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Decreto Municipal 30/2021 

Institui o Grupo Gestor Intersetorial do Programa 
BPC na Escola e dá outras providências. 

 
Ailton Mota dos Santos, Prefeito Municipal de Dom Pedro ,Estado do 
Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, 
 
Considerando que o Município de Dom Pedro, aderiu ao Programa BPC na 
Escola, criado pelo Governo Federal; 
 
Considerando os Termos das Portarias Interministeriais MDS de nº 18/2007 e 
a de nº 01/2008, que estabelece os procedimentos para adesão e 
permanência do Programa BPC na Escola; 
 
Considerando que é requisito para permanência no Programa BPC na Escola, a 
formação do Grupo Gestor Intersetorial do Programa BPC na Escola,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º-Fica instituído o Grupo Gestor Intersetorial do Programa BPC na 
Escola, integrado por representantes dos seguintes órgãos: 
 
I - Secretaria Municipal de Assistência Social; 
 
II - Secretaria Municipal de Educação; 
 
III - Secretaria Municipal de Saúde; 
 
IV- Representantes da Política de Direitos Humanos ou congênere; 
 
V- Representantes da Política de Educação Especial/Inclusiva; 
 
Parágrafo único. Caberá as Secretarias Municipais específicas designar os 

respectivos representantes para integrar o Grupo Gestor Intersetorial do 
Programa BPC na Escola. 
 
Art.2º- A coordenação do Grupo Gestor Intersetorial do Programa BPC na 
Escola será o gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Art.3º- O(a) Coordenador(a) da Equipe Técnica para aplicação do Questionário 
será o mesmo representante da Secretaria Municipal de Assistência Social ou 
por ele indicado no Grupo Gestor Intersetorial do Programa BPC na Escola. 
 
Art.4º-As reuniões ocorrerão mensalmente, conforme calendário acordado 
entre os integrantes, contendo registro de presença e ata das reuniões, 
podendo ainda, haver reuniões extraordinárias. 
 
Art.5º- Constitui objetivo do Programa BPC na Escola promover a elevação da 
qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, 
preferencialmente de 0 a 18 anos, garantindo-lhes acesso e permanência na 
escola, bem como o acompanhamento de seus estudos por meio da articulação 
intersetorial e da gestão compartilhada nas três esferas de governo, entre as 
políticas de educação, assistência social, saúde e direitos humanos, 
favorecendo o desenvolvimento dos beneficiários. 
 
Art.6º- O Programa BPC na Escola se estrutura a partir de quatro eixos 
principais: (1) identificar entre os beneficiários do BPC até 18 anos aqueles que 
estão na Escola e aqueles que estão fora da Escola; (2) identificar as principais 
barreiras para o acesso e permanência na Escola das pessoas com deficiência 
beneficiárias do BPC; (3) realizar estudos e desenvolver estratégias conjuntas 
para superação destas barreiras; e (4) realizar acompanhamento sistemático 
das ações referentes ao Programa. 
 
Art.7º- Constituem atribuições do Grupo Gestor Intersetorial do Programa BPC 
na Escola: 
 
I - gerir e coordenar o Programa BPC na Escola no Município; 
 
II - realizar a articulação com o Governo Estadual e Federal com vistas à 
viabilização dos objetivos do Programa BPC na Escola; 
 
III - informar ao Governo Federal, por meio eletrônico, sobre os dados 
resultantes da aplicação do Questionário; 
 

   DECRETOS: Páginas.................................................1/3 
    PORTARIAS: Páginas................................................4/6 

 
 



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

IV - informar ao Governo Federal a relação dos beneficiários do BPC, que não 
foram localizados para aplicação do Questionário, com as devidas justificativas;  
 
V - registrar e informar ao Governo Federal, por meio eletrônico, as 
informações sobre as ações desenvolvidas pelo Município, referentes ao 
Programa BPC na Escola; 
 
VI - definir estratégias intersetoriais para garantir o ingresso e a permanência 
das pessoas com deficiência e em idade escolar, no ensino regular. 
 
Art.8º- Constituem atribuições do(a) Coordenador(a) da Equipe Técnica do 
Programa BPC na Escola: 
 
I - instituir a Equipe Técnica responsável pela aplicação do Questionário; 
 
II - assegurar a participação da Equipe Técnica responsável pela aplicação do 
Questionário, na capacitação específica com vistas a sua aplicação; 
III - conhecer as normas, o material informativo e orientar os participantes da 
Equipe Técnica, para aplicação do Questionário; 
 
IV-contribuir com a aplicação anual do Questionário; 
 
V - Como o(a) Coordenador(a) da Equipe Técnica do Programa BPC na Escola 
comporá o Grupo Gestor Intersetorial do Programa BPC na Escola, o(a) 
mesmo(a) ficará responsável por registrar e informar ao Governo Federal, por 
meio eletrônico, as informações sobre as ações desenvolvidas pelo Município, 
referentes ao Programa BPC na Escola. 
 
