
                          

 

ESTADO DA PARAÍBA 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 

GABINETE DO PREFEITO 

 

DECRETO N º 007/2020                                                        Em 02 de março de 2020. 

 
“INSTITUI O PROGRAMA CRIANÇA 

FELIZ E O COMITÊ GESTOR 

MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA 

FELIZ NO MUNICÍPIO DE CAPIM/PB”. 

 

 

                   O Prefeito Constitucional do município de Capim, Estado do Paraíba, no 

uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Constituição Federal e  pela 

Lei Orgânica Municipal; 

 

                   CONSIDERANDO, as normas de Lei Federal nº 13.257, de 08 de março de 

2016, que dispõe sobre as Políticas Públicas para a Primeira Infância; 

 

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

outubro de 2016, que institui o Programa Criança Feliz; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 4, de 21 de outubro de 2016, da 

Comissão Intergestores Tripartite - CIT, que pactua as ações do Programa Criança Feliz 

- PCF, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 19, de 24 de novembro de 2016, do 

Conselho Nacional de Assistência Social -CNAS, que instituiu o Programa Primeira 

Infância no SUAS; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 956, de 22 de março de 2018, que dispõe 

acerca do Programa Criança Feliz no âmbito do Ministério de Desenvolvimento Social; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.496, de 17 de setembro de 2018, que 

dispõe sobre o financiamento federal das ações do Programa Criança Feliz/Primeira 



Infância no SUAS, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, e dá 

outras providências; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.742, de 16 de setembro de 2019, que 

dispõe sobre a Adesão ao Programa Criança Feliz/Primeira Infância no Sistema Único 

de Assistência Social. 

                  CONSIDERANDO a Portaria nº 1.217, de 01 de julho de 2019 que dispõe 

sobre o público prioritário do Programa Criança Feliz. 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1 - Fica autorizada a adesão do município de CAPIM, Estado da Paraíba ao 

Programa Criança Feliz de caráter intersetorial, com a finalidade de promover o 

desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e 

seu contexto de vida, em consonância com a Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016. 

 

Parágrafo Único: Considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 

seis anos completo ou os setenta e dois meses de vida da criança. 

 

Art. 2 -  O Programa Criança Feliz tem como público alvo gestantes, crianças de até seis 

anos e suas famílias, e priorizará o atendimento à: 

 

I – Gestantes e crianças de até 36 meses inseridas no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal - CadÚnico; 

 

II – Crianças de até seis anos e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação 

Continuada; e  

 

III – Crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de 

medida de proteção prevista no art. 101, caput, incisos VII e VIII da Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990, e suas  famílias. 

 

 

http://cidadania.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portaria-no-1-742-de-16-de-setembro-de-2019
http://cidadania.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portaria-no-1-742-de-16-de-setembro-de-2019


Art. 3 - O Programa Criança Feliz tem como objetivos: 

 

I -  qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento de gestantes, crianças na 

primeira infância e suas famílias nos serviços socioassistenciais; 

 

II - apoiar as famílias com gestantes e crianças na primeira infância no exercício da 

função protetiva e ampliar acessos a serviços e direitos; 

 

III - estimular o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância e fortalecer 

vínculos familiares e comunitários; 

 

IV - fortalecer a presença da assistência social nos territórios e a perspectiva da proteção 

proativa e da prevenção de situações de fragilização de vínculos, de isolamentos e de 

situações de risco pessoal e social; 

 

V - qualificar os cuidados nos Serviços de Acolhimento e priorizar o acolhimento em 

Famílias Acolhedoras para crianças na primeira infância afastadas do convívio familiar 

mediante aplicação de medida protetiva prevista nos incisos VII e VIII do art. 

101, caput, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 

 

VI - desenvolver ações de capacitação e educação permanente que abordem 

especificidades, cuidados e atenções a gestantes, crianças na primeira infância e suas 

famílias; 

 

VII - potencializar a perspectiva da complementariedade e da integração entre 

programas, serviços e benefícios socioassistenciais; 

 

VIII - fortalecer a articulação intersetorial com vistas ao desenvolvimento integral das 

crianças na primeira infância e o apoio a gestantes e famílias. 

