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PROJETO DE LEI N° 104, DE 21 DE AGOSTO DE 2013. 

 
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA 
CIDADÃO EM AÇÃO, DEFININDO SUA ABRANGÊNCIA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
Art. 1º - Fica instituído, nos termos desta Lei, o Programa Cidadão em Ação no âmbito do 
Município de Sobradinho, destinado a atender ao cidadão ou cidadã residente no Município há 
mais de um ano e que esteja em situação de vulnerabilidade econômica e social, 
proporcionando-lhes transferência de renda, qualificação profissional e inserção em Frentes de 
Inclusão Produtiva. 
 
Art. 2º - Para atendimento aos objetivos do Programa Cidadão em Ação, fica criado o Grupo 
Gestor do Programa, vinculado e sob a orientação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
§ 1º – O Grupo Gestor do Programa é composto por um representante de cada uma das 
seguintes Secretarias: 
 
a) da Secretaria Municipal de Assistência Social, que será o Coordenador do Grupo; 
b) da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; 
c) da Secretaria Municipal de Obras; 
d) da Secretaria Municipal da Saúde. 
 
§ 2º – O Grupo Gestor tem por finalidade implementar e coordenar o Programa Cidadão em 
Ação, com a viabilização de planejamento, promoção ou delegação de atividades de formação e 
capacitação profissional, bem como a organização de frentes de inclusão produtiva. 
 
Art. 3º - São considerados beneficiários do Programa homens e mulheres com idade entre 
dezoito e sessenta e cinco anos, cuja renda familiar ‘per capita’ não ultrapasse a 25% do salário 
mínimo vigente no País. 
 
Art. 4º - A transferência de renda a que se refere o Programa se dará mediante o repasse a 
cada um dos beneficiários do Programa de importância definida por esta Lei. 
 
Parágrafo Único – Para a implementação da sistemática de transferência de renda de que trata 
este artigo, são necessários os seguintes procedimentos: 
 
I – Os beneficiários do Programa deverão participar de atividade ou curso de formação e 
capacitação profissional; 
II – Após esta fase, serão integradas cem (100) famílias daquelas consideradas aptas, em 
Frentes de Inclusão Produtiva, destinadas à prestação de serviços públicos à comunidade do 
Município, a serem definidos pelo Grupo Gestor; 
III – As atividades desenvolvidas pelas Frentes de Inclusão Produtiva terão a duração de dezoito 
(18) horas mensais; 
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IV – Os indivíduos participantes das Frentes de Inclusão Produtiva receberão um auxílio 
financeiro de R$ 50,00 (cinquenta reais), por mês de atividade, desde que cumpram as tarefas 
definidas pelo Grupo Gestor e o número de horas estabelecido nesta Lei. 
 
Art. 5º - São ainda requisitos para a concessão do auxílio de que trata esta Lei: 
 
a) participar dos cursos de formação humana e cidadã, capacitação profissional e programas de 
geração de emprego, trabalho e renda disponibilizados pelo Governo Municipal e entidades 
conveniadas; 
b) contribuir com a organização da cidade e viabilização de serviços voltados à melhoria das 
condições de vida da comunidade sobradinhese, a partir de atividades desenvolvidas e 
coordenadas pelo poder público municipal; 
c) participar de eventos e atividades com as demais pessoas e grupos envolvidos com o 
Programa Cidadão em Ação, no sentido de viabilizar sua organização e devidos 
encaminhamentos. 
 
Art. 6º - Fica sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social a seleção das 
famílias beneficiárias do Programa, bem como a organização e disponibilização, de forma clara e 
transparente, do cadastro das mesmas, devendo publicar, bimestralmente, a relação dos 
beneficiários cadastrados. 
 
Art. 7º - Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social a elaboração, num prazo 
máximo de noventa dias a contar da publicação desta Lei, de Regimento Interno referente ao 
Programa e ao Grupo Gestor, com a finalidade de regulamentar o processo organizativo dos 
mesmos, sujeito à homologação por Decreto do Poder Executivo. 
 
Art. 8º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Assistência Social, devendo a peça 
orçamentária para o exercício de 2014, destinar rubrica para ditas despesas. 
 
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do 
dia primeiro do mês de janeiro de dois mil e quatorze. 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 21 de 

agosto de 2013. 
 
 
 

Luiz Affonso Trevisan 
Prefeito Municipal  
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Of. 526-SMA/2013    Sobradinho, 21 de agosto de 2013. 
 
 
 
Ilma. Sra.: 
Ver. Maxcemira De Pellegrin Trevisan 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Sobradinho - RS 
 
 
      Senhora  Presidente: 
 
 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei 104, que dispõe sobre a instituição do Programa 
Cidadão em Ação, definindo sua abrangência, e dá outras providências. 

Este Projeto de Lei visa o atendimento ao 
cidadão ou cidadã residente no Município, há mais de um ano, e que esteja em situação 
de vulnerabilidade econômica e social, proporcionando-lhes transferência de renda, 
qualificação profissional e inserção em Frentes de Inclusão Produtiva. 
Para o desenvolvimento dos objetivos do Programa Cidadão em Ação, é criado o Grupo 
Gestor do Programa, vinculado e sob a orientação da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, e composto por membros  representantes da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto, da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria 
Municipal da Saúde. 

 
Aguardando a aprovação deste projeto, desde já 

agradecemos. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 
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