Art.9º- Constituem atribuições do(a) Prefeito Municipal ou de quem for por ele 
designado: 
 
I - assegurar a aplicação anual do Questionário;  
 
II - ofertar serviços socioassistenciais aos beneficiários do BPC e as suas 
respectivas famílias, pelos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS; 
 
III - garantir a integralidade na atenção à saúde das pessoas com deficiência, 
com acolhimento e atenção às necessidades de Saúde na Atenção Básica, 
acesso aos serviços de saúde e reabilitação do Sistema único de Saúde - SUS; 
 
IV - garantir a matrícula dos beneficiários do BPC, de 0 a 18 anos de idade, em 
classes comuns do ensino regular, com prioridade para as localizadas próximas 
da residência do aluno; 
V - garantir a oferta do Atendimento Educacional Especializado no turno 
inverso da escolarização; 
 
VI - desenvolver ações complementares ao desenvolvimento do Programa BPC 
na Escola, no âmbito do seu território. 
 
Art.10º- A composição do Grupo Gestor Intersetorial do Programa BPC na 

Escola e Equipe Técnica poderão sofrer alterações de acordo com as 
necessidades das políticas públicas envolvidas, mediante decisão do Poder 
Executivo. 
 
Art.11º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Dom Pedro – MA; de 01 de julho de 2021. 
  
 
 
 

__________________________________________________________ 
Ailton Mota dos Santos 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
 

 

DECRETO Nº 31/2021  
 
PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 
DECRETA: 

Art. 1º - Fica instituído, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, o 
Comitê Gestor do Programa Criança Feliz, de caráter Inter setorial, com a 
finalidade de planejar e articular as ações necessárias para alcançar os objetivos 
do Programa Criança Feliz, instituído pelo Decreto federal nº 8.869, de 05 de 
outubro de 2016, contribuindo na promoção do desenvolvimento integral das 
crianças na primeira infância. 

Parágrafo único.  Considera-se primeira infância o período que abrange os 
primeiros seis anos completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. 

Art. 2º O Programa Criança Feliz atenderá gestantes, crianças de até seis anos 
e suas famílias, e priorizará: 

I – gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família ou inscritas no Cadúnico; 

II - crianças de até seis anos e suas famílias beneficiárias do Benefício de 
Prestação Continuada; e 
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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   

Art. 3º - Ao Comitê Gestor do Programa Criança Feliz cabe: 

I - planejar a execução do Programa Criança Feliz no âmbito do município;  

II - promover a articulação intersetorial com vistas ao atendimento das 
necessidades integrais da criança e ao fortalecimento das redes de proteção e 
cuidado no território municipal;  

III - criar estratégias para fortalecimento das ações do programa no nível 
municipal com apoio do estado;  

IV - apoiar a implementação do Plano Municipal do Programa Criança Feliz e 
monitorar sua execução por meio da intersetorialidade e da integração de 
políticas e ações;  

V - planejar ações integradas com as políticas sociais do município, para 
monitoramento e avaliação do programa;  

VI - promover ações de sensibilização e articulação com o estado; 

VII - promover ações de sensibilização e articulação dos órgãos municipais que 
compõem o Comitê, para melhoria da gestão do Programa Criança Feliz.  

Art. 4º - O Comitê Gestor Municipal do Programa Criança Feliz será composto 
por 1 (um) membro titular e respectivo suplente, designados por resolução do 
Secretário Municipal de Assistência Social, representantes: 

I - da Secretaria Municipal de Assistência Social, que será o coordenador;  

II – da Secretaria Municipal de Saúde; 

III - da Secretaria Municipal de Administração;  

IV - da Secretaria Municipal de Direitos Humanos ou equivalente;  

V – da Secretaria Municipal de Educação 

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

§ 1º - Os membros a que se referem os incisos I a V serão indicados pelos 
Titulares das Pastas(Secretários). 

§ 2º - Os membros a que se referem o inciso VI serão indicados em fórum 
próprio de vinculação e subordinação, ouvidos os respectivos órgãos. 

§ 3º - Mediante deliberação do Comitê, a qualquer tempo, poderão dele 
participar até 3(três) entidades privadas não governamentais que 
desempenhem atividades relevantes relacionadas à política pública da primeira 
infância e proteção à criança, por meio de 1 (um) representante e respectivo 
suplente, por entidade. 