 

 

Art. 4 - São princípios do Programa Criança Feliz no Suas: 

 



I - atenção à criança na primeira infância considerando, necessariamente, sua família, o 

território e seu contexto de vida; 

 

II - visibilidade das especificidades desta etapa do ciclo vital, das gestantes e das 

famílias com crianças na primeira infância; 

 

III - reconhecimento da dependência de cuidados na primeira infância e da necessidade 

de suportes e apoios às gestantes e às famílias para desempenho da função protetiva; 

 

IV - valorização da importância do brincar, dos cuidados e dos vínculos familiares e 

comunitários para o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância; 

 

V - reconhecimento de desigualdades, diversidades socioculturais e territoriais e da 

presença de deficiência, aspectos que caracterizam a infância no contexto brasileiro; 

 

VI - ética, não-discriminação e respeito à dignidade, à cultura e aos arranjos familiares e 

valorização do protagonismo e das competências das famílias no exercício do cuidado e 

proteção das crianças na primeira infância; 

 

VII - promoção da equidade por meio do enfrentamento da pobreza e de desigualdades; 

 

VIII - potencialização dos territórios e dos domicílios como espaços que possibilitam a 

atenção, a ampliação de conhecimentos sobre a realidade de vida das famílias e 

comunidades e a promoção de acessos a serviços e direitos; 

 

IX - reconhecimento de que as configurações, recursos e dinâmicas dos territórios 

também incidem sobre as possibilidades de promoção do cuidado, da proteção social e 

do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. 

Art. 5 - Para alcançar os objetivos elencados no art. 3º, o Programa Criança Feliz tem 

como principais componentes: 



I - a realização de visitas domiciliares periódicas, por profissional capacitado, e de ações 

complementares que apoiem gestantes e famílias e favoreçam o desenvolvimento da 

criança na primeira infância; 

II - a capacitação e a formação continuada de profissionais que atuem junto às gestantes 

e às crianças na primeira infância, com vistas à qualificação do atendimento e ao 

fortalecimento da intersetorialidade; 

III - o desenvolvimento de conteúdo e material de apoio para o atendimento intersetorial 

às gestantes, às crianças na primeira infância e às suas famílias; 

IV - o apoio ao Município, visando à mobilização, à articulação intersetorial e à 

implementação do Programa; e 

V - a promoção de estudos e pesquisas acerca do desenvolvimento infantil integral. 

 

Art. 6 -  O Programa Criança Feliz será implementado a partir da articulação entre as 

políticas públicas de Assistência Social, Educação, Saúde e Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, dentre outras. 

 

Parágrafo Único: O Programa Criança Feliz  será coordenado pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social. 

 

Art. 7 - Para a consecução dos objetivos do Programa Criança Feliz no Suas tem-se 

como principais ações: 

 

I - visitas domiciliares; 

 

II - qualificação da oferta dos: 

 

a) serviços socioassistenciais e fortalecimento da articulação da rede 

socioassistencial, visando assegurar a complementariedade das ofertas no âmbito 

do SUAS, dentre outras; 

 



b) serviços de acolhimento, priorizando-se o acolhimento em famílias 

acolhedoras. 

 

III - fortalecimento da intersetorialidade nos territórios entre as políticas públicas 

setoriais, em especial assistência social, saúde e educação, e com sistema de justiça e de 

garantia de direitos; 

 

IV - mobilização, educação permanente, capacitação e apoio técnico. 

 

Parágrafo único - As ações do Programa Criança Feliz no Suas serão desenvolvidas de 

forma integrada, observando-se as competências dos entes federados e a articulação 

intersetorial. 

