
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. na 131/13 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Olto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 058/13

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei na

058/13, desta data, que Dá nova redação aos artigos 20, 40, 60 e 90 da Lei Municipal na

6.881/08.

Exposicão de Motivos:

o Programa Alimentando a Vida atende diversas famílias dos territórios

de risco social do Município de Carazinho e se tornou um programa de referência para

as famílias que se encontram com os vínculos familiares e/ou sociais fragilizados.

O referido programa era custeado, na data de promulgação da Lei

Municipal na 6.881/08, por recursos do Programa Básico de Transição - PBT, que

previa ações para familias com crianças de até seis anos de idade e idosos.

Com a alteração da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS (Lei na

8.742/1993, alterada pela Lei na 12.435/2011) e a instituição da Norma Operacional

Básica do SUAS (NOB-SUAS/2012), faz-se necessário a adequação do Programa às

diretrizes do Sistema Único de Assistência Social.

O Programa Alimentando a Vida prioriza as famílias beneficiárias do

Bolsa Família, conforme normativas em vigor, as quais referem a necessidade de

atendimentos a essa famílias, a fim de que construam alternativas de superação da

situação de pobreza e vulnerabilidade em que se inserem.

Para tanto, e em razão da extinção do PBT, o Programa passa a ser

financiado com recursos do IGD Bolsa Família, instituído pela Lei na 12.058/2009 que
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altera a Lei n° 10.836/2004, a qual prevê que o IGD deve ser destinado, entre outras

ações, à implementação das ações de desenvolvimento das famílias beneficiàrias,

através de uma gestão organizada sob a forma de sistema descentralizado e

participativo.

Atenciosamente,

RE O SÜSS
Prefeito

SMASIDDV



PROJETO DE LEI N.o058, DE 31 DE JULHO DE 2013.

Dá nova redação aos artigos 2°, 4°, 6° e 9° da
Lei Municipal nO6.881/08.

Art. 1° Os artigos 2°, 4°,6° e 9° da Lei Municipal nO6.881/08, que Institui o Programa
Alimentando a Vida no Município de Carazinho, passam a viger com as seguintes redações:

"Art. 2° O Programa Alimentando a Vida tem por finalidade fortalecer as
familias, e desenvolver capacidades através de oficinas, oportunizando a seus membros o
fortalecimento dos vinculos afetivos, o respeito aos direitos sociais e o acesso às demais
politicas públicas, no intuito de minimizar a vulnerabilidade social que se encontram.

Art. 4° O Programa Alimentando a Vida será implementado de acordo com as
finalidades de proteção social básica, sob coordenação do Programa Bolsa Família,
vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 6° O Programa Alimentando a Vida terá como público alvo as familias
beneficiárias do Programa Bolsa Familia e as famílias inscritas no Cadastro Único, através
do atendimento em grupo, com encontros semanais, sendo realizadas as seguintes ações:

I. Oficinas socioeducativas, culturais e de lazer;
11.Oficinas de artesanato e profissionalizantes;
111.Oficinas de culinária, com enfoque no aproveitamento de alimentos.

Art. 9° O programa Alimentando a Vida será executado com recursos do índice
de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia -IGDBF.

~ 1° Os recursos do IGDBF, a que se refere o artigo anterior, serão utilizados
para custeio de acordo com a Lei Federal nO10.836 de 09 de janeiro de 2004 alterada pela Lei
Federal n° 12.058 de 13 de outubro de 2009;

~ 2° Os referidos recursos deverão ser previstos anualmente no orçamento,
com a devida apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social." (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 31 de julho de 2013.
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