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DECRETO MUNICIPAL Nº 16/2021, 20 DE ABRIL DE 2021 

Revogação do Decreto Municipal nº11/2017 e 

Nomeação dos membros do Comitê Gestor 

Participativo do Programa Criança Feliz no âmbito do 

Município de Morro Cabeça no Tempo — PI e dá 

outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO — PI, dentro das atribuições que 

lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal: 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Federal nº 8.869, de 05 de outubro de 2016 que 

institui o Programa Criança Feliz. 

DECRETA 

Art.1º Fica revogado para todos os efeitos o Decreto Municipal Nº 11/2017. 

Art.2º Fica instituído o Comitê Gestor do Programa Criança Feliz, no âmbito do Município 

de Morro Cabeça no Tempo — PI, de caráter Intersetorial, com a finalidade de planejar e 

articular as ações necessárias para alcançar os objetivos do Programa Criança Feliz, 

contribuindo com a promoção do desenvolvimento integral das crianças na primeira 

infância, considerando sua família e seu contexto de vida. 

Art.3º 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 âmbito do 

Município; 
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III - 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; 

IV - Planejar ações integradas para monitoramento e avaliação do programa; 

V - Acordar instrumentos de regulação, normatização, protocolos e parâmetros municipais 

complementares disponibilizados pela União/Estado e que estabeleçam responsabilidades 

das diferentes políticas no programa, estratégias para sua implantação e acompanhamento 

local; 

VI - Aprovar materiais de orientações técnicas, de capacitação e educação permanente 

complementares; 

VII - Definir estratégias, instrumentos e compromissos que fortaleçam a intersetorialidade 

do programa e a implementação das ações de responsabilidade do Município; 

VIII - Discutir, apoiar e aprovar questões operacionais do programa; 

Art.4º 0 Comitê Gestor do Programa Criança Feliz, será composto pelos seguintes 

representantes: 

I - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

TITULAR: Ilana Moreira de Almeida — CPF: 007.306.193-03 

SUPLENTE: Clicia Lopes de Oliveira — CPF: 015.052.663-60 

II- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

TITULAR: Valdenilton Ribeiro de Santana — CPF: 778.490.943-87 

SUPLENTE: Clemilda Sena Dias—CPF: 026.934.046-73 

III — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

TITULAR: Kelly Granja Duarte Dias — CPF: 022.629.563-08 

SUPLENTE: Orlandina Gomes Duarte—CPF: 081.111.323-01 

IV— SECRETARIA MUNICIAL DE CULTURA E ESPORTE 

TITULAR: Aisson Batista dos Santos - CPF 050.938.963-57 
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SUPLENTE: Mardim Salvador Alves- CPF 016.519.073-66 

V - CONSELHO TUTELAR 

TITULAR: Marcones Marques da Silva — CPF:071.403.813-05 

SUPLENTE: lêda Maria de Santana — CPF: 042.533.333-70 

Art.5º 0 Comitê poderá convidar para participar de suas reuniões pessoas que, por seus 

conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a discussão das matérias 

em exame. 

Art.6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

ALVES DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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