 

Art. 8 - As visitas domiciliares compreendem ação planejada e sistemática, com 

metodologia específica, conforme orientações técnicas, para atenção e apoio à família, o 

fortalecimento de vínculos e estímulo ao desenvolvimento infantil, priorizando o 

público prioritário previsto nos incisos I, II e III do art.2º, e serão: 

 

I - desenvolvidas pelo município; 

 

II - realizadas por profissionais de nível médio e superior em consonância com as 

Resoluções nº 9, de 15 de abril de 2014, e nº 17, de 20 de junho de 2011, ambas do 

Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS; 

 

III - supervisionadas por técnicos de referência do Centro de Referência da Assistência 

Social - CRAS, profissionais de nível superior em consonância com a Resolução nº 17, 

de 2011, do CNAS; 

 

IV - referenciadas ao CRAS que deverá articular sua oferta com os demais serviços 

socioassistenciais e das demais políticas públicas visando a atenção à integralidade das 

demandas das famílias. 

 



§ 1º - O planejamento das visitas domiciliares observará diagnósticos socioterritoriais, 

tendo o CRAS como referência no território para a gestão das ações do Programa 

Criança Feliz no SUAS. 

 

§ 2º - Os profissionais do SUAS que realizarão e supervisionarão as visitas domiciliares 

devem ser capacitados, necessariamente, antes de dar início às visitas domiciliares. 

 

§ 3º - As visitas domiciliares deverão considerar o contexto familiar, as necessidades e 

potencialidades das famílias e possibilitar suportes e acessos para fortalecer sua função 

protetiva e o enfrentamento de vulnerabilidades em conformidade ao plano de 

acompanhamento familiar elaborado pelas equipes do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família – PAIF e/ou PAEFI – Programa de Atendimento 

Especializado à Famílias e Indivíduos; 

 

§ 4º - Para a oferta das visitas domiciliares pelos profissionais de que trata o inciso II 

do caput  do art. 7, o município poderá firmar parcerias com as entidades ou 

organizações de assistência social. 

 

Art. 9 - Para a consecução dos objetivos do Programa Criança Feliz no Suas, os entes 

federados possuem competências especificas, cabendo ao município: 

 

a) planejar e coordenar ações do Programa Criança Feliz no Suas;  

 

b) encaminhar para apreciação e aprovação ao conselho de assistência social dos 

municípios e Distrito Federal da adesão das ações ao Programa Criança Feliz no SUAS, 

assegurando a devida participação do controle social; 

 

c) elaborar materiais complementares àqueles disponibilizados pela União, que incluam 

especificidades da realidade local. 

 

d) realizar ações de mobilização intersetorial em seu âmbito; 

 

e) realizar seminários intersetoriais sobre o Programa, oficinas de alinhamento, 

teleconferências, encontros, dentre outros; 



 

f) realizar ações de educação permanente e capacitação sobre o Programa e a 

metodologia das visitas domiciliares; 

 

g) participar das ações de mobilização, capacitação e apoio técnico relativas ao 

Programa desenvolvidas pela União e estado, assegurando a participação de 

profissionais; 

 

h) monitorar o desenvolvimento das ações do Programa Criança Feliz no Suas em 

âmbito local e prestar informações a União e ao estado afim de possibilitar o seu 

monitoramento; 

 

i) articular ações intersetoriais com as diversas políticas públicas, em especial de 

educação, saúde, direitos humanos, cultura, dentre outras; com o Sistema de Justiça e de 

Garantia de Direitos; Comitê Gestor do Programa Bolsa Família e demais conselhos de 

política setoriais e de direitos; 

 

j) executar as ações do Programa do Criança Feliz no Suas e prestar contas observando 

as normas gerais do Suas e em especial aquelas relativas ao financiamento federal; 

 

k) realizar diagnóstico socioterritorial e planejamento da implementação e oferta das 

visitas domiciliares em âmbito local, de forma articulada com outras políticas setoriais, 

em especial educação e saúde; 

 

l) articular-se com as outras políticas setoriais, que realizem visitas domiciliares, 

visando o alinhamento e a convergência de esforços; 

 

m) assegurar a composição das equipes previstas nos incisos do art. 7º para a realização 

das visitas domiciliares e sua capacitação prévia ao início das visitas, observando 

demais parâmetros relacionados; 

 

n) realizar as visitas domiciliares observando as recomendações da União acerca da 

metodologia e do público; 

 



p) assegurar o CRAS como referência no território para as ações do Programa Criança 

Feliz no Suas e das visitas domiciliares. 

