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Lei Municipal  450/2015                                          

 
 

EMENTA: 

Dispõe Sobre o Plano Municipal Pela Primeira 

Infância e dá Outras Providências.  

 

. 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE VERA CRUZ/RN, Faço saber que a CÂMARA 
MUNICIPAL aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

 Art. 1º - Fica aprovado o Plano Municipal Pela Primeira Infância do Município de Vera Cruz/RN, 

em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA, Lei nº 8.069, de 13 de Julho 

de 1990; 

 

Art. 2º - Fica o anexo I como parte integrante desta lei; 

 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

 

 

 

 

Vera Cruz - RN, em 10 de Julho de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Paulo Pinho Cabral 

Prefeito Municipal  
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VERA CRUZ/RN 
2015 a 2017 

PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA 
  

 

 1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 
Município: Vera Cruz /RN   

Macrorregião: Agreste 

Microrregião: Metropolitana  

Extensão Territorial (km²) 100 Km² 

População: 10.719 

Período de Execução: 2014 a 2017 

 

 
1.1 -  PREFEITURA MUNICIPAL 

  
Nome do Prefeito: JOÃO PAULO PINHO CABRAL 

Mandato do Prefeito: 2013 a 2016 Data de Inicio: 01/01/2013 Término: 31/12/2016. 

Documento de Identidade: 1967834 ITEP/RN CPF: 043.611.944-75 

Endereço da Prefeitura: Rua Jerônimo de Albuquerque,02   

CEP: 59.184-000 Telefone (84 ) 3275 0151  Fax (84 ) 3275 0241  

E-mail: veracruzrn@hotmail.com 

 
1.2 -  INFORMAÇÕES SOBRE O ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social 

Endereço: Rua Jerônimo de Albuquerque, 02   

CEP: 59.184-000 Telefone (84) 3275 0112 Fax (84) 3275 0112 

Email: acaosocialvc@gmail.com  

 

1.3 -  INFORMAÇÕES SOBRE O ÓRGÃO GESTOR DA EDUCAÇÃO  

Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Educação e Desportos 

Endereço: Rua Jerônimo de Albuquerque, 02   

CEP: 59.184-000 Telefone (84) 3275 0112 Fax (84) 3275 0112 

Email:   

mailto:veracruzrn@hotmail.com
mailto:acaosocialvc@gmail.com


1.4 -  INFORMAÇÕES SOBRE O ÓRGÃO GESTOR DE SAÚDE 

Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde  

Endereço: Rua Jerônimo de Albuquerque, 02   

CEP: 59.184-000 Telefone (84) 3275 0112 Fax (84) 3275 0112 

Email:   

1.5 -  INFORMAÇÕES SOBRE O ÓRGÃO GESTOR DE CULTURA, TURISMO E MEIO 

AMBIENTE 

Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. 

Endereço: Rua Jerônimo de Albuquerque, 02   

CEP: 59.184-000 Telefone (84) 3275 0112 Fax (84) 3275 0112 

Email: sectumavc@gmail.com  

 

1.6 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 
 

mailto:sectumavc@gmail.com


1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA: 

 

O Plano Municipal da Primeira Infância do município de Vera 

Cruz/RN surgiu de reflexões coletivas, a partir de dados coletados pelos 

diversos segmentos da rede de proteção da criança, daí foram definidos 

objetivos, dado intencionalidade às ações, estabelecido metas a serem 

alcançadas durante o período de fevereiro de 2015 a dezembro de 2017; ele 

está fundamentado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e dos 

Adolescentes. 

Este instrumento de formulação e implementação de politicas 

públicas deverá assegurar a garantia dos direitos das crianças ao convívio 

familiar e comunitário de forma integrada e articulada entre todos os setores. 

As boas vivências que a criança compartilhar com seus familiares a 

partir de então vão moldando o seu desenvolvimento. Inicia-se nesta fase o 

aprendizado das regras de convivência. 

A construção de uma sociedade produtiva e próspera está 

diretamente relacionada com o investimento realizado nos primeiros anos de 

vida das crianças, mais especialmente nos três anos iniciais, incluindo também 

a gestação. 

