
 

 

DECRETO Nº 059 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

“Dispões sobre o Comitê Gestor do Programa Criança     
Feliz”. 

 

O Prefeito Municipal de LAGO VERDE – MA, o Senhor Alex Cruz Almeida, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais e atendendo ao que consta na Lei Orgânica 

Municipal. 

  
CONSIDERANDO o Decreto federal nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, que institui 

Programa Criança Feliz. 

 

DECRETA 

 

Art. 1°. Fica instituído, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, o 

Comitê Gestor Estadual do Programa Criança Feliz, de caráter intersetorial, com a 

finalidade de planejar e articular as ações necessárias para alcançar os objetivos do 

Programa Criança Feliz, contribuindo na promoção do desenvolvimento integral das 

crianças na primeira infância.   

 

Art. 2°. Ao Comitê Gestor Municipal do Programa Criança Feliz cabe:   

  

I – planejar a execução do Programa Criança Feliz no âmbito do município;   

II – promover a articulação intersetorial com vistas ao atendimento das necessidades 

integrais da criança e ao fortalecimento das redes de proteção e cuidado no território 

municipal;   

III – criar estratégias para fortalecimento das ações do programa no nível municipal;   

IV – apoiar a implementação do Plano municipal do Programa Criança Feliz e 

monitorar sua execução por meio da intersetorialidade e da integração de políticas e 

ações;  
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V – planejar ações integradas para monitoramento e avaliação do programa;   

VI – promover ações de sensibilização e articulação com os gestores municipais;   

VII – promover ações de sensibilização e articulação dos órgãos municipais que 

compõem o Comitê, para melhoria da gestão do Programa Criança Feliz.   

 

Art. 3°. O Comitê Gestor será composto por representantes, titular e suplente, 

dos seguintes órgãos: 

 

I – Secretaria Municipal de Assistência Social, que o coordenará; 

II – Secretaria Municipal de Saúde; 

III – Secretaria Municipal de Educação; 

IV – Secretaria Municipal Cultura;  

V – Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente, e 

VI – Pastoral da Criança. 

 

§ 1º. Os membros do Comitê, titulares e suplentes, exercerão mandato de 1 

(um) ano, permitida uma recondução. 

 

§ 2º. Os membros do Comitê Gestor serão indicados pelo titular do respectivo 

órgão e designados em ato do Secretário (a) Municipal de Assistência Social e Prefeito 

(a) Municipal. 

 

§ 3º. Poderão ser convidados a participar das atividades do Comitê Gestor 

representantes de outras instâncias, órgãos e entidades envolvidas com o tema. 

 

§ 4º. A Secretaria-Executiva do Comitê Gestor será exercida pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, que prestará o apoio administrativo e providenciará 

os meios necessários à execução de suas atividades. 

 



 

 

§ 5º. A participação dos representantes do Comitê Gestor será considerada 

prestação de serviço público relevante, não remunerada. 

 

Art. 4º. Para a execução do Programa Criança Feliz poderão ser firmadas 

parcerias com órgãos e entidades públicas ou privadas. 

 

Art. 5º. Os recursos para a implementação das ações do Programa Criança 

Feliz correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas anualmente nos 

órgãos e nas entidades envolvidos, observados os limites de movimentação, empenho 

e pagamento da programação orçamentária e financeira anual. 

 

Art. 6º. Este decreto e sua disposição transitória entram em vigor na data de 

sua publicação 

 

PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 

Lago Verde – MA, 08 de novembro de 2022. 

 

 

 

ALEX CRUZ ALMEIDA 
Prefeito Municipal 


