
 

                                                     

 

                                                  

 
               

 

ESTADO DE ALAGOAS 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
DECRETO Nº 68.919, DE 22 DE JANEIRO DE 2020. 

 
REGULAMENTA A LEI ESTADUAL Nº 7.965, 

DE 9 DE JANEIRO DE 2018, QUE INSTITUIU 

O PROGRAMA CRIA – CRIANÇA 

ALAGOANA, 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 o que mais consta do Processo 

Administrativo nº E:13020.0000000001/2020,  

 
Considerando, o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, que dispõe sobre 

o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; e  

 

Considerando, a necessidade de regulamentar a Lei Estadual nº 7.965, de 2018, 

dando operacionalidade, no âmbito do Estado, ao Programa CRIA – Criança Alagoana, 

instituído pela referida Lei,  

 
DECRETA:  

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º O Programa CRIA – Criança Alagoana, objetiva promover o 

desenvolvimento integral das crianças da primeira infância, desde a gestação até os 6 (seis) 

anos de idade, englobando os aspectos físicos, cognitivos e psicossociais, levando em 

consideração a família e o seu contexto de vida, mediante ações complementares e de 

transferência direta de renda, com condicionalidades.  

 
CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 
Art. 2º Os objetivos do Programa CRIA – Criança Alagoana, estão definidos no art. 

2º da Lei Estadual nº 7.965, de 2018, sendo, em especial:  

 
I – apoiar as famílias com gestantes e crianças na primeira infância, no exercício da 

função protetiva, de forma a ampliar o acesso a serviços e direitos;  

 
II – desenvolver ações de capacitação e educação que abordem especificidades, 

cuidados e atenções a gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias, respeitando 

todas as formas de organização familiar;  
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III – potencializar a perspectiva da complementariedade e da integração entre 

serviços, programas e benefícios socioassistenciais;  

 
IV – fortalecer a articulação intersetorial com vistas ao desenvolvimento integral das 

crianças na primeira infância e o apoio a gestantes e suas famílias; e  

 
V – outros definidos pelo Comitê Estratégico Intersetorial da Primeira Infância.  

 
Art. 3º A execução do Programa dar-se-á de forma descentralizada, por meio de 

conjugação de esforços do Estado e dos Municípios Alagoanos, com o objetivo de garantir a 

intersetorialidade das políticas públicas.  

 
§ 1º Os Municípios Alagoanos poderão aderir às ações do Programa, observados os 

critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo Governo do Estado, por meio de 

Termo de Adesão, assinado pelo Poder Executivo Municipal.  

 
§ 2º Os Municípios Alagoanos que aderirem ao Cartão CRIA – Criança Alagoana, 

deverão seguir os seguintes procedimentos:  

 
I – realizar o mapeamento da rede de serviço socioassistencial e das demais políticas 

públicas existentes no município;  

 
II – inserir os cadastros das beneficiárias no Sistema do Cartão CRIA;  

 
III – garantir a oferta dos serviços socioassistenciais por meio das unidades públicas 

da Política de Assistência Social;  

 
IV – priorizar o acompanhamento das famílias beneficiárias que apresentem 

situações de vulnerabilidade social;  

 
V – cadastrar as gestantes e crianças de 0 (zero) a 72 (setenta e dois) meses, 

diagnosticadas com síndrome congênita por Zika vírus no Sistema do CRIA, atualizar e 

enviar as informações de maneira regular e consistente, conforme critérios estabelecidos em 

portaria da SEADES; 

 
VI – manter apoio institucional de atendimento as beneficiárias do Programa; e  

 
VII – garantir a oferta de consultas de pré-natal com regularidade, bem como, os 

exames necessários por meio das unidades públicas e Saúde.  
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CAPÍTULO III 

DOS BENEFICIÁRIOS DO CARTÃO CRIA – CRIANÇA ALAGOANA 

 

Art. 4º O Cartão Criança Alagoana é um benefício de transferência de renda que faz 

parte do Programa Criança Alagoana, do Governo do Estado de Alagoas, e visa atender de 

forma integrada as gestantes e crianças, nascidas dessa gestação, em situação de pobreza e 

extrema pobreza nos primeiros 1.000 (mil) dias de vida, período este que soma os 270 

(duzentos e setenta) dias de gestação aos 730 (setecentos e trinta) dias até que o bebê 

complete 24 (vinte quatro) meses de vida, beneficiárias do Programa Bolsa Família, e as 

crianças, de famílias inscritas no CadÚnico, de 0 (zero) a 72 (setenta e dois) meses, 

diagnosticadas com síndrome congênita por Zika vírus, por meio de apoio financeiro 

temporário à beneficiária, no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais, com acompanhamento 

familiar de saúde e assistência social.  