É neste período, de zero até os 3 anos, que se estabelecem as 

bases do desenvolvimento físico, intelectual e psicossocial da criança e que 

oferecerão as condições para que se torne um adulto capaz de conduzir com 

autonomia e prosperidade a sua vida. 

Por outro lado, quando este processo ocorre de modo inadequado 

pela não atuação e participação dos pais, a criança não consegue estruturar as 

melhores condições para lidar com as suas emoções. Poderá se tornar pouco 

habilidosa para administrar as adversidades naturais do dia a dia, 

desenvolvendo uma baixa tolerância à frustração, além de comportamentos 

desviantes e que irão prejudicá-la no seu desempenho como ser social. Isso 

não favorece ajustes nos seus relacionamentos futuros e gera sensíveis 

prejuízos no seu desempenho como pessoa. 



A primeira infância é a fase de maior vulnerabilidade, que demanda 

uma atenção muito mais que especial e um local seguro, acolhedor e 

estimulante a partir da sua própria casa no convívio com os seus familiares. É 

preciso entender a criança como pessoa. Por isso, convocamos todos os 

membros da sociedade para juntarem-se a nós, em uma corrente que contribua 

para a vivência de uma sociedade digna e justa para as crianças apoiando-nos 

nos compromisso com os seguintes princípios e objetivos: 

1. Colocar as crianças em primeiro lugar; 

2. Não abandonar nenhuma criança; 

3. Cuidar das crianças; 

4. Educar as crianças; 

5. Proteger as crianças de todo tipo de violência; 

6. Ouvir as crianças e assegurar sua participação; 

7. Proteger o meio ambiente para as crianças. 

E para que possamos atingir esse proposito baseado no Plano 

Nacional da Primeira Infância elegemos seis ações que consideramos 

prioritárias: 

1. Crianças com Saúde 

2. Educação Infantil 

3. Assistência Social a crianças e suas famílias 

4. Enfrentando as violências sobre as crianças 

5. Protegendo as crianças da pressão consumista 

6. Evitando acidentes na primeira infância 

Vale ressaltar, para que as metas estabelecidas neste Plano 

Municipal pela Primeira Infância de Vera Cruz/RN sejam alcançadas é preciso 

que todos, governo e sociedade, assumam este compromisso. Assim, 

construiremos de forma digna e honrosa melhores condições de vida e de 

desenvolvimento para todas as nossas crianças. 

 

. 



2. SITUAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICIPIO DE VERA 

CRUZ/RN 

2.1 – INDICADORES DE EDUCAÇÃO 

Segundo o IBGE/2010: 

 Havia 540 crianças na faixa etária de 0 a 3 anos e eram 

atendidas 61 crianças- creche/ educação infantil; 

 Havia 406 crianças na faixa etária de 4 e 5 anos e eram 

atendidas 315 crianças – pré escola/educação infantil. 

