
 

 

 

 

 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

DECRETO Nº 49.739, DE 9 DE AGOSTO DE 2016.  

Alterado pelos Decretos nº 54.719, de 14 de agosto de 2017 e 61.562, de 8 de 

novembro de 2018. 

INSTITUI O COMITÊ ESTRATÉGICO 

INTERSETORIAL E O COMITÊ TÉCNICO 

INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe 

confere o inciso IV do art. 107 da Constituição Estadual, e tendo em vista o que consta do 

Processo Administrativo nº 1101-2457/2016, 

Considerando que o Estado de Alagoas possui a finalidade de desenvolver ações 

permanentes de amparo à infância, à maternidade, bem como oferecer assistência aos 

necessitados, contribuindo para a erradicação do subemprego, da marginalização e da miséria, 

nos termos do inciso VII do art. 2º da Constituição Estadual;  

Considerando que o Estado de Alagoas promoverá programas de assistência integral 

à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais, 

obedecidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal, conforme o art. 230 da 

Constituição Estadual;  

Considerando que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com 

absoluta prioridade, os direitos da criança e do adolescente, consoante o disposto no art. 227 

da Constituição Federal e art. 4º da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Considerando que é dever do Estado estabelecer, com prioridade absoluta, políticas, 

planos, programas e serviços para a primeira infância que atendam às especificidades dessa 

faixa etária, visando garantir seu desenvolvimento integral, conforme art. 3º da Lei Federal nº 

13.257, de 8 de março de 2016; e  

Considerando, ainda, a necessidade de articulação intersetorial entre as ações do 

Governo Estadual e dos municípios para a promoção do desenvolvimento integral e integrado 

da criança de 0 (zero) a 6 (seis) anos, 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Ficam instituídos, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o Comitê 

Estratégico Intersetorial e o Comitê Técnico Intersetorial da Primeira Infância, vinculados ao 

Gabinete Civil. (Redação dada pelo Decreto nº 61.562, de 8 de novembro de 2018.) 
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REDAÇÃO ORIGINAL: 

“Art. 1º Ficam instituídos, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o Comitê Estratégico Intersetorial e o Comitê Técnico Intersetorial da 

primeira infância.” 

 

CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 2º As ações a serem desenvolvidas pelos comitês têm por finalidade:  

I – propor políticas de parceria entre o governo e sociedade civil para a promoção do 

desenvolvimento integral da primeira infância em Alagoas;  

II – promover a realização de eventos, cursos, estudos e pesquisas relativas ao 

desenvolvimento infantil;  

III – promover e acompanhar convênios, contratos e acordos de cooperação técnica 

visando à realização de seus objetivos;  

IV – integrar as ações do Governo Estadual, dos municípios e de entidades civis, no 

acompanhamento e ampliação das políticas de promoção de desenvolvimento da primeira 

infância; 

V – informar e promover a mobilização social no Estado em relação à primeira 

infância; e  

VI – programar os eventos estaduais como o dia e a semana estadual do bebê. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3º O Comitê Estratégico Intersetorial será constituído por 4 (quatro) membros, 

sendo: (Redação dada pelo Decreto nº 61.562, de 8 de novembro de 2018.) 

REDAÇÃO ORIGINAL: 

“Art. 3º O Comitê Estratégico Intersetorial será constituído por 04 (quatro) membros designados pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, 

sendo:” 

 

I – 1 (um) designado pelo Chefe do Poder Executivo, que o coordenará; (Redação 

dada pelo Decreto nº 61.562, de 8 de novembro de 2018.) 

 

II– o titular da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU; (Redação dada pelo Decreto 

nº 61.562, de 8 de novembro de 2018.) 

 

III – o titular da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – 

SEADES; e (Redação dada pelo Decreto nº 61.562, de 8 de novembro de 2018.) 
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IV – o titular da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC. (Redação dada pelo 

Decreto nº 61.562, de 8 de novembro de 2018.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 
“I – 01 (um) membro da sociedade civil, que o presidirá 

 

“II – 01 (um) membro da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU;  
 

III – 01 (um) membro da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEADES; e  

 

IV – 01(um) membro da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.” 

 

REDAÇÃO ORIGINAL 

 

“I – 01 (um) membro da Sociedade Civil, que o Coordenará: (Redação dada pelo Decreto nº 54.719, de 14.08.2017).” 

Art. 4º O Comitê Técnico Intersetorial será constituído por 10 (dez) membros, na 

forma a seguir: (Redação dada pelo Decreto nº 61.562, de 8 de novembro de 2018.) 

REDAÇÃO ORGINAL: 

“Art. 4º O Comitê Técnico Intersetorial será composto por 10 (dez) membros, na forma a seguir:” 

I – 01 (um) representante do Gabinete do Governador, que o coordenará;  

II – 03 (três) representantes da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU; 

III – 03 (três) representantes da Secretaria de Estado da Assistência e 

Desenvolvimento Social – SEADES; e  

IV – 03 (três) representantes da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC. 

Parágrafo único. A designação dos membros indicados neste artigo se dará por 

Portaria dos Secretários de Estado das respectivas Pastas, exceto o do inciso I, que se realizará 

por Decreto do Chefe do Poder Executivo. (Redação dada pelo Decreto nº 61.562, de 8 de 

novembro de 2018.) 

REDAÇÃO ORIGINAL: 

“Parágrafo único. Os integrantes de que tratam os incisos do caput deste artigo serão indicados pelos respectivos Órgãos e designados por 

ato do Chefe do Poder Executivo Estadual. ” 

Art. 5º A participação no referido Comitê é considerada prestação de serviço público 

relevante não remunerado.  

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 6º Os Comitês Estratégico Intersetorial e Técnico terão seus funcionamentos 

regulados por Regimentos Internos elaborados por seus membros e aprovados pela maioria 

absoluta, por meio de Resolução, a qual deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado. 
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(Redação dada pelo Decreto nº 61.562, de 8 de novembro de 2018.) 
 

REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“Art. 6º Os Comitês Estratégico Intersetorial e Técnico terão seus funcionamentos regulados por Regimentos Internos a serem elaborados 

por seus membros e aprovado por maioria absoluta.” 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias de cada órgão ou entidade do Poder Executivo 

participante dos Comitês a que se refere este Decreto. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.  

PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, 9 de agosto de 2016, 

200º da Emancipação Política e 128º da República.  

 

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO 

Governador 

Este texto não substitui o publicado no DOE do dia 10.08.2016. 
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