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LEI N °..52-2 /2022  

"Aprova e institui o Plano Municipal da 
Primeira Inflincia do municipio de Caridade 
do  Piaui  -PI — 2022/2025 e dá outras 
providencias". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ, ESTADO DO 
PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber a todos que a  
Camara  Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art.  1° - Fica aprovado e instituído o Plano Municipal da Primeira Infância no 
município de Caridade do  Piaui-PI, nos termos do Anexo Onico desta lei, documento 
multisetorial, elaborado com participação da sociedade, das famílias e das crianças, e 
aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente por meio 
da Resolução n° 03/2022-CMDCA. 

Parágrafo único. 0 Plano Municipal da Primeira Infância estabelece as bases que 
nortearão as ações necessárias para proporcionar uma primeira infância plena, 
estimulante e saudável para as crianças no Município, principalmente para as mais 
vulneráveis, por meio da definição de eixos estratégicos e metas.  

Art.  2° - 0 Plano Municipal da Primeira Infancia terá vigência até 2025 e seguirá os 
objetivos e eixos, que se desdobram em metas estratégicas: 
I - garantir as condições para a articulação intersetorial dos programas, projetos e 
ações para o atendimento integral na primeira infância; 
II - garantir a todas as crianças na primeira infância educação, cuidados e estímulos 
que contribuam para seu desenvolvimento integral;  
III  - garantir a proteção e dar condições para o exercício dos direitos e da cidadania na 
primeira infância; 
IV - garantir o direito à vida, à saúde e à boa nutrição de gestantes e de crianças na 
primeira infância.  

Art.  3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

Caridade do  Piaui,  E  ado  do  Piaui,  em 01 de agosto de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

0 artigo 227 da Constituição Federal de 1988, atribui As famílias, A sociedade 
e ao Estado o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito A vida, A saúde, A alimentação, à educação, ao lazer, A 
profissionalização, A cultura, A dignidade, ao respeito, A liberdade e A convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

A legislação federal n° 13.257, de 8 de março de 2016, em seu artigo 3°, 
atribui ao poder público o dever de estabelecer políticas, planos, programas e serviços 
para a primeira infância que atendam As especificidades dessa faixa etária, visando a 
garantir seu desenvolvimento integral. 

Devido a sua importância social, e em virtude da proteção integral A criança e 
ao adolescente estabelecida no  art.  227 da Constituição Federal, apresentamos o 
presente projeto de lei que APROVA E INSTITUI 0 PLANO MUNICIPAL DA 
PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE CARIDADE DO 	— 
2022/2025 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Diante do que explanamos, encaminhamos o presente projeto de Lei para 
análise e aprovação desta casa legislativa. 
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