§ 4º - Os membros do Comitê, titulares e suplentes, exercerão mandato de 1 
(um) ano, permitida uma recondução, e não serão remunerados. 

§ 5º - O desempenho das atribuições a que se refere este decreto não será 
remunerado, mas considerado serviço público relevante.  

§ 6º - O Comitê poderá convidar para participar de suas reuniões pessoas que, 
por seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a 
discussão das matérias em exame.  

Art. 5º - O Titular da Secretaria Municipal de Assistência Social poderá expedir 
resolução veiculando instruções complementares a este decreto. 

Art. 6º - As despesas referentes à participação dos membros nas atividades do 
Comitê Gestor Municipal do Programa Criança Feliz correrão por conta do 
órgão ou entidade que representem.  

Art. 7º - Este decreto e sua disposição transitória entram em vigor na data de 
sua publicação.  

Disposição Transitória 

Artigo único – As indicações a que se referem os §§ 1º e 2º do artigo 3º deverão 
ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Assistência Social no prazo máximo 
de 20 (vinte) dias contados da data da publicação deste decreto. 

Gabinete do Prefeito, em 01 de julho de 2021.   
 

 
_________________________________________________________ 

Ailton Mota dos Santos 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº.  90 /2021 
 
                                           Dispõe sobre a nomeação dos membros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente-CMDCA 

  
Ailton Mota dos Santos, Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do 
Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas por normativas legais 
e pela Lei Municipal 05/91.  
RESOLVE:  
Art.  1º - Nomear os membros abaixo relacionados para compor o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representantes do Poder 
Público e Sociedade Civil:    
1 - Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:  
. Titular: Gilmara Silva Viana 
. Suplente: Gardênia Dias da Silva  
2 – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:  
. Titular: Georgya Kristy Silva Reis 
. Suplente: Ahmed Sousa Pereira  
3 – Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:  
. Titular: Eduardo Sousa Barros 
. Suplente: José Roberto Ferreira Valverde 
4 – Representantes da Secretaria Municipal de Administração:  
 Titular: Fernando Alef Ladislau Jadão 
 Suplente: Benedito Gutemberg Setubal Sousa 
 
Segmento da Sociedade Civil 
1-Representantes da Igreja Católica: 
Titular: Ananda da Silva Cruz 
Suplente: Robério Fernandes Damaceno 
2- Representantes da Igreja Evangélica: 
Titular: Jonylson Ferreira Lima 
Suplente: Francisca Ruana Silva de Andrade 
3- Representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais: 
Titular: Francisco Batista de Nascimento  
Suplente: Josileide Teixeira Xavier Sousa 
4- Representantes do Sindicato de Agricultores Familiares: 
Titular: Francineia Barbosa de Sousa 
Suplente: Elineuda Oliveira da Silva e Silva 
Art.  3º - Os membros deste conselho e seus respectivos suplentes exercerão o 
mandado por dois anos(02) admitindo-se uma única recondução por igual 
período. 
Art. 4º- A função de membro deste conselho é considerada de relevância 
pública, sem remuneração.   
Art. 6 º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Pedro, Maranhão em 01 de Julho de 
2021 
 

 
________________________________________________ 

Ailton Mota do Santos 
Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE  
PUBLIQUE-SE  
CUMPRA-SE. 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 89 /2021-GAB/PREF 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO, Estado do Maranhão, no uso de suas 

atribuições legais 

 

 RESOLVE: 

 Art. 1º - Nomear os membros do Comitê Gestor do Programa 

Criança Feliz do Município de Dom Pedro – MA, do segmento abaixo 

discriminado, com seus efeitos a partir desta data. 

I. Secretaria Municipal de Asistencia Social 
Titular: Gilmara Silva Viana 
 Suplente: Mailton Henrique Mota dos Santos 
 

II. Secretaria Municipal de Educação; 
Titular: Ana Rosa da Silva Gomes 
 Suplente: Artenisia Gomes Montel 

 
III. Secretaria Municipal de Saúde; 
Titular: Sthefeson Rodrigues da Silva 
Suplente: Helllen Cristhyna dos Santos Silva  
 
IV. Secretaria Municipal de Administração; 
 Titular: Sonia Lúcia Lopes Feitosa Machado  
 Suplente: Francisca de Sousa Damaceno  
 
V. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

(CMDCA); 
Titular: Fernando Alef Ladislau Jadão 

Suplente: Benedito Gutemberg Setubal Sousa 
  



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

 Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

  Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

           GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MARANHÃO, 

01 de julho de 2021. 

