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D E C R E T O 
Nº 8768/2023 

 
 

“Dispõe sobre o Regimento Interno do Comitê 
Gestor Da Primeira Infância.” 

                                                 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal da Estância Balneária de São Sebastião, usando das 

atribuições eu lhe são conferidas por lei e; 

 

CONSIDERANDO a proposta do Regimento Interno apresentada pelo Comitê Gestor Da 

Primeira Infância, nos autos, devidamente analisada e homologada, conforme ata do Comitê Gestor Da 

Primeira Infância dia 25 de janeiro de 2023. 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - Fica instituído o Regimento Interno do Comitê Gestor Da Primeira Infância, CGPI do 

Munícipio de são Sebastião, anexo ao presente Decreto.  

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 

de janeiro de 2023 e revogam-se as disposições em contrário. 

 

      São Sebastião, 03 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 
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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ GESTOR DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

CAPÍTULO I 

 

DA CARACTERIZAÇÃO, OBJETIVOS E DAS FINALIDADES 

 

Art. 1º - O Comitê Gestor da Primeira Infância, nos termos da Lei nº2684/2019 que consolida 

sua criação e funcionamento, reger-se-á por este regimento interno. 

  

O Programa São Sebastião pela Primeira Infância, foi instituído pela Lei 2684/2019, em que se 

inicia no momento da concepção do ovulo até os 6 anos de idade, período que chamamos de janelas 

de oportunidades onde há uma especial capacidade de potencialização ao do desenvolvimento e que 

as experiências, descobertas e afetos são levados para o resto da vida. 

 

Uma Primeira Infância com cuidado, amor, estimulo e interação pavimenta o caminho para que 

a criança aproveite todo seu potencial nascendo assim, um adulto mais saudável, equilibrado e 

consequentemente florescer uma sociedade com os mesmos valores. 

 

Com essa perspectiva, a Prefeitura de São Sebastião definiu como prioridade absoluta em 

consonância com o artigo 227 da Constituição Federal, a política pública integrada para a Primeira 

Infância, compreendendo a instituição e execução de políticas públicas, planos, programas, projetos, 

ações e serviços multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares e interinstitucionais a serem 

desenvolvidas pela instituição municipal. 

  

CAPÍTULO II 

 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 2º - O Comitê Gestor da Primeira Infância é composto por membros titulares e suplentes 

representantes das Secretarias Municipais: Saúde: representada neste pela diretoria de políticas 
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públicas; Educação: representada neste pelas Secretaria adjunta e chefe de divisão da primeiríssima 

infância; Desenvolvimento Econômico e Social representada neste pelas supervisora do programa 

Criança Feliz e representante do Cras costa norte; Turismo: representada neste pelas Secretaria 

Adjunta e membro; Fundação de Cultura representada por membros,  Fundação de Saúde Publica de 

São Sebastiao representada neste pelas: Diretoria de Especialidades e Atenção Básica. 

 

Art. 3º - Os representantes titulares e suplentes serão indicados pelas áreas técnicas e/ ou 

instituições que pertencem. 

 

Art. 4º - O membro titular que se ausentar duas vezes sem justificativa no ano, sem ser 

representado pelo suplente, será substituído por outro que devera ser indicado pela área técnica e/ ou 

instituição que pertencem no prazo de 30 dias. 

 

Parágrafo único - Qualquer membro do comitê gestor da primeira infância, poderá solicitar seu 

afastamento mediante justificativa por escrito, por período determinado, assumindo o suplente todas as 

suas responsabilidades. 

 

Art. 5º - Poderá compor o Comitê da Primeira Infância, em caráter eventual ou definitivo, 

quaisquer instituições afins, além das citadas acima, desde que solicitada sua participação e aprovada 

pelo comitê gestor da primeira infância.   

  

CAPITULO III 

 

DA ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE, SECRETÁRIOS E ADJUNTOS 

 

Art. 6º - O Comitê Gestor da Primeira Infância contará  com a mesa diretora composta por 

Presidente, Vice- Presidente, Secretario, Secretario Adjunto entre membros.  

 

Art. 7º - A votação foi realizada na primeira reunião após a posse de todos os membros do 

comitê, nomeados conforme decreto nº8558/2022. 
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CAPITULO IV 

 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 8º - As reuniões do Comitê Gestor da Primeira Infância, serão realizadas de acordo com a 

disponibilidade dos locais cedidos onde irão acontecer: 

 

I - Ordinárias, 01 (uma) vez por mês, são de obrigação a participação de todos os membros do 

Comitê; 

II - Extraordinárias, serão convocadas com antecedência mínima de 48 horas (quarenta e oito 

horas) pela Presidente do Comitê Gestor, com temas pertinentes ao PMPI, GT (grupo de trabalho) e 

qualquer outro assunto que seja importante para o desenvolvimento de políticas públicas voltada a 

Primeira Infância; 

III - As reuniões só irão acontecer com a presença de 50% e mais 1 do total de seus membros; 

IV - Se na hora do início da reunião não houver quórum suficiente, será aguardado 15 (quinze) 

minutos a composição legal, após este prazo, será realizada com o número de membros presentes; 

 

Art. 9º - A convite da Presidente, poderão tomar parte das reuniões, com direito de voz, mas 

sem voto, representantes dos órgãos federais, estaduais e municipais. 

