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DECRETO N° 042/2021, DE 27 DE JUNHO DE 2021 
(Publicada em data de 27/06/2021, por afixação na Sede da Prefeitur na conformi,'ade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município) 

"Modifica o Decreto Municipal n° 025/2017, de 
05/07/2017 que instituiu o Comitê Municipal do 
Programa PrirReira Infância no SUAS no 
município de Umirim-CE, na forma que indica e 
d4 outras providências" 

FELIPE CARLOS UCIIÔA SALES RIBEIRO, Prefeito Municipal de Umirim, 
Estado do Ceará, no uso de suaç atribuições legais, em pleno exercício do Cargo, e, com 
fundamento no artigo 76, inciso IX e XI, da Lei Orgânica do Município, e; 

CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 8.869 de 05 de outubro de 2016, institui 
o Programa Criança Feliz; 

CONSIDERANDO a Portaria n° 1.742 de 16 de setembro de 2019 que dispõe 
sobre os critérios de elegibilidade e a abertura de prazo para adesão ao programa Criança 
Feliz/Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social; 

CONSIDERANDO a Portaria n°. 2.496 de 17 de setembro de 2018 que dispõe 
sobre o financiamento federal das ações do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no 
SUAS, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, e dá outras providencias; 

Art. 1°. Fica instituído o Comitê Intersetorial da Primeira Infância de Umirim, 
de caráter intersetorial com a finalidade de promove: o desenvolvimento integral das 
crianças na primeira infância considerando sua família e seu contexto de vida em 
consonância com a Lei Federal n° 13.257/2016, de 08 de março de 2018. 

Paragrafo Único. Considera-se primeira infância o período que abrange os 
primeiros seis anos completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. 

Art. 2°. O Programa Primeira Infância no SUAS atenderá gestantes, crianças de 
até seis (06) anos e suas famílias, e priorizará: 

I — gestantes, crianças de até três anos e suas fJ.milias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família; 

II — crianças de até seis anos e suas famílias beneficiárias do Benefício de 
Prestação Continuada; 

II - crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplica 
de medida de proteção prevista no art. 101, caput, incisos VII e VIII, da Lei n° , de 
13 de julho de 1990 e suas famílias. 

Art.3°. O Programa Primeira Infância no SUAS :.em como objetivos: 
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I — promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento 
do desenvolvimento infantil na primeira infância; 

II — apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados 
perinatais; 

III — colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das 
famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na 
faixa etária de até seis anos de idade; 

IV — mediar o acesso da gestante, das crianças na prirrwira infância e das suas famílias a 
políticas e serviços públicos de que necessitem; 

V — integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, 
crianças na primeira infância e suas famílias. 

Art.4". O Programa Primeira Infância no SUAS será implementado a partir da 
articulação entre as políticas de Assistência Social, Educação, Saúde, Cultura entre 
outros. 

Paragrafo Único. O Programa Primeira Infância no SUAS no município de 
Umirim-CE. será coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Art.5°. Fica instituído o Comitê Gestor do Programa Criança Feliz no âmbito da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, com atribuições de planejar e articular os 
componentes do Programa Primeira trifância nb SUAS. 

§ 1°. O Comitê Gestor será composto por representantes, titulares e suplentes, dos 
órgãos como abaixo discrimina; 

I - Representantes da Secretaria Municipal d Assistência Social 
Titular: Adrielliton Ferreira Braga - RG:2005005104620 CPF:042.235.323-08 
Suplente: Maria Cleane Gonçalves — RG 3442159/2000 CPF 001.789.573-13 

TI - Representantes da Secretaria NInnicinal Educaç'áo 

Titular: Maria Anderlania Silva Fernandes - RG:2000097127320 CPF:945534593-53 
Suplente: Glaucienia Gonzaga Rodrigues Chaves - RG:94014038933 CPF:86287710349 

II - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde 
Titular: Karol Sílton Pinheiro de Freitas - RG:2002002116992 CPF:004988333-05 
Suplente: Maria Rochelly Teixeira Lucas - RG:3131234-96 CPF:863821013-20 

III - Representantes da Secretaria de Cultura, Turismos, Esp 
Juventude. 

Titular: Anderson Barroso Cunha- RG:2006010443258 CPF:03937802363 
Suplente: Lourenço Pinto Sales Júnior - RG:2006019107137 CPF:05903 13-00 
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IV - Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura Rec. Hídricos e 
Meio Ambiente. 

I itular: Benedita Sônia feixeira - RG:02701960360 CPF:141836503-30 
Suplente: Marcondes Sales da Cruz- RG:2003014127453 CPF:025125603-09 

V - Representantes da Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Indústria 
e Comércio 

Titular: Martinilsa Rodrigues Araújo - RG: 96025010837 CPF:907.818.483-34 
Suplente: Marcos Paulo Marinho Costa - RG:2007010228819 CPF:052.642.123-17 

§ 2°. Poderão ser convidado(as) a participar as atividades do Comitê Gestor 
representantes de outras instâncias, órgãos e entidades envolvidas com o tema; 

§ 3°. A Secretaria Executiva do Comitê será exercida pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social que prestará o apoio administrativo e providenciará os meios 
necessários à execução de suas atividades. 

§ 4°. A participação dos membros do Comitê Gestor será considerada prestação de 
serviços público relevante não remunerado. 
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forma descentralizada e integrada por meio da conjugação de esforços entre a União, 
estado e Município observada a intersetorialidade, as especificações das políticas públicas 
setoriais a participação da sociedade civil e o controle social. 

Art.7°. Para a execução do Programa Primeira Infância no SUAS poderão ser 
firmadas parcerias com órgãos e entidades publicas ou provadas 

Art.8°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contidas no decreto Municipal n° 025/2017, de 05/07/2017. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 27 de 
JUNHO de 2.021. 

Felipe Carlos' Uchôa Sales Ribeir'o 
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE 
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