 

 

Ailton Mota dos Santos 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 

PORTARIA Nº.  88 /2021 
 

                                           Designa o Grupo Gestor 
Local do Programa BPC na Escola e dá outras 
providências. 

  
Ailton Mota dos Santos, Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do 
Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas por normativas legais.  
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Interministerial nº 18, de 24 de abril 
de2007, que cria o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do 
Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do 
Programa de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – 
PROGRAMA BPC NA ESCOLA, com prioridade para a faixa etária até dezoito 
anos;  
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Interministerial nº 1, de 12 de março de 
2008, e alterações, que estabelecem os procedimentos para adesão ao 
PROGRAMA BPC NA ESCOLA, 
 
RESOLVE:  
Art.  1º  - Fica designado o Grupo Gestor Local do Programa BPC na Escola, 
integrado pelos representantes dos seguintes órgãos:    
1 - Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:  
. Titular: Mailton Henrique Mota dos Santos 
. Suplente: Gilmara Silva Viana 
2 – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:  
. Titular: Elijonete Lima Silva 
. Suplente: Maria Gomes Leite Carvalho 
3 – Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:  
. Titular: Francisco das Chagas Silva Vieira 

. Suplente: Maria Antônia Chaves Bandeira 
4 – Representantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos:  
. Titular: Francisca Joana da Silva Costa 
  Suplente: Maria Martha dos Santos Costa 
5- Representante titular e suplente da Política de Educação Especial/Inclusiva; 

 Titular: Marinalva Ribeiro Arruda 

 Suplente: Sthefania Quelle Rodrigues da Silva 

 
Art.  2º - A Coordenação do Grupo Gestor do Programa BPC na Escola será 
exercida pelo Secretário Municipal de Assistência Social.   
Art.  3º - Constituem atribuições do Grupo Gestor do Programa BPC na escola: 
 I - gerir e coordenar o Programa BPC na Escola no Município;  
II - realizar a articulação com o Governo Estadual e Federal com vistas à 
viabilização dos objetivos do Programa BPC na Escola;  
III - informar ao Governo Federal, por meio eletrônico, sobre os dados 
resultantes da aplicação do questionário; 
 IV - informar ao Governo Federal a relação dos beneficiários do BPC, que não 
foram localizados para aplicação do questionário, com as devidas justificativas;  
V - registrar e informar ao Governo Federal, por meio eletrônico, as 
informações sobre as ações desenvolvidas pelo Município, referentes ao 
Programa BPC na Escola; 
 VI - definir estratégias intersetoriais para garantir o ingresso e a permanência 
das pessoas com deficiência e em idade escolar, no ensino regular. 
Art. 4º - A Coordenação da Equipe Técnica para aplicação do questionário para 
a identificação das barreiras para o acesso e permanência na Escola das Pessoas 
com deficiência beneficiárias do BPC, será exercida pela Assistente Social – 
Vanessa Lima Brandão. 
Art.5º - Constituem atribuições da Coordenação da Equipe Técnica do 
Programa BPC na Escola: I - instituir a Equipe Técnica responsável pela aplicação 
do questionário; 
II - assegurar a participação da Equipe Técnica responsável pela aplicação do 
questionário, na capacitação específica com vistas a sua aplicação;  
III - conhecer as normas, o material informativo e orientar os participantes da 
Equipe Técnica, para aplicação do questionário;  
IV - assegurar a aplicação anual do questionário;  
V - ofertar serviços sócio assistenciais aos beneficiários do BPC e as suas 
respectivas famílias, pelos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS; 
 VI - garantir a integralidade na atenção à saúde das pessoas com deficiência, 
com acolhimento e atenção às necessidades de Saúde na Atenção Básica, 
acesso aos serviços de saúde e reabilitação do Sistema único de Saúde – SUS;  
VII - garantir a matrícula dos beneficiários do BPC, de 0 a 18 anos de idade, em 
classes comuns do ensino regular, com prioridade para as localizadas próximas 
da residência do aluno;  
VIII - garantir a oferta do Atendimento Educacional Especializado no turno 
inverso da escolarização; e  
IX - desenvolver ações complementares ao desenvolvimento do Programa BPC 
na Escola, no âmbito do seu território. 
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Art. 6 º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação revogando 
suas disposições em contrário.  
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Pedro, Maranhão em 01 de julho de 
2021 
 
 
 
 

Ailton Mota dos Santos 
Prefeito Municipal 

 
REGISTRE-SE 
PUBLIQUE-SE 
CUMPRA-SE. 
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