 

Art. 10 -  Ficam criadas as funções de Supervisor e Visitador do Programa Criança 

Feliz, conforme Resolução CIT nº 4, de 21 de outubro de 2016, sendo que 01 (um) 

Supervisor será responsável por  até 08 (oito) Visitadores, e cada Visitador 

acompanhará até 30 (trinta) famílias atendidas pelo programa. 

 

§1º São Atribuições do Supervisor Municipal do Programa Criança Feliz: 

 

I – Considera-se atribuições gerais: 

 

a- Viabilizar a realização de atividades em grupos com as famílias visitadas, 

articulando CRAS e Unidades Básicas de Saúde (UBS), sempre que possível, 

para o desenvolvimento destas ações;  

b-  Articular os encaminhamentos para inclusão das famílias na rede, conforme 

demandas identificadas nas visitas domiciliares;  

c-  Mobilizar os recursos da rede e da comunidade para apoiar o trabalho dos 

visitadores, o desenvolvimento das crianças e a atenção às demandas das 

famílias;  

d-  Levar para debate no Grupo Gestor Municipal as situações complexas, lacunas 

e outras questões operacionais sempre que for necessário visando a melhoria da 

atenção às família 

 

II – Considera-se atribuições específicas: 

 

a – Realizar a caracterização e diagnóstico do território; 

 

b -  Apoiar os Visitadores no planejamento e desenvolvimento do trabalho nas 

visitas, com reflexões e orientações; 

 

c - Acolher, discutir e realizar encaminhamentos das demandas trazidas pelo 

visitador; 

 



d - Fazer devolutiva ao visitador acerca das demandas solicitadas; 

 

e - Organizar reuniões individuais ou em grupo com os visitadores para 

realização de estudos de caso; 

 

f - Participar de reuniões intersetoriais para realização de estudo de caso; 

 

g - Colaborar com o Comitê Gestor no planejamento e implementação das ações:  

 

h – Apoiar o processo de composição dos Visitadores; 

 

i - Organizar, supervisionar e/ou ministrar a capacitação dos Visitadores; 

 

j - Organizar o plano mensal de trabalho dos Visitadores, com definição das 

famílias por visitador; 

 

k - Supervisionar a implementação e o desenvolvimento das visitas domiciliares, 

assegurando o suporte técnico necessário, realizando reuniões semanais com a 

equipe de visitadores;  

 

l - Oferecer apoio técnico e administrativo aos Visitadores; 

 

m - Preencher o prontuário simplificado do SUAS, informando as visitas 

realizadas no PCFR; 

 

n- Articular-se com o CRAS para viabilizar a realização de atividades em grupos 

com as famílias (CRAS/UBS); Mobilizar os recursos da rede e da comunidade 

para apoiar o trabalho dos Visitadores, o desenvolvimento das crianças e a 

atenção às demandas das famílias e discutir situações que exijam a articulação 

com o Coordenador municipal e/ou Comitê Municipal de modo a facilitar o 

trabalho em rede no território. 

 

 

§ 2º  São atribuições dos Visitadores do Programa Criança Feliz: 



 

I – Considera-se atribuições gerais: 

 

a - Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos registros das 

informações acerca das atividades desenvolvidas; 

 

b - Consultar e recorrer ao Supervisor sempre que necessário; 

 

c - Registrar as visitas; 

 

d - Identificar e discutir com o Supervisor demandas e situações que requeiram 

encaminhamento para a rede, vidando sua efetivação (como educação, cultura, 

justiça, saúde ou assistência social). 

