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Vila Velha, ES, 30 de dezembro de 2019. 

 

MENSAGEM DE LEI Nº050/2019  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

Submetemos à elevada consideração dessa Colenda Casa Legislativa o Projeto de Lei, 

em anexo, que “Dispõe sobre o Plano Municipal para a Infância e a Adolescência do 

Município de Vila Velha – PMIA e dá outras providências”. 

 

Com projeção de execução decenal a ser implementado através de objetivos, metas e 

ações traçadas para o período compreendido do ano 2020 a 2029, preconizado nos 

princípios basilares das políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente, 

estabelecidos na Constituição Federal, Estadual, na Lei Orgânica do Município de 

Vila Velha e no Estatuto da Criança e  Adolescência – ECRIAD, que institucionaliza, 

prioriza e assegura à criança e ao adolescente,  prioridade absoluta, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, à profissionalização, à  cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los à 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e opressão. 

 

O Plano está formulado por meio de indicadores e ações que foram reunidos em três 

eixos: na Promoção de Vidas Saudáveis (Saúde), no Acesso à Educação de Qualidade 

(Educação) e na Proteção em situação de risco  (maus tratos, exploração, violência, 

trabalho infantil e outros (Proteção Social – Assistência), alinhados numa proposta 

metodológica de planejamento, participação e avaliação, com resultados na 

intersetoriedade e transversalidade institucional, com o envolvimento da sociedade 

civil e dando transparência aos gastos públicos através do Orçamento  Criança e 

Adolescente – OCA e do Fundo para Infância e Adolescência – FIA.   

 

O Orçamento da Criança e Adolescente é um instrumento que garante prioridade 

absoluta no planejamento, aplicação, monitoramento, análise e apuração de recursos 

do orçamento público para a criança e adolescente nos diversos segmentos 

operacionais da rede pública Municipal. 

 

Desse modo, as ações que compõe o Orçamento Criança e Adolescente - OCA, 

encontram-se agrupadas em três eixos acima descritos. As ações que compõe a 

apuração metodológica orçamentária municipal, implementadas para atenção direta a 

criança e ao adolescente são denominados - OCA Exclusivo e aquelas que melhoram 

as condições de vida das crianças, adolescentes e famílias - OCA não exclusivo. 

 

O Plano tem na sua executividade a participação das Secretarias Setoriais do Poder 

Público Municipal, do Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente de 

Vila Velha, do Conselho Tutelar e Setores Sociedade Civil que desenvolvem 

programações para atendimento a criança e adolescente do Município de Vila Velha, 

além do Poder Judiciário por meio da Vara da Infância e Juventude de Vila Velha e 

do Ministério Público.  
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O compromisso institucional para a elaboração do Plano Municipal para a Infância e 

Adolescência – PMIA, foi consolidado pelo Município, na abertura do Seminário de 

Capacitação Técnica para Elaboração do Plano Municipal para a Infância e a 

Adolescência, realizado no dia 07 de agosto de 2018, que contou com a participação 

de Instituições Públicas e a da Sociedade Civil, de representante da Fundação 

ABRINQ, do Poder Executivo Estadual, Municipal, Poder Judiciário, Ministério 

Público, do Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente de Vila Velha – 

COMCAVV, Conselho Municipal de Assistência Social de Vila Velha – 

COMASVV, Conselho Tutelar - CT, crianças e adolescentes das Unidades 

Municipais de Ensino Infantil - UMEI e Unidades Municipais de Ensino Fundamental 

- UMEF, professores e técnicos de referência institucional. 

 

O Plano Municipal para Infância e a Adolescência, representa um importante avanço 

institucional para o Município, por ser instrumento de planejamento que potencializa 

a continuidade das ações previstas, ultrapassando a vigência de mandato na gestão 

municipal de forma sustentável, superando planos governamentais de curto prazo.  

 

Assegura políticas de curto, médio e longo prazo associadas a um Plano 

Governamental que transforme as condições de vida de crianças e adolescentes, 

dentro da perspectiva que a criança de hoje é o adolescente de amanhã e que o 

adolescente de hoje é o adulto de amanhã com potencial, qualidade de vida e 

sobrevivência em face à sua realidade. 

 

Tal Plano, é um instrumento de formulação de políticas intersetoriais, que foi 

elaborado com a participação efetiva dos profissionais de referência das Secretaria do 

Município, que lidam no dia a dia, com a política de proteção à criança e adolescente 

na área de saúde, educação e assistência. 

 

Ante o exposto, contamos com a sensibilização dessa Colenda Câmara de Vereadores 

no sentido de ser o presente Projeto de Lei recebido, apreciado e ao final, aprovado 

em regime de urgência, medida que desde já requeremos, com fulcro no artigo 39 de 

Lei Orgânica Municipal. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº050/2019 

 

DISPÕE SOBRE O PLANO MUNICIPAL 

PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – 

PMIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, faço 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano Municipal para Infância e Adolescência – 

PMIA - do Município de Vila Velha.  

 

Art. 2º Fica instituída a Política para a Infância e Adolescência através do Plano 

Municipal para a Infância e Adolescência do Município de Vila Velha – PMIA, com 

vigência para o exercício de 2020 até o exercício de 2029, na forma do Anexo Único. 

 

Art. 3º A Política de atendimento dos Direitos das Crianças e o Adolescentes no 

Município de Vila Velha visa assegurar a proteção integral e a prioridade absoluta, 

conforme previsto na Constituição da República Federativa do Brasil/1998, de 05 de 

outubro de 1988, na Lei Orgânica do Município de Vila Velha/ES, de 25 de outubro 

de 1990 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990. 

