
                                   LEI N°°°° 440/2002                                                        de 06 de agosto de 2002. 
 
  

“ESTABELECE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AS 
RESPECTIVAS AÇÕES, CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES 
NECESSITADOS, e dá outras providências”. 

 

 

HARDI MILTON EICKHOFF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte; 
 
 
 

LEI: 
 
 
Art. 1° - O Município, na medida de suas possibilidades financeiras e dotações orçamentárias, prestará 
assistência social aos necessitados, residentes em seu território. 
 
Art. 2° - Entende-se por necessitados, beneficiários da política de Assistência Social do Município: 
I – os indigentes, pessoas ou grupos familiares sem rendimentos do trabalho ou de capital, desprovidos de 
meios financeiros suficientes para prover as necessidades básicas; 
II – carentes, as pessoas ou grupos familiares com renda insuficiente para atender uma ou mais das 
necessidades básicas referidas no inciso anterior; 
Parágrafo Único – É presumida a carência do indivíduo com renda mensal até meio salário mínimo e a do 
grupo familiar de duas ou mais pessoas com renda não superior a dois salários mínimos. 
 
Art. 3° - Os auxílios previstos nesta Lei serão concedidas a pessoas consideradas necessitadas e que estiverem 
cadastradas na Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social. 
§1° - A Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social, que controla os auxílios às pessoas, manterá 
atualizados os dados sócio-econômicos das pessoas ou grupos familiares, revisando-os pelo menos uma vez ao 
ano. 
§2° - Cabe a Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social e ao Conselho Municipal de Assistência Social o 
deferimento ou não, segundo os critérios desta Lei e de seu regulamento. 
 
Art. 4° - As pessoas necessitadas poderão ser concedidas, de conformidade com as suas carências, auxílios de 
bens, serviços ou utilidades, sob a forma de: 
I – material para construção, reforma ou recuperação de moradia própria; 
II – aquisição de caixões para sepultamento; 
III – vestuário e agasalho. 
§1° - O Poder Executivo, preferentemente, pagará o auxílio concedido diretamente ao profissional, fornecedor 
ou prestador do serviço, mediante procedimento regular da despesa. 
 
Art. 5° - Caberá sempre a Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social encaminhar as devidas 
providências legais necessárias ao processamento da despesa, dependendo sempre da existência de dotação 
orçamentária e do prévio empenho da despesa e, especialmente atestar a execução dos serviços e o 
fornecimento do material. 
 
Art. 6° - Os atendimentos efetuados nos termos dos artigos anteriores serão sempre registrados na ficha 
cadastral da pessoa ou grupo familiar, consignando o nome do atendido, o dia e o objeto da prestação. 
 
Art. 7° - Sempre que possível, os auxílios serão liberados de forma programada, objetivando economia de 
meios e procedimentos. 
 



Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará o que for necessário para a correta aplicação 
da presente Lei. 
 
Art. 9° - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social. 

 
Art. 10° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em 
06 de agosto de 2002. 
 
 
 

HARDI MILTON EICKHOFF 
        Prefeito Municipal                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Registre-se e Publique-se: 
 
 

    Adriana Cristine Mäger 
                              Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


