20 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

                    ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
                                                               Prefeita Municipal  
 
 

 
 

Nótula: Texto de lei publicado na Secretaria de Administração em consonância com a Lei Orgânica do Município de Potim, art. 87, 
em 20 de setembro 2021. 
 

 
 
 

 
 

Raphaela Caroline Pedroso Abrantes                        Heloisa Helena Leite  
     Secretária de Administração                              Coordenadora de Expediente 
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ANEXO ÚNICO 
 
 

ESTATUTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE POTIM 
 
 

TÍTULO I 
DA NATUREZA, OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS 

 
 

Art. 1.º O presente Estatuto regulamenta a estrutura e o funcionamento do Fundo Social de Solidariedade 

do Município de Potim, criado pela Lei n.º 013/93 e respectivas alterações. 

 

Art. 2.º Sem prejuízo dos objetivos constantes no art. 1.º da Lei n.º 013/93 e suas alterações, também 

constitui objetivo do Fundo Social de Solidariedade do Município de Potim a articulação e mobilização do 

Poder Público e da sociedade civil, com vistas à promoção da prática da solidariedade, por meio do 

estímulo a iniciativas focadas no combate e na redução das situações de grave impacto social, bem como 

na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

 

Art. 3.º O cumprimento dos objetivos atribuídos ao Fundo Social de Solidariedade não acarreta prejuízo 

a outras ações de desenvolvimento, inclusão e promoção social no Município de Potim, pois sua atuação 

institucional, sempre que necessário e possível, é realizada de forma complementar às competências dos 

demais órgãos e entidades da Administração Municipal. 

 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Da Presidência 

 

Art. 4.º A Presidência do Fundo Social de Solidariedade é exercida pelo Presidente do Conselho 

Deliberativo, designado (a) pela (o) Prefeita (o) para o desempenho de função de caráter político-

representativa, consultiva e deliberativa, via ato de nomeação pelo Chefe do Poder Executivo. 
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Art. 5.º Além das competências estabelecidas no art. 7º da Lei 013/93 e suas alterações, compete ainda 

ao Presidente: 

 

I - expedir atos e instruções para o pleno cumprimento, no âmbito do Fundo Social de Solidariedade, de 

dispositivos constitucionais e legais, bem como de outros regulamentos vigentes; 

 

II - aprovar o Plano Anual de Trabalho do Fundo Social de Solidariedade e as diretrizes para a Proposta 

Orçamentária do exercício seguinte, em consonância com o Plano Plurianual vigente; 

 

III - designar os membros da Comissão de Seleção e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, 

específicas para cada edital de chamamento público divulgado pelo Fundo Social de Solidariedade, caso 

haja; 

 

IV - homologar o resultado final dos processos de seleção referentes aos Editais de Chamamento Público 

realizados pelo Fundo Social de Solidariedade, caso haja; 

 

V - supervisionar diretamente a execução das ações institucionais e das atividades vinculadas ao Fundo 

Social de Solidariedade; 

 

VI - apresentar ao Chefe do Poder Executivo Municipal, periodicamente, relatório das atividades 

realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade; 

 

VII - designar seu substituto, no caso de impossibilidade; e 

  

VIII - exercer outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

TÍTULO II 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 
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Capítulo I 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 7.º O Fundo Social de Solidariedade do Município será coordenado por um conselho Deliberativo, 

responsável por estabelecer as políticas de aplicação dos recursos financeiros, constituído por no mínimo 

09 (nove) membros e no máximo 13 (treze) e presidido pelo cônjuge, companheiro (a) do(a) Prefeito (a), 

ou  por pessoa de livre indicação quem este(a) indicar, e por representantes da comunidade nos termos 

do  artigo 4º da Lei 013/93 da seguinte forma: 

 

I - 2 (dois) representantes de entidades sociais ou clubes de serviço do Município;  

 

II - 1 (um) representante de Serviço Social do Município, se houver; 

 

III - 1 (um) representante dos empregadores; 

 

IV - 1 (um) representante dos empregados; 

 

V - 1 (um) representante de movimentos comunitários; 

 

VI - 1 (um) representante dos empregadores rurais; 

 

VII - 1 (um) representante dos empregados rurais; 

 

§ 1.º O mandato dos membros do Conselho Deliberativo, serão nomeados pelo (a) Prefeito(a) Municipal, 

para um mandato de 04 (quatro) anos, renovável a convite, cumprindo a todos exercer suas funções até 

a designação de seus substitutos. 

 

§ 2.º O (A) Prefeito (a) poderá substituir, temporária ou definitivamente os membros impedidos do 

exercício de suas funções. 
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§ 3.º O mandato dos membros do Conselho Deliberativo, será exercido gratuitamente e suas funções 

consideradas como prestação de serviços relevantes ao Município ao interesse público. 

 

§ 4.º O conselho gestor deverá estabelecer regras próprias para seleção de projetos de entidades 

interessadas na celebração de parcerias, mediante instrumentos apropriados. 

