
LEI N° 1.015, DE 09 DE JUNHO DE 2010 
 

  
Fica Alterada a Lei Municipal n° 820, de 14 
de Dezembro de 2007. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º Fica incluído o inciso III, no art. 7° e alterado o “caput” do art. 9°, da Lei 
Municipal n° 820, de 18 de Dezembro de 2007, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 ... 
III - De Instância no Controle Social do Programa Bolsa Família: 
a) no que se refere ao cadastramento único: 
- contribuir para a construção e manutenção de um cadastro qualificado, que reflita a 

realidade socioeconômica do Município e assegure a fidedignidade dos dados e a eqüidade no 
acesso aos benefícios das políticas públicas, voltadas para as pessoas em situação de 
vulnerabilidade e risco social; 

- Identificar os potenciais beneficiários do Programa Bolsa Família, sobretudo as 
populações tradicionais e em situações específicas de vulnerabilidade e aquelas que se 
encontram em situação de extrema pobreza, assim como solicitar ao Poder Público municipal seu 
cadastramento; e 

- conhecer os dados cadastrais dos beneficiários do Bolsa Família, periodicamente 
atualizados, e sem prejuízo das implicações ético-legais relativas ao uso da informação. 

b) no que se refere à gestão dos benefícios: 
- avaliar, periodicamente, a relação de beneficiários do Bolsa Família; 
- solicitar, mediante justificativa, ao gestor municipal, o bloqueio ou o cancelamento de 

benefícios referentes às famílias que não atendam aos critérios de elegibilidade do programa; e 
- acompanhar os atos de gestão de benefícios do programa. 
c) no que se refere ao controle das condicionalidades: 
- acompanhar a oferta por parte dos governos locais dos serviços públicos necessários ao 

cumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família pelas famílias beneficiárias; 
- articular-se com os conselhos setoriais existentes no Município para garantia da oferta 

dos serviços para o cumprimento das condicionalidades; 
- acompanhar e analisar o resultado e as repercussões do acompanhamento do 

cumprimento de condicionalidades no Município; e 
- contribuir para o aperfeiçoamento da rede de proteção social, estimulando o Poder 

Público a acompanhar as famílias com dificuldades no cumprimento das condicionalidades. 
d) no que se refere aos programas complementares: 
- acompanhar e estimular a integração e a oferta de outras políticas públicas que 

favoreçam a emancipação da condição de exclusão social das famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família, em especial das famílias em situação de descumprimento das condicionalidades. 

e) no que se refere à fiscalização, monitoramento e avaliação do programa: 
- acompanhar, avaliar e subsidiar a fiscalização e o monitoramento do processo de 

cadastramento no Município, da seleção dos beneficiários, da concessão e manutenção dos 
benefícios, do controle do cumprimento das condicionalidades, da articulação de ações 
complementares para os beneficiários do programa e da gestão do programa como um todo; 



- exercer o controle social articulado com os fluxos, procedimentos, instrumentos e 
metodologias de fiscalização dos órgãos de controle estatais, em especial, os conselhos 
municipais; 

- comunicar às instituições integrantes da Rede Pública de Fiscalização do Programa 
Bolsa Família (Ministérios Público Estadual e Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal 
de Contas da União), e à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania - SENARC a existência de 
eventual irregularidade no Município no que se refere à gestão e execução do Programa Bolsa 
Família; e 

- contribuir para a realização de avaliações e diagnósticos que permitam aferir a eficácia, 
efetividade e eficiência do Programa Bolsa Família. 

f) no que se refere à participação social: 
- estimular a participação comunitária no controle da execução do programa, em seu 

respectivo âmbito administrativo; e 
- contribuir para a formulação e disseminação de estratégias de informação à sociedade 

sobre o programa. 
g) no que se refere à capacitação: 
- identificar as necessidades de capacitação de seus membros; e 
- solicitar capacitação para os seus membros no auxilio da gestão do Programa Bolsa 

Família. 
... 
Art. 9° O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS é Órgão paritário composto 

de no mínimo seis membros e seus respectivos suplentes, de acordo com os seguintes critérios: 
... 
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

          Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 09 

de junho de 2010. 

Elton Rehfeld 
Prefeito Municipal  

Registre-se e Publique-se: 
                 
              Alfredo Höring 
Secretário Municipal de Administração  


