60VElHO MUNICIPAl DE

OROS
Cohinele do Prefeiro

Oros, 08 de Maio de 2017

LEI N°. 9612017
INSTITUI

NO

ÁMBITO

MUNICIPAL

O

f'ROCR)'.M,A, CRIAN<;:A FELlZ/SUAS E DA
OUTRAS PROviDENCIAS.

O Prefeito do lIIunicipio de Orós/CE, o Sr. SIMÁO PEDRO ALVES
PEQUENO, no uso de suas atribulcóas legais, fa7 saber que a Cámara
Municipal APROVA

e eu SANCIONO

e PROMULGO

a scguintc

LEI

MUNICIPAL:

Art. 1°. ;:ica msbll.ido o Programa Crianca FelizlSUAS, de caráter intersetorial.
corn a ñnelidade de promcver o desenvolvimento integral das enancas na
primeira infancia, considerando

sua família e seu contexto de vida, em

ccnsonáncia com a Leí n! 13257. de 8de marCQde 2016
Parágrafo único.

Considera-se ¡:rimeira infancia o periodo que abrange os

prime iros seis anos completos ou os setenta e deis meses de vida da enanca.
Art. 2~ O Programa Criarc;a Feliz atenderá gestantes. enancas de até seis anos
e stlas f3mlloas e onoriaará:
I - gestantes. enancas de até trés anos e suas iamilias beneficiarias do Programa

Bolsa Familia;
II - criancas de até seis anos e suas familias beneñcíáriasdo Renef'r.io de
Prestacao Connnvada; e

111 - enancas de até seis anos afastadas co convivio familiar em razáo da
aphcacáo de medida de proiecáo prevista no art 101. caput incisos VII e VIII.
da Lel n2 8.069. de 13 de julho de 1990.e suas familias
Art. 32 O Proqama

Cnanca Fehz tem como obje:ivos:

1- promover o desenvolvmento hunano a partir do aooio e do acompanhamento
do desenvolvrmento

i,fantil integral na primeira infancia

1.'
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11- apoiar a gestante ea familia na p'epara~opara

o nascirrento e nos cu dados

perinatas:
II • cotaoorar no exercicio da parenlalidade. fortalecando os vinculos e o papel

das famihas para e desempenhc da fun~o de cuidaoo, protecáo e educacáo de
enancas na faixa etária de até seis anos de idade;

IV - mecíar o acesso da gestante. das críancas na primeira infancia e das suas
familias a potiticas e servicos públicos de que necessitem; e
v . integrar, ampliar e tcrtetecer a~es

de politicas públicas voltades para as

gastantes. enancas na prmeíra infancia e suas familias.

Art. 4~ Para atcanear os objetivos elencadcs m) art, 3!, o Programa Crianca Feliz
tern como principais comoonentes:
I • a rea i¿i:lyáu de vis tas uomioliares periódicas,

pOI profissional capacitado, e

ele acoes complementares que apoiem ges¡ames e íam1lfas e tavorecem o
desenvclvunento oa enanca na primeira iníáncia:

11 .

él

capaotacáo e a formacáo continuada de profissionais que atuern junto as

gestantes e as enancas na pñmeira infáncia, com vistas

a quaññcacao no

atcndimcnto e ao (ortalccimcnto do intersetonalidade:
111 - O desenvolvimento de conleúdo e material de apoio para o atendimento

antersetorial as gestantes. as enancas na primeira inf3ncia e as suas fammas;

IV

o :lpOIO 30S Estados, ao Distrito FooGral e acs Municipios, ~isando

a

a

i11obllizayao, articutacáo intersetorial e á implemenlayao do Programa: e

v -

a promocao de estudos e pesquisas acerca co desenvolvimento infantil

Integral
Art. 5-!! O Programa Crianca Feliz sera implementado o.partir da articulacáo

as pouucas de assísténda social, saúde, eoucacáo.

entre

cultura, direitos humanos,

direitos das enancas e dos adoiescentes. entre outras.
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Parágrafo único. O Programa Crianca FeliZ será coordenado pelo Ministerio do
Desenvolvimento Social

e Agrário.