 

Seção I 

Da Presidência 

 

Art. 8.º Compete ao Presidente do Conselho: 

 

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 carente do 

município, em consonância com a política municipal 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 - convocar e presidir as reuniões do Conselho Deliberativo; 

 

III - apreciar as sugestões encaminhadas pelos membros do Conselho, para participação de convidados 

nas reuniões; 

 

IV - aprovar antecipadamente, a pauta de cada reunião, ordinária ou extraordinária; 

 

V - proferir voto de qualidade, em caso de empate em suas votações; 

 

VI - supervisionar o cumprimento da pauta de reuniões e firmar a ata das respectivas reuniões;  

 

VII - editar os atos, normativos ou individualizados, necessários ao exato cumprimento de suas decisões. 
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VIII – Movimentar conta bancaria conjuntamente com um membro do conselho deliberativo designado 

por este para as funções de tesoureiro, nos ternos do parágrafo único do artigo 7º da Lei 013/93. 

 

Seção II 

Dos Membros do Conselho Deliberativo 

 

Art. 9.º Compete aos membros do Conselho: 

 

I - comparecer às reuniões bimestrais ordinárias e às extraordinárias, quando convocadas; 

 

II - propor temas e assuntos pertinentes à área de atuação do Fundo Social de Solidariedade para 

discussão nas reuniões; 

 

III - propor novas ações e/ou iniciativas para integrar o Plano Anual de Trabalho do Fundo Social de 

Solidariedade; 

 

IV - acompanhar os resultados finais dos Chamamentos Públicos em benefício de Organizações da 

Sociedade Civil, promovidos pelo Fundo Social de Solidariedade; 

 

V - apreciar a prestação de contas das Organizações da Sociedade Civil referentes aos termos de 

colaboração e termos de fomento executados com recursos do Fundo Social de Solidariedade, caso haja; 

 

VI - efetuar o levantamento das principais necessidades e aspirações da comunidade e apresentar em 

reunião do Conselho para discussão e definição das prioridades que serão apresentadas aos parceiros; 

 

VII - empreender esforços visando à captação de recursos, de qualquer natureza, a serem encaminhados 

pelos doadores, diretamente ao Fundo Social de Solidariedade; e 

 

VIII - valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comunidade voltadas para a solução dos problemas locais. 
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Art. 10. O Conselho deve reunir-se, ordinariamente, uma vez a cada Três meses, de acordo com 

calendário anual a ser aprovado pela Presidência do Fundo Social de Solidariedade e, 

extraordinariamente, sempre que for necessário. 

 

Art. 11. Concluídos os mandatos, os membros do Conselho Consultivo permanecem no exercício de 

suas funções até a designação dos novos indicados pelo(a) Prefeito (a). 

 

TÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS COMUNS 

 

Art. 12. São competências comuns aos dirigentes e aos servidores em geral do Fundo Social de 

Solidariedade do Município de Potim: 

 

I - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as decisões, os prazos para desenvolvimento dos 

trabalhos e as determinações das autoridades superiores; 

 

II - assegurar padrões satisfatórios de desempenho em suas áreas de atuação; 

 

III - propor e opinar sobre medidas que visem ao aprimoramento de funcionamento do Fundo Social de 

Solidariedade; 

 

IV - manter a regularidade e a eficácia das atividades institucionais; 

 

V - manter ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos; 

 

VI - zelar pelos bens sob sua guarda, garantindo-lhes adequada manutenção, conservação e 

funcionamento; 

 

VII - zelar pela economia do material de consumo; 
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VIII - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; e 

 

IX - assegurar o cumprimento de quaisquer outras competências que lhe sejam atribuídas. 

 

TÍTULO IV 

DOS EIXOS DE ATUAÇÃO 

 

Art. 13. Para o cumprimento das finalidades institucionais, o Fundo Social de Solidariedade pauta suas 

ações nos eixos de atuação, devidamente alinhados a Programas de Governo integrantes no Plano 

Municipal de Assistência Social. 

 

TÍTULO V 

DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 

Art. 16. O Fundo Social de Solidariedade é constituído com recursos financeiros provenientes das fontes 

estabelecidas no artigo 8º da Lei nº 013/93 e suas alterações.  

 

§ 1.º Toda e qualquer arrecadação de recurso financeiro para o Fundo Social de Solidariedade, conforme 

estabelecido no caput deste artigo, deve ser depositada em conta corrente específica, criada para esse 

fim, nos termos do artigo 56 da Lei nº 4.320/64. 

 

§ 2.º As obras, serviços, compras e alienações do Fundo Social de Solidariedade serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 

nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, nos termos do art. 37, XXI da Constituição 

Federal.  
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Art. 17. Para cumprir a sua finalidade, o Fundo Social de Solidariedade pode realizar, ainda, a captação 

de recursos não financeiros a título de doação pura e simples, nos termos no artigo 8º da Lei nº 013/93. 

 

Art. 18. As doações de recursos financeiros para o Fundo Social de Solidariedade, realizadas por 

pessoas físicas ou jurídicas, devem ser divulgadas no sítio eletrônico próprio desse fundo público e no 

sitio eletrônico da Prefeitura, garantindo a publicidade desses atos. 

 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19. O Fundo Social de Solidariedade pode requisitar, em qualquer tempo, apoio institucional e técnico 

dos demais órgãos e entidades da Administração Municipal para execução de suas atividades. 

 

Art. 20. Para fins de divulgação e publicidade, o Fundo Social de Solidariedade do Município de Potim 

(FSSP) pode adotar uma logomarca a ser aprovada pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Conselho Deliberativo do Fundo Social 

de Solidariedade. 

 

Prefeitura Municipal de Potim, 20 de setembro de 2021. 

 

 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 
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