 

II – Considera-se atribuições específicas: 

a- Realizar a caracterização da família, por meio de formulário específico; 

b- Realizar a caracterização da gestante, por meio de formulário específico;  

c- Realizar a caracterização da criança, por meio de formulário específico; 

d- Realizar o diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, por meio de 

formulário específico; 

e- Preencher o instrumental técnico “Plano de Visita para planejamento do 

trabalho junto às famílias; 

f- Realizar o trabalho diretamente com as famílias, por meio das visitas 

domiciliares, orientando-as para o fortalecimento do vínculo e capacitando-

as para realizar as atividades de estimulação para o desenvolvimento integral 

da criança, desde a gestação;  

g- Orientar as famílias sobre as atividades de estimulação adequadas à criança a 

partir do diagnóstico inicial de seu desenvolvimento;  

h- Acompanhar e apoiar as ações educativas realizadas pelas próprias famílias 

junto às crianças e as ações realizadas pelas gestantes;  

i- Acompanhar os resultados alcançados pelas crianças e pelas gestantes; 

j-  Participar de reuniões semanais com o supervisor para repassar o trabalho 

realizado durante a visita domiciliar e para planejar as Modalidades de 

Atenção;  



k- Executar o cronograma de visitas domiciliares às famílias;  

l- Participar das capacitações destinadas aos visitadores;  

m- Colaborar com o supervisor no levantamento de temáticas a serem abordadas 

na educação continuada e permanente;  

n- Informar imediatamente ao supervisor situações em que forem identificadas 

ou percebidas circunstâncias ou casos que indiquem problemas na família 

como, por exemplo, suspeita de violência doméstica e dificuldades de 

diagnóstico precoce ou de acesso a serviços e direitos de crianças com 

deficiência, para que o supervisor acione a rede de serviços; 

o- Realizar o acompanhamento da criança, por meio de formulário específico. 

 

Art.11 - Somente poderá exercer a função de Supervisor e Visitador do Programa 

Criança Feliz a pessoa que tenha passado por capacitação específica para exercer esta 

atribuição e tenha perfil adequado aferido pela autoridade competente. 

 

Art. 12 -  A designação do Supervisor e Visitador se dará por nomeação do Chefe do 

Executivo, através de Portaria, e terá o prazo de vigência de no máximo 01 (um) ano, 

admitindo-se reconduções, enquanto durar o Programa Criança Feliz. 

 

Art. 13 - O  desempenho da função de Supervisor a que se refere este Decreto  será 

remunerada com recursos do referido programa, e deverá ser exercida por profissionais 

de nível superior, preferencialmente, por  assistente social, psicólogo, pedagogo e 

terapeuta ocupacional, conforme a Resolução CNAS nº 17, de 20 de junho de 2011. 

 

Art. 14 -  A função de Visitador do Programa Criança Feliz poderá ser exercidas por 

estagiários do curso de Psicologia, Serviço Social, Pedagogia ou pessoas de nível 

médio,   e serão remunerados com recursos do referido programa.   

 

Art. 15 - A carga horária dos profissionais do Programa Criança Feliz será de: 

 

I – Supervisor 20 (vinte) horas semanais para o atendimento de até 08 (oito) visitadores 

e 40 (quarenta) horas semanais para o atendimento de até 15 (quinze) visitadores; 

 



II – Visitadores 40 (quarenta) horas semanais para o atendimento de até 30 ( trinta) 

famílias.  

 

Art. 16 -  A fonte pagadora para a remuneração dos profissionais do Programa Criança 

Feliz será totalmente dos recursos federais do referido programa, sendo: 

 

I – Supervisor – salário equivalente ao dos profissionais das equipes de referências do 

PAIF; 

 

II – Visitadores – salário mínimo vigente. 

 

Parágrafo Único – Caso o supervisor atenda mais de duas equipes do Programa Criança 

Feliz, esta remuneração deverá ser aumentada em 50% do valor do inciso I do parágrafo 

16. 

