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LEI Nº 1.465, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018. 
 

 Institui o Gabinete de Representação e 
Acompanhamento de Políticas 
Sociais. 

O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica instituído o Gabinete de Representação e Acompanhamento de Políticas Sociais. 

Fica instituído o Gabinete de Representação e Acompanhamento de Políticas Sociais do Município, 
vinculado ao Gabinete do Prefeito. 
 § 1º O Gabinete de que trata o caput deste artigo será coordenado preferencialmente pela 
Primeira Dama do Município ou por pessoa designada pelo Prefeito; 
 § 2º A função de coordenador exercida pela Primeira Dama ou por outra pessoa designada para 
a atividade, será considerada serviço público relevante, vedada sua remuneração, a qualquer título. 
 Art. 2º Compete ao Gabinete de Representação e Acompanhamento de Políticas Sociais: 
 I - acompanhar os trabalhos de natureza social e comunitária desenvolvidos pelo Governo em 
todas as áreas pertinentes, atuando de forma transversal com as demais Secretarias e órgãos 
governamentais e reportando as avaliações e resultados diretamente ao Prefeito; 
 II - fornecer subsídios ao Prefeito na análise das políticas sociais, promovendo a sua integração, 
em articulação com os órgãos e entidades executoras; 
 III - colaborar com as entidades assistenciais, de prestação de serviço social e comunitário, 
compatibilizando-a com a execução das políticas sociais do Governo; 
 IV - exercer a representação institucional do Prefeito nas ações de natureza social, comunitária 
e assistencial, participando de atos e eventos vinculados aos trabalhos vinculados à área; 
 V - promover campanhas e programas para prevenir e atender às demandas nas situações 
emergenciais ou de calamidades; 

VI - propor projetos, programas, campanhas e ações que visem à melhoria da qualidade de vida 
da população, à proteção de pessoas com vulnerabilidade social, à integração de jovens ao processo 
educacional, qualificação profissional e desenvolvimento humano; 
 VII - representar o Município no Fórum Permanente das Primeiras Damas; 
 VIII - arrecadar, organizar e distribuir as doações conforme a sua natureza; 
 IX - organizar e divulgar projetos, eventos, programas e ações do Município relacionadas às 
finalidades do Gabinete; 
 X - prospectar recursos e parcerias para a execução de programas, projetos e ações de interesse 
público; 
 XI - colaborar na organização do cerimonial do Poder Executivo; 
 XII - propor sugestões para a inclusão de eventos no Calendário Oficial do Município, e/ou 
colaborarem na sua elaboração. 
 Art. 3º A ação integrada do Gabinete de Representação e Acompanhamento de Políticas Sociais 
com os órgãos da Administração Pública municipal, estadual e federal, dar-se-á através de ações junto 
aos conselhos municipais, intercâmbio com Secretarias, Defesa Civil e outros órgãos e entidades que 
venham a integrar-se nos programas e projetos do referido Gabinete. 

Art. 4º Para atender as demandas e necessidades administrativas geradas no Gabinete de 
Representação e Acompanhamento de Políticas Sociais, poderão ser lotados ou designados servidores 
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efetivos e comissionados do quadro do Município, respeitadas as atribuições fixadas em lei para cada 
cargo, bem como, poderão ser utilizados quaisquer bens públicos municipais, tais como, veículos, 
espaços físicos, equipamentos, etc.   
 Art. 5º O Coordenador do Gabinete de Representação e Acompanhamento de Políticas Sociais 
terá vínculo exclusivamente institucional, não remunerado com o ente municipal, autorizadas 
eventuais despesas com deslocamentos terrestres e aéreos, hospedagem, alimentação, participação em 
eventos, representação do gestor e do Município, nos termos da Lei Municipal nº 966, de 30 de 
outubro de 2009. 
 Parágrafo único. O Gabinete de Representação e Acompanhamento de Políticas Sociais deverá 
encaminhar seus pleitos administrativos e financeiros diretamente ao Prefeito, mediante as respectivas 
requisições, visando a competente autorização. 
 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

NOVA RAMADA/RS, 26 de Fevereiro de 2018. 

 
Marcus Jair Bandeira 

Prefeito 
 

                                                                                          
Registre-se e Publique-se.                                                                                     
                                                                                                                          
             Marinez de Lima Rubert 
Secretária Municipal de Administração 

 
  
 