 

Art. 5º Poderão participar do Programa CRIA – Criança Alagoana, fazendo jus ao 

recebimento do auxílio financeiro, as gestantes inseridas no Sistema CRIA de famílias em 

situação de pobreza e extrema pobreza, beneficiárias do Programa Bolsa Família, que 

atendam às condições e critérios estabelecidos neste Decreto, além das crianças de 0 (zero) a 

72 (setenta e dois) meses, diagnosticadas com síndrome congênita por Zika vírus, de famílias 

inseridas no Cadastro Único.  

 

§ 1º Para efeitos do caput deste artigo, serão atendidas prioritariamente as famílias 

inscritas no Cadastro Único – CadÚnico, beneficiárias do Programa Bolsa Família, que 

possuam em sua composição gestantes, e crianças nascidas dessa gestação, de 0 (zero) a 24 

(vinte e quatro) meses de vida, em situação de pobreza e extrema pobreza, desconsiderando 

da composição desta renda valores recebidos do Programa Bolsa Família e do Benefício de 

Prestação Continuada – BPC; e as crianças, de famílias inscritas no CadÚnico, de 0 (zero) a 

72 (setenta e dois) meses, diagnosticadas com síndrome congênita por Zika vírus.  

 

§ 2º A quantidade de gestantes e/ou crianças que serão beneficiadas pelo “Cartão 

CRIA – Criança Alagoana” é definida pelo Estado, de acordo com a disponibilidade 

orçamentária.  

 

§ 3º Se o número total de beneficiários não atingir a capacidade orçamentária total do 

Cartão CRIA – Criança Alagoana, poderão ser incluídas as gestantes e/ou crianças inscritas 

no CadÚnico, com perfil do Cartão CRIA, de acordo com as prioridades estabelecidas em 

Portaria da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social – SEADES.  

 

§ 4º Após a inclusão das beneficiárias no Sistema CRIA para recebimento do Cartão, 

estas poderão ser inseridas nas visitas de estímulo ao desenvolvimento infantil em até 3 (três) 

meses, observando-se a existência de vagas do Programa Criança Feliz, atendidos os termos 

do Decreto Federal nº 9.579, de 22 de novembro de 2018.  
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CAPÍTULO IV 

DO AUXÍLIO FINANCEIRO 

 

Art. 6º A concessão de auxílio financeiro no âmbito do Programa CRIA – Criança 

Alagoana, é de caráter temporário, não gerando direito adquirido.  

 

Art. 7º O auxílio financeiro, no âmbito do Programa CRIA – Criança Alagoana, será 

pago por meio do “Cartão CRIA – Criança Alagoana”, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por 

família beneficiada.  

 

§ 1º A transferência direta de renda de que trata o caput deste artigo, será concedida 

às beneficiadas por até 33 (trinta e três) meses, considerando o período da gestação e do 

nascimento até os 24 (vinte e quatro) meses de vida da criança, a partir da inserção da 

gestante no Sistema do Cartão CRIA.  

 

I – para situações específicas de beneficiárias de mesma composição familiar no 

CadÚnico, são elas: gravidez gemelar, 2 (duas) ou mais gestantes, gestante e crianças de 0 

(zero) a 72 (setenta e dois) meses, diagnosticadas com síndrome congênita por Zika vírus, 

havendo limite orçamentário, poderão ser inseridas no Cartão CRIA – Criança Alagoana; e 

 

II – para os casos:  

 

a) de gravidez gemelar, será concedido 1 (um) benefício durante todo o período 

gestacional, após o nascimento o segundo benefício só será concedido após 

inserção/acompanhamento das crianças no Sistema CRIA;  

 

b) de 2 (duas) ou mais gestantes, o benefício será concedido de forma individual 

desde que a gestante seja maior de idade, nos casos de gestantes menores de 16 (dezesseis) 

anos, o benefício será concedido por meio do Número de Identificação Social – NIS do 

responsável familiar; e  

 

c) de gestantes e crianças de 0 (zero) a 72 (setenta e dois) meses, diagnosticadas com 

síndrome congênita por Zika vírus, serão concedidos 2 (dois) benefícios do NIS da gestante 

beneficiária.  

 

§ 2º O auxílio financeiro deve ser repassado à beneficiária por meio de instituição 

bancária contratada, sendo o benefício sacado por meio de cartão magnético, com a 

identificação do Programa CRIA – Criança Alagoana, da beneficiária gestante ou responsável 

familiar, da gestante menor de 16 (dezesseis) anos, e da criança de 0 (zero) a 72 (setenta e 

dois) meses, diagnosticadas com síndrome congênita por Zika vírus com o respectivo NIS.  

 

§ 3º Os benefícios financeiros mantidos em conta especifica à disposição do titular 

que não forem sacados no prazo de 90 (noventa) dias regressarão aos cofres públicos.  
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§ 4º A cessação do pagamento do auxílio financeiro em razão do decurso do prazo 

somente habilitará a família beneficiada a receber novo auxílio, em caso de nova gravidez, 

caso ateste a participação nas reuniões do Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS, no período em que foi beneficiada anteriormente.  