2.1.1 – Ano de referencia das informações – 2014 

 Número de creche no município – 00 

 Número de estabelecimentos de educação com salas de creche – 

público 06, privado 01 = 07 

 Número de matriculas até 3 anos na modalidade de creche – público 

125, privado 047 = 132 

 Numero de Centro de Educação Infantil – público 1, privado 0 = 01 

 Numero de matricula de crianças de 4 e 5 anos e 11 meses na 

educação infantil – público 334, privado 29 = 363 

 Numero de estabelecimentos de educação infantil públicos e 

privados em conformidade com os parâmetros curriculares de 

educação infantil estabelecidos pelo MEC- 0 

 Numero de professores da educação infantil – público  22, privado  

03 = 25 

 Percentual de instituição de educação infantil com oferta diária de 

merenda escolar – 100% 

 Numero de instituições de educação infantil de atendimento integral 

para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses – 00 

 Numero de alunos até 5 anos e 11 meses com necessidades 

educacionais especiais inseridos na educação infantil- público 02, 

privado 01 = 03 

 Numero de alunos até 5 anos e 11 meses inseridos em programa de 

atendimento especializado para crianças com necessidades 

educacionais - 0 



 Numero de crianças até 6 anos que utilizam transporte escolar – 

publico 32, privado 14 = 46 

 Percentual de instituições de educação infantil que tem 

representação de pais de alunos no conselho escolar – 100% 

 Percentual de instituições de educação infantil que contemplam em 

seus projetos pedagógicos temáticos que desenvolvem atividades de 

educação ambiental – 100% 

 Percentual de instituições de educação infantil que contemplam em 

suas propostas pedagógicas currículos e materiais didáticos 

referentes à diversidade étnico-racial com vistas à promoção da 

igualdade – 100% 

 Percentual de instituições de educação infantil com cantinas com 

alguma restrição de venda de alimentos potencialmente prejudiciais à 

saúde da criança – Não há cantinas nas escolas, porém na Escola 

Municipal Cônego Antônio Barros há vendedores ambulantes que 

vendem produtos prejudiciais à saúde das crianças. 

2.2– INDICADORES DE ASSISTENCIA SOCIAL 

2.2.1 – Ano referencia das informações – 2014 

 Numero de Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS) – 01 

 Numero de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família com 

criança até 6 anos que não recebe o beneficio – Zona Urbana = 62 e 

Zona Rural = 95 

 Numero de famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família 

com criança até 6 anos -  Zona Urbana = 301 e Zona Rural = 527 

 Numero de gestantes inseridas nos grupos acompanhados pelo 

PAIF – 

 Numero de ações de prevenção contra todos os tipos de violência 

relacionadas a Primeira Infância. 

2.2 - INDICADORES DE SAÚDE 

2.3 INDICADORES PARA O PLANO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

2.4 SAÚDE 



2.5 número de gestantes - 103 e de gestantes adolescentes - 30 

2. percentual de mães com 6 consultas de pré-natal – 68,75% 

3. taxa de mortalidade infantil - 4 

4. taxa de mortalidade materna - 2 

5. percentual de crianças de 0 a 4 meses com aleitamento materno 

exclusivo – 104 crianças 

6. crianças menores de 1 ano desnutridas - 4 

7. cobertura do calendário básico de vacinação da criança- 100,35% 

8. cobertura do Programa Saúde da Família – 90% 1ª vigencia 2014 

e 80% 2ª vigencia 2014 

9. Cobertura de saneamento básico - ? 

10. número de Unidades de Saúde e Hospitalares – 6 Equipes de 

saúde da Família com 2 casas de apoio , 1 centro de referência em 

especialidades  e 1 Unidade Hospitalar 

2.6 Obs: Vou pesquisar o número de crianças em obesidade! 

2.7 FONTE: DATASUS, 2014 

2.8  

 3. OBJETIVOS: 

 3.1 -  OBJETIVO GERAL – Garantir os direitos das crianças 

menores de seis anos. 

 3.2 – OBJETIVOS/ RESULTADOS ESPERADOS/METAS 

AÇÃO FINALISTICA OBJETIVO RESULTADOS 

ESPERADOS/META 

Crianças com Saúde 

 

 

Todas as crianças com 

direito a saúde 

Combater a obesidade 

infantil. 

 

Garantir a segurança 

alimentar e nutricional. 

 

Educação Infantil Priorizar o acesso à 

educação infantil e 

fomentar a oferta do 

atendimento 

Aumentar o número de 

matriculas de crianças de até 

3 anos em 30%ate dezembro 

de 2017. 



educacional.  

Aumentar 100% o numero de 

Centro de Educação Infantil 

até dezembro de 2015. 

 

Aumentar o numero de 

matriculas de crianças de 4 e 

5 anos e 11 meses de 315 

para 406 até 2017. 

Assistência Social a 

crianças e suas famílias 

Promover ações no 

âmbito da assistência 

social tendo centralidade 

na família, e que 

garantam a convivência 

familiar e comunitária.    

Desenvolver  4 campanhas 

de prevenção contra todos os 

tipos de violência relacionada 

à Primeira Infância no 

período de 2015 a 2016. 

 

Constituir um espaço de 

convivência que garanta a 

participação e o 

protagonismo das gestantes 

e nutrizes para o exercício da 

cidadania. 

Protegendo as crianças 

da pressão consumista 

 

  

Evitando acidentes na 

primeira infância 

 

  

     

 

 


