
 

 

 

 

                                                     

 

                                                  

 
               

 

ESTADO DE ALAGOAS 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

DECRETO Nº 72.952, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

ALTERA O DECRETO ESTADUAL Nº 68.919, 

DE 22 DE JANEIRO DE 2020, QUE 

REGULAMENTA A LEI ESTADUAL Nº 7.965, 

DE 9 DE JANEIRO DE 2018, QUE INSTITUIU 

O PROGRAMA CRIANÇA ALAGOANA – 

PROGRAMA CRIA, 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,  

 

DECRETA:  

 

Art. 1º Os dispositivos adiante indicados do Decreto Estadual nº 68.919, de 2020, 

passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

 I – o inciso V do parágrafo 2º do art. 3º: 

 

 “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.  

 

(...)  

 

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

Alagoana, deverão seguir os seguintes procedimentos:  

 

(...)  

 

V – cadastrar gestantes, crianças de 0 (zero) a 60 (sessenta) meses 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.  

 

(...)” (NR)  
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II – o art. 4º:  

 

“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 de 0 (zero) a 

60 (sessenta) meses de vida, em situação de pobreza e extrema pobreza, de 

famílias inscritas no CadÚnico, e crianças 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, no 

período da gestação até 72 (setenta e dois) meses da criança.” (NR)  

 

III – o caput e o § 1º, ambos do art. 5º:  

 

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

jus ao recebimento do auxílio financeiro, as gestantes e crianças de 0 (zero) a 

60 (sessenta) meses de vida inseridas no Sistema CRIA de famílias em situação 

de pobreza e extrema pobreza, 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 as famílias inscritas no 

Cadastro Único – CadÚnico, que possuam em sua composição gestantes e 

crianças de 0 (zero) a 60 (sessenta) 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.  

 

(...)” (NR)  

 

IV – o inciso I do § 1º e o § 4º, ambos do art. 7º:  

 

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

concedida às beneficiárias do período da gestação e do nascimento até os 72 

(setenta e dois) meses de vida da criança, para as crianças beneficiárias o 

período será de 0 (zero) a 72 (setenta e dois) meses de vida – período da 

primeira infância, e crianças portadoras da síndrome congênita por zika vírus 

por igual período, a partir da inserção de todas no Sistema do Cartão CRIA.  

 

I – para situações específicas de beneficiárias de mesma composição familiar 

no CadÚnico, são elas: 2 (duas) 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  

 

(...)  

 

§ 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 e/ou com criança de idade estabelecida pelo programa, caso 

ateste a participação nas reuniões do Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS, no período em que foi beneficiada anteriormente.” (NR)  

 

V – o caput do art. 8º:  

 

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

CRIA – Criança Alagoana” deverá cumprir os seguintes critérios e 

condicionalidades:  

 

(...)” (NR)  

 

Art. 2º O Decreto Estadual nº 68.919, de 2020, passa a vigorar acrescido do § 1º-A 

ao art. 5º, com a seguinte redação:  

 

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

jus ao recebimento do auxílio financeiro, as gestantes e crianças de 0 (zero) a 

60 (sessenta) inseridas no Sistema CRIA de famílias em situação de pobreza e 

extrema pobreza, 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.  

 

(...) 
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§ 1º-A O cronograma e o calendário para inserção dos novos beneficiários será 

regulamentado e disponibilizado em Portaria da Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social de Alagoas – SEADES, respeitando o limite 

orçamentário disponível.  

 

(...)” (AC)  

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o § 3º do art. 5º, o 

inciso III do art. 8º, ambos do Decreto Estadual nº 68.919, de 2020, e as demais disposições 

em contrário.  

 

PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, 1º de fevereiro de 2021, 

205º da Emancipação Política e 133º da República. 

 

 

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO  

Governador  
  
Este texto não substitui o publicado no DOE Suplementar do dia 02.02.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


