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DfSPQE SOJ:3K£ A APROVA�AO DU PLANO MU.NIClPAL 

PELA PRIMEIRA INFANCIA EDA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENAFORTE, ESTADO DO CEARA, no uso de suas 
atribuicfies legais que lhe confere a Lei organica Municipal, submete a apreciacao e 
deliberacao da camara municipal de Penaforte/CE o seguinte projeto de Lei: 

Art. 12 - Fica aprovado o Plano Municipal pela Primeira Infancia (PMPI) de Penaforte - 
CE constante do documento anexo, com vigencia ate 2031, que visa ao atendimento dos 
direitos da crianca de O (zero) ate 6 (seis) anos de idade, com a finalidade de garantir a 
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acordo com os principios da Declaracao Universal dos Direitos das Criancas, do Fundo 
das Nacoes Unidas para a Infancia. 

§ 1 Q O Documento Sfntese constante do Anexo Uni co desta Lei, destina-se a orientar os 
programas, projetos e acoes voltados para cnancas de zero a seis anos, em cada 
Secretaria responsavel pelos pilares do Cuidar [Sande], Edu car (Educacao ), Pro mover a 
Assistencia Social e o Direito a Cidadania (Assistencia Social). 

§ 2Q Os programas, projetos e acoes das Secretarias municipais se integrarao de forma 
inter setorial nas acoes finalisticas. 

§ 3Q Sao acoes finalisticas: 

a) crianca com saude: 

b) educacao: 

c) assistencia social as criancas e suas famflias; 

d] a familia e a comunidade da crianca: 

e) convivencia familiar e comunitaria em situacoes especiais; 

f) do direito de brincar ao brinquedo de todas as criancas: 

g) a crianca e o espaco - a cidade e o meio ambiente; 
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h) atendendo a diversidade; 

j) enfrentando as violencias sobre as criancas: 

k) protegendo as criancas da pressao consumista; 

IJ controlando a exposicao precoce aos mews de comumcacao: 

m) evitando acidentes na primeira infancia. 

Art. 22. 0 Plano Municipal pela Primeira lnfancia de Penaforte sera implementado num 
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Art. J!!. 0 Governo Municipal de Penaforte devera a cada ano, no periodo de elaboracao 
da lei orcamentaria anual, apresentar suas notas de resultados e seu respectivo plano de 
acao para a efetivacao das diretrizes e dos objetivos/proposituras do Plano Municipal 
pela Prirneira Infancia de Penaforte. 

§ 12 Sera criada uma Cornissao Municipal de Implernentacao do Plano Municipal pela 
Primeira Infancia de Penaforte, por ato do Prefeito Municipal, composta por catorze 
membros: 

a) 01 (um) Coordenador Executivo; 
b) 01 (um) Gestordo ProgramaAuxilio Brasil; 
c) 01 (um) membro da Secretaria Assistencia Social; 
d) 01 (uma) Coordenadora CREAS; 
e} G1 {um) rnernbro da Secretaria Municipal de Educaciio: 
f) 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Saude: 
g) 02 (dois) membros Secretaria de Esporte e Juventude; 
h) 02 (dais) membros Secretaria de Cultura; 
i) 01 (um) advogado do CREAS; 
j) 01 (urn) Articulador Selo U nicef 
k) 01 (um) presidente do CMDCA; 
I) 01 (um) Conselheiro Tutelar; 

§ 2Q O monitoramento das acoes do PMPI sera semestral, em reuni6es ordinarias do 
COMDCA, e:0111 c1 participa�Jo da Comissao Mu-n4cipc1l de Implernentacao do Plane 
Municipal pela Primeira lnfancia, para avaliar os avancos e dificuldades enfrentadas na 
execucao do Plano. 

§ 32 A avaliacao do Plano Municipal pela Primeira Infancia para revisao au atualizacao 
das acoes sera a cada um ano, realizada pela Comissao Municipal de Implernentacao do 
Plano Municipal pela Primeira lnfancia em consonancia com o COMDCA, pautada nos 
indicadores estabelecidos. 
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Art. 42, 0 Coordenador do Plano Municipal pela Primeira lnfancia a ser indicado e 
nomeado pelo Prefeito Municipal devera ter um perfil tecnico e desenvolvera as funcoes 
executivas e de articuiacao entre as varias areas governamentais, o COMDCA e a 
sociedade civil. 

Art. 52, Cria-se a partir desse Plano, a Semana Municipal da Primeira Infancia de 
Penaforte, a ser comemorada no mes de outubro, articulada com as atividades do dia da 
crianca, 

Paragrafo Unico, As atividades alusivas a Semana da Primeira lnfancia e a Semana do 
Bebe, correrao a conta de despesas decorrentes das dotacoes orcarnentarias especfficas, 
bem como atraves de doacoes de terceiros e repasses advindos do Estado e da Uniao, e 
poderao ser normatizadas por cronograma a ser elaborado pelo Executive Municipal em 
parceria com as instituicoes que fizerem parte de sua organizacao. 

Art. 62. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em 
contrario. 

Paco da Prefeitura Municipal de Penaforte, em 14 de marco de 2022. 

Penaforte (CE) em 14 de Marco de 2022 

Prefeito Municipal 
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Com os nossos cumprimentos, apresentamos a essa Egregia Casa Legislativa, o incluso 

Projeto de Lei para aprovacao do Plano Municipal pela Primeira lnfancia em Penaforte 

Ceara, 

A familia, a sociedade e o Estado tern o dever de assegurar os direitos fundamentais da 

crianca e do adolescente com absoluta prioridade, colocando-os a salvo de qualquer tipo 

de violacao, 0 Plano Municipal pela Primeira Infancia - PMPI se apresenta como uma 

ferramenta de Gestao que consolida uma agenda comum de prioridades e esforcos a 

serem realizados pelo Executive Municipal em prol das Criancas penafortenses. 

O presents projeto P.r portanto. de- alt-a relevancia social e precisa ser apreciado em 

carater de urgencia razao pela qual, prezados Vereadores, solicitamos urgencia na 

apreciacao e votacao do mesmo, inclusive, com dispensa dos intersticios regimentais 

para apreciacao da materia, 

Sem mais para o momento e certos de contarmos com o apoio dos senhores vereadores 

na aprovacao do referido projeto, reiteramos votos de elevada estima e consideracao. 

Cordialmente, 

Penaforte (CE) em 14 de Marco de 2022 

RAFAEL FERREIRA ANGELO 

Prefeito Municipal 


