MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Geral do Município
Decreto n.1835, de 18 de maio de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DO ALTO, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica criado o Comitê Gestor Municipal para a execução do Programa Criança
Feliz na primeira infância no Município de São Sebastião do Alto-RJ
Artigo 2º - O Comitê Gestor Municipal com representatividade das áreas da Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Diretos Humanos e
Habitação, e, Secretaria Municipal de Saúde e Higiene, e terão as seguintes atribuições:
I - Acordar o Plano de Ação Municipal com Diretrizes, Estratégias e Metas;
II - Tomar decisões quanto às etapas do Programa e responsabilidades das diferentes
políticas na sua operacionalização;
III - Acordar instrumentos de regulação, normatização, protocolos e parâmetros
municipais complementares àqueles disponibilizados pela União/Estado e que estabeleçam
responsabilidades das diferentes políticas no Programa, estratégias para sua implantação e
acompanhamento local.
IV- Aprovar matériais de orientações técnicas, de capacitação e educação permanente
complementares àqueles disponibilizados pela União e Estado.
V - Definir estratégias, instrumentos e compromissos que fortaleçam a intersetorialidade
do Programa e a implementação das ações de responsabilidade do Município.
VI - Discutir, apoiar e aprovar questões operacionais do Programa, a partir de propostas
do Grupo Técnico, como: composição da equipe das visitas domiciliares (visitadores e
supervisores), definição das famílias que serão incluídas nas visitas domiciliares; fluxos de
articulação entre as redes locais para suporte às visitas domiciliares e atendimento às demandas
identificadas pelos visitadores e supervisores;
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor n data de sua publicação.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião do Alto, 18 de maio de 2018.
Carlos Otavio da Silva Rodrigues
Prefeito Municipal