 

Art. 4º O PMIA é uma política de gestão formulado por meio de um conjunto 

articulado de ações governamentais e não governamentais, executadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de 

Assistência Social, com pilares de atuação: 

 

I - na promoção de vidas saudáveis; 

II - no acesso à educação de qualidade; 

III -  na Proteção e de risco social. 

 

Art. 5º O Plano será executado pela Secretaria de Governo e Coordenação 

Institucional, com participação das demais Secretarias Municipais, do Conselho 

Municipal de Defesa da Criança e Adolescente de Vila Velha, do Conselho Tutelar e 

setores da sociedade civil, que desenvolvem programações para atendimento a 

criança e adolescente do Município de Vila Velha, em parceria com o Poder 

Judiciário através da Vara da Infância e Juventude de Vila Velha e do Ministério 

Público.  

 

§ 1º A Administração Municipal assumirá o compromisso de assegurar à criança e ao 

adolescente do Município de Vila Velha, o direito à educação, à cultura, ao esporte e 

ao lazer, a saúde e a proteção social, promovida e incentivada com a colaboração de 

órgãos governamentais e não governamentais. 

 

§ 2º Será assegurada de forma planejada, participativa, intersetorial e sustentável, a 

realização de um processo de planejamento com alocação orçamentária nas políticas 

para infância e adolescência.  
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§ 3º O conjunto articulando a Rede de Proteção Integral à criança e ao adolescente, 

deve se estabelecer de forma a ampliar e fortalecer as relações institucionais entre os 

poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e as organizações sociais existentes no 

Município de Vila Velha. 

 

§ 4º A política de atendimento à criança e ao adolescente deve se desenvolver de 

forma transversal e intersetorial nas áreas da educação, proteção social e saúde, 

atuando em rede, junto aos Conselhos de Defesa de Direitos e órgãos de instância 

judicial nos casos de violação e de abuso de direito. 

 

Art. 6º O processo de planejamento com definição de objetivos, ações e metas para 

melhoria das condições de saúde da população será de forma abrangente, em especial 

a criança (desde a fase da concepção), e ao adolescente (em todas as etapas), 

integrado ao seu núcleo familiar, devendo estar expresso por meio dos indicadores 

epidemiológicos e sociais e mensurado através do atendimento nos equipamentos 

públicos em funcionamento nas regiões administrativas do município. 

 

Art. 7º A proposta metodológica de planejamento, execução e avaliação, com 

indicadores de resultados será consolidada por meios de verificação das ações ou 

projetos, sistematizado na intersetoriedade, transversalidade institucional e fontes de 

recursos, dando transparência aos gastos públicos através do Orçamento Criança e 

Adolescente – OCA e do Fundo para Infância e Adolescência - FIA. 

 

Parágrafo único. O Orçamento – OCA - é uma forma não oficial de identificar o 

esforço com políticas para a criança e ao adolescente por meio da seleção, 

agrupamento e apuração de ações e despesas do orçamento público e da execução 

orçamentária medindo a quantidade dos recursos destinados à proteção e 

desenvolvimento da criança e do adolescente. 

 

Art. 8º As ações que compõe o Orçamento Criança e Adolescente – OCA, 

encontram-se agrupadas em três eixos:  

 

I - Educação (ações de promoção da educação, da cultura, lazer e esporte); 

II -  Proteção Social (ações de promoção de direitos e proteção da assistência social); 

III - Saúde (ações na promoção da saúde da criança e adolescente, saneamento, 

habitação e meio-ambiente). 

 

§ 1º Os eixos serão determinados em conformidade com as funções e subfunções 

elencadas no orçamento público, em convergência com o disposto pelo Manual 

Técnico de Orçamento – MTO, publicado pela Secretaria de Orçamento Federal ou 

outro órgão ou Ministério que venha o substituir. 

 

§ 2º As ações do orçamento municipal que compõe a apuração metodológica, 

implementadas para atenção direta a criança e ao adolescente são denominadas - 

OCA exclusivo. 

 

§ 3º As ações que melhoram indiretamente as condições de vida das famílias, crianças 

e adolescentes são denominadas - OCA não exclusivo. 
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§ 4º As propostas encontram-se na Matriz Lógica,  identificadas na atenção maternos 

infantil, na atenção às doenças prevalecentes na infância e a disfunções alimentares 

(desnutrição, sobrepeso, obesidade), atenção à saúde da criança, atenção à saúde do 

adolescente, atenção à criança e adolescente com deficiência física e/ou mental, 

prevenção do uso abusivo de drogas e atenção aos usuários; Educação Infantil 

(Creche), Educação Infantil (Pré-Escola), Ensino Fundamental (anos iniciais), Ensino 

Fundamental (anos finais), Iniciação Profissional, Cultura, Esporte e Lazer, 

Fortalecimento e Assistência às famílias, Atenção a crianças e adolescentes vítimas 

de negligência, maus tratos e violência doméstica, Acolhimento institucional, 

Trabalho Infantil, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, Atenção a 

adolescentes que praticaram ato infracional). 

 

Art. 9º A rede de saúde deve contar com a vigilância em saúde de forma globalizada, 

interagindo de conformidade com sua competência, na ordem da vigilância sanitária, 

epidemiológica, ambiental e zoonoses, devendo ser dada prioridade na rede pública 

de saúde o atendimento médico e ambulatorial, exames de rotina e especial à criança 

e ao adolescente. 

 

Art. 10. O atendimento específico à vertente da mulher deverá ser priorizado com 

acompanhamento pré-natal, durante o ciclo da gravidez e nos cuidados básicos com o 