Art. 62 As polil cas públicas voltadas ao atenrlimentn nrn díreitoa da críanca na
p-imeira infancia seráo elaboradas e executadas da forma a:

I . atender ao interesse superor da aianc;a

e a sua condícáo de sujeito de direitos

e de cidadá;
11

incturr

respeito

3

parncipacáo da enanca na daf nicáo das a~oes que lhe digam

em

conformidade

COTl

SUBS

carac:eósticas

etárias

e

de

desenvolvimento;
111 - respeitar a individuaidade

e

os

rímos

de desenvolvimenlo das

enancas e

valorizar a diversidade da infancia brasileira. assim como as diferen(:as entre as
r.-ian\-<l~em seus contextos soc ais e culturáis:
IV _ reduzu as deslgu31dades no acesso aos oens e servícos que atendam 80S
dueitos da enanca na primeira infáncra. priorizando o rivestlmento público na

prornocáo da justic;a social. da equidade e da ínctusáo sem discrirrsnaeáo da
enanca:

v _articular as dimensóes

ética. humanista e politice da crianca cidadá com as

~viu~"c'as cientiñcas e a prátice proflsaionat no alendimento da primeira

tntáncía,
VI _ adotar abordagem participativa. envoleeodo a sociedade. por meio de suas
crcamzacóes representativas. os profissíorais
apnmcr arnento da qllalídade

da"

os oaís e as enancas. no

a~.oes e na garantía da oferta do;

servicos:

VII _articular as acóes setonais com vetas ao atendimento integral e Integrado;
VIII _descentraüzar as acóes entre os entes da Federacáo:
IX _ promover él [oflnc<;ao da cultura de protecáo e prornocáo da críanca, com

apoio dos meios oe comurncacao social.
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Parágrafo único. A parücipacáo da crianea na íormutacáo das polñcas e das

81(OeS QJe he dtzern respeito tem o objetivo de promover sua inclusáo social
como cidadá e dar-se-á de acordo CC?rr a especificidade de sua idade, devendo
ser realizada por profissionais qualificados em processos de escuta adecuados

as diferentes formas de expressáo ilfantil.
Art. 7~ Flca Instituido o Comité Gestor do Programa enanca FelIZ, no ameno da

secreraua MUniCipalce ¡O,ssislénciaSocial E Oesenvolvimento Económico. com
a atflbui~ao de planejar e articular os componentes do Programa Crianca Feliz.
§ 1!! O Comité Gestor sera composto por representantes, titula- e suplente, dos

~e9uinte$ órgaos:
I - A Secretaria Municipa· de Assísténca Social E Desenvolvimento Económco.
que o coordenará;
11- Secretaria Municipal de Govemo e Articula9áo;

111- Secretaria Municipal de Edi.cacáo.

Espone e Juventude;

IV - Secretaria Municipal de Cultura. e
V - Secretana MUniCipalde saoce.

§ 2!! Os membros do Comité Gestor seráo Indicados pelo titu ar do respectivo
órgao e designades e n ato do Prefeito Municipal

§ 3!' Pcderáo ser convidados a participar das auvíoaoes do comné Gestor
representantes de outras instancias. óqaos e entidades envolv das com o lema.

§ 4~ A Sacretaria-Executivado Comi¡é Gestor sera exercida pela Secretaria
MUnicipal de Assisténcia Social E Desenvnlvimenlo Económico. que prestará o
apoio adrrunistrabvo e providenciara os meios necessários

a execu¡;3o

de suas

atlvidades.

§ 5Q A

participac;:áo dos represen;anles do Co-nité Gestor será ccnsiderada

orestacao de servico oúbtico relevante nao remunerada.
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Art. 8° As acóes do Programa Crianca Feliz seráo executadas de forma
descentralizada e integrada. por meio da conjugayao de esforeos emre Uniéo,
Estados

Distrito Federal e Municipios, observada a interseloñalidade,

as

especiñcidades das polilicas públicas setonais, a parficipacáo da sociedade civil
e

° controle social.

Art. 9~Aparucoacao oo Municipio no Programa enanca Feliz ocorrerá por meto
de procedu-iento de adesáo ao Programa e condioonado ao atendinento de
criterios definidos pelo Minisrerio do Desenvolvimento Social e Agrario, ouvido o
Com té Gestor.
Art. 10 Pa-a a execucáo

do Programa Crianca Feliz poderño ser firmadas

parcer ías corn ÓfyiÍos e entidades

púbr-ca:: ou

prívadas.

Art. 11 Os recursos para a irnplementacáo das a.;:oesdo Programa Crianca Feliz
correrao a conta das ootacóes orcamentárias consignadas anualmente nos
orcaos e nas entoades envolvoos. observados os lil'T'ites de mnvimentacáo,
empenho e pagamento da pr09rama~:>

on;amentáñ;¡ e finance

fa

anual,

conforme drsposto no Decreto Pres,deneial N°. 8.36912016.

Art. 12 Ficam revogadas todas as disposir;ces contrárías a presenle lei, que
passa a viqorar e ter seus efeitos aplicados a partir de sua publica~ao.
REGISTRE-SE,

PUBLIQUE·SE

Q

CUMPRA-SE.

Paco da Prefeitura Municipal de Orós/CE, em 08 de Maio de 2017.

Simáo Pedro Alves Pequeno
Prefeilo Municipal
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