 

Art. 17 - Fica instituído, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, o Comitê 

Gestor Municipal do Programa Criança Feliz, de caráter intersetorial, com a finalidade 

de planejar e articular os componentes do Programa  Criança Feliz no município. 

§ 1º  O Comitê Gestor será composto por representantes, titular e suplente, dos 

seguintes órgãos: 

I – Secretaria de Assistência Social; 

II – Secretaria da Educação; 

III  - Secretaria da Saúde. 

§ 2º  Os membros do Comitê Gestor serão indicados pelo titular  e suplente do 

respectivo órgão e designados em ato  do Prefeito Municipal. 

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

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

I - Centro de Referência da Assistência Social – CRAS; 



II -  Programa Bolsa Família – PBF; 

III - Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPS I; 

IV -  Coordenação de Atenção Básica em Saúde; 

V -  Coordenação de Educação Infantil e Creche; 

VI - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

V -  Conselho Tutelar; 

VI -  Pastoral da Criança; 

VII – Organizações da Sociedade Civil  - OSC que execute políticas em defesa dos 

direitos da criança. 

§ 4º  A Secretaria-Executiva do Comitê Gestor será exercida pela Secretaria 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, e não será remunerada. 

§ 6º Os membros do Comitê, titulares e suplentes, exercerão mandato de 2 (dois) anos, 

permitida uma recondução. 

Art. 18 - São atribuições específicas do Comitê Gestor Municipal do Programa Criança 

Feliz que possibilitarão o alcance  dos objetivos previstos no artigo 3º: 

I – Elaborar o Plano de Ação, estabelecendo as diretrizes e estratégias do Programa 

Criança Feliz no Município; 

 

II – Planejar a execução das ações do Programa no Município; 

 

III – Definir as estratégias, instrumentos e compromissos que fortaleçam a 

intersetorialidade do Programa e a implementação das ações de responsabilidade do 

Município; 



 

IV - Discutir, apoiar e aprovar as  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; 

etc. 

 

V - Promover ações de sensibilização e articulação com os gestores municipais; 

 

VI – Promover de  ações de sensibilização e articulação dos órgãos estaduais que 

compõem o Comitê, para melhoria da gestão do Programa Criança Feliz no município; 

 

VII – Aprovar  materiais de orientações técnicas, de capacitação e educação permanente 

complementares àqueles disponibilizados pela União e pelo Estado; 

 

VIII -   Estabelecer os 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; 

 

IX - Submeter os planos acordados para apreciação e deliberação e aprovação do 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do município; 

 

X - Tomar decisões quanto às etapas do Programa e responsabilidades individuais ou 

conjuntas, das diferentes políticas setoriais, na sua operacionalização; 

 

XI - Acompanhar e fiscalizar a operacionalização do Programa no Município; 

 

XII – Avaliar o desempenho e o impacto do Programa no Município; 

Art.19 -  As ações do Programa Criança Feliz serão executadas de forma 

descentralizada e integrada, por meio da conjugação de esforços entre União, Estados, 



Distrito Federal e Município, observada a intersetorialidade, as especificidades das 

políticas públicas setoriais, a participação da sociedade civil e o controle social. 

Art. 20-  A participação do Município no Programa Criança Feliz ocorrerá por meio de 

procedimento de adesão ao Programa. 

Parágrafo Único.  O apoio técnico e financeiro ao Município fica condicionado ao 

atendimento de critérios definidos pelo Ministério da Cidadania, ouvido o Comitê 

Gestor. 

Art. 21 -  Para a execução do Programa Criança Feliz poderão ser firmadas parcerias 

com órgãos e entidades públicas ou privadas. 

Art. 22 -  O Programa Criança Feliz contará com sistemática de monitoramento e 

avaliação, em observância ao disposto no art. 11 da Lei nº 13.257, de 2016. 

Art. 23 -  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. 24 -  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 

disposições em contrário. 

 

 

CAPIM/PB, em 02 de Março de 2020. 

 

 

TIAGO ROBERTO LISBOA 

Prefeito Constitucional 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art11