 

Art. 10 - A função de cada membro é essencial e eventuais ausências deverão ser justificadas 

a mesa diretora. 

 

CAPITULO V 

 

DA ORGANIZAÇÃO DA REUNIÃO 

 

Art. 11 - Iniciada a reunião, os trabalhos deverão ser realizados em três momentos com a 

seguinte sequência: 
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I - Definição do secretário que ficará responsável pela elaboração e redação da ata; 

II - Apresentação da pauta conforme definido em reunião anterior e se houver alguma pauta 

extraordinária essa será incluída a depender do voto da maioria dos membros do Comitê; 

III - Discussão para melhoria e desenvolvimento do programa nas secretarias envolvidas 

citadas no capítulo II, artigo 3º; 

 

CAPITULO VI 

 

DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 12 - Compete ao Presidente: 

 

I - Representar o Comitê em sessões públicas, reuniões ou quando convidado; 

II - Convocar as reuniões do Comitê dando ciência aos seus membros; 

III - Organizar a ordem do dia das reuniões; 

IV - Abrir, prorrogar, encerrar e suspender as reuniões do Comitê Gestor e GT (Grupo de 

Trabalho); 

V - Encaminhar propostas à apreciação e votação pelo comitê; 

VI - Determinar a leitura da ata e das comunicações que entender conveniente; 

VII - Assinar as atas, uma vez aprovadas, com a ciência dos membros do Comitê; 

VIII - Colocar matérias em discussão e votação; 

IX - Homologar, assinar e encaminhar documentos emitidos pelo Comitê; 

X - Proclamar as decisões tomadas em cada reunião; 

XI - Decidir sobre as questões de ordem e submete-las à consideração dos membros do 

Comitê quando omisso o regimento; 

XII - Propor normas para o bom andamento dos trabalhos do Comitê; 

XIII - Solicitar que a secretária anota os precedentes regimentais para solução de casos 

análogos; 

XIV - Acatar as decisões tomadas pela maioria dos membros do Comitê se for pertinente; 

XV - Conhecer as justificativas de ausências dos membros do Comitê; 
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XVI - Coordenar a elaboração realizada pelo membro indicado do relatório anual do Comitê; 

XVII - Cumprir e fazer cumprir este regimento.  

 

Art. 13 - Compete a Vice Presidente: 

 

I - Auxiliar na redação e produção do relatório anual do comitê; 

II - Coordenar as reuniões na ausência da Presidente; 

III - Cumprir e fazer cumprir este regimento;  

IV - Desempenhar outras medidas que lhe forem delegadas pela Presidente. 

 

Art. 14 - Compete ao Secretário: 

 

I - Lavrar atas, redigir e encaminhar documentos e correspondências; 

II - Elaborar relatório finais das reuniões; 

III - Realizar atividades definidas pelo comitê; 

IV - Desempenhar outras atividades que lhe forem delegadas;  

V - Cumprir e fazer cumprir este regimento. 

 

Art. 15 - Compete ao Secretário Adjunto: 

 

I - Substituir o primeiro secretario em suas atribuições quando se fizer necessário; 

II - Cumprir e fazer cumprir este regimento. 

 

Art. 16 - Compete aos membros do Comitê: 

 

I - Participar das reuniões do comitê; 

II - Realizar atividades definidas pelo comitê e Presidente; 

III - Transmitir as resoluções do comitê citadas na lei 2684/2019, junto as áreas técnicas e/ou 

instituições que representam; 

IV - Cumprir e fazer cumprir este regimento.  
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CAPÍTULO VII 

 

DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PRESIDENTE DO COMITÊ E MEMBROS 

 

Art. 17 - Os serviços do Comitê serão exercidos pela Fundação de Saúde Pública de São 

Sebastião, designada pela Presidente do Comitê, e a quem competirá dentre outras, as seguintes 

atividades:  

 

I - Secretarias as reuniões do Comitê; 

II - Receber, preparar, expedir e controlar a correspondência; 

III - Preparar a pauta das reuniões; 

IV - Providenciar os serviços de arquivo e documentação; 

V - Assinar as atas, fazer sua leitura e a do expediente; 

VI - Recolher as proposições apresentadas pelos membros do Comitê; 

VII - Registrar a frequência dos membros do Comitê nas reuniões; 

VIII - Anotar os resultados das votações e das proposições apresentadas. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 18 - O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação.  
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