 

Art. 8º A gestante e/ou criança beneficiada com auxílio financeiro do “Cartão CRIA 

– Criança Alagoana” deverá cumprir as seguintes condicionalidades:  

 

I – estar cadastrada no Cadastro Único – CadÚnico do Governo Federal;  

 

II – estar em situação de pobreza ou extrema pobreza;  

 

III – ser beneficiária do Programa Bolsa Família, do Governo Federal;  

 

IV – ser acompanhada pela rede Sistema Único de Assistência Social – SUAS, e 

frequentar os serviços ofertados por essa rede, de acordo com o calendário de atividades do 

CRAS, participando de reunião mensal;  

 

V – cumprir o calendário vacinal, de acordo com a oferta do seu município;  

 

VI – realizar avaliação do estado nutricional;  

 

VII – para as crianças, cumprir o calendário de consultas de puericultura, passando 

por, pelo menos, 1 (uma) consulta pediátrica para avaliação até o final do 1º (primeiro) 

trimestre; e  

 

VIII – para as gestantes, realizar corretamente o pré-natal, exames de urocultura e 

EAS (sumário de urina).  

 

§ 1º O descumprimento das condições previstas no caput deste artigo poderá ensejar 

advertência, bloqueio, suspensão ou cancelamento do benefício, nos seguintes termos:  

 

I – advertência: alerta à beneficiária do descumprimento de alguma condicionalidade, 

devendo a situação ser regularizada em até 60 (sessenta) dias;  

 

II – bloqueio: atividade que impede o saque do benefício, em razão da não 

regularização da situação pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias;  

 

III – suspensão: atividade que interrompe o pagamento do benefício como 

consequência da continuidade do descumprimento de condicionalidades pela beneficiária, 

mesmo após o bloqueio, por mais de 180 (cento e oitenta) dias; e  
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IV – cancelamento: atividade de desligamento da beneficiária (gestante e/ou criança) 

por:  

 

a) não regularização da situação por mais de 1 (um) ano;  

 

b) desligamento voluntário da família, mediante declaração escrita da mesma e/ou 

responsável familiar;  

 

c) ocorrência de óbito da gestante, do feto ou da criança;  

 

d) fim do período da regra de permanência; e  

 

e) por decisão judicial.  

 

§ 2º A gestante e/ou criança com benefício bloqueado deverá ser acompanhada pela 

Assistência Social dos Municípios para verificação da situação de não cumprimento da 

condicionalidade.  

 

§ 3º O acompanhamento pelo CRAS e o acompanhamento pela Unidade de Saúde às 

gestantes e crianças beneficiárias deverão ser registrados no Sistema CRIA – Criança 

Alagoana, para o implemento de estratégias intersetoriais.  

 

§ 4º A suspensão não poderá ocorrer caso não seja realizado o acompanhamento pelo 

CRAS.  

 

§ 5º Uma vez regularizada a situação, o pagamento é retomado sem que a 

beneficiária receba os benefícios retroativos.  

 

§ 6º A reversão da suspensão somente poderá ser realizada como atividade de 

correção da suspensão indevida, caso em que a beneficiária receberá os recursos 

anteriormente suspensos.  

 

§ 7º A reversão do cancelamento que possibilita o retorno da beneficiária ao 

recebimento do auxílio financeiro do programa, poderá ocorrer em caso de cancelamento 

indevido ou por cumprimento de decisão judicial.  

 

§ 8º As famílias inscritas no CadÚnico, que possuam em sua composição crianças de 

0 (zero) a 72 (setenta e dois) meses, diagnosticadas com síndrome congênita por Zika vírus 

não necessitam cumprir as condicionalidades. 

 

Art. 9º A concessão do auxílio financeiro e seu acompanhamento serão de 

responsabilidade da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social – 

SEADES.  
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Art. 10. O pagamento do auxílio financeiro “Cartão CRIA – Criança Alagoana” 

correrão por conta de recursos oriundos do Fundo Estadual de Combate à Extrema Pobreza – 

FECOEP.  

 

Parágrafo único. Os recursos para o pagamento previsto no caput deste artigo 

somente poderão ser utilizados após manifestação do Conselho Integrado de Políticas de 

Inclusão Social – CIPIS.  

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11. As denúncias relacionadas à execução do Programa CRIA – Criança 

Alagoana, serão apuradas pelos Órgãos e/ou Entidades envolvidos na concessão e 

acompanhamento do benefício, os quais adotarão as providências necessárias em caso de 

irregularidade.  

 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, 22 de janeiro de 2020, 

204º da Emancipação Política e 132º da República. 

 

 

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO 

Governador 
 
Este texto não substitui o publicado no DOE do dia 23.01.2020. 
Republicado no DOE do dia 28.03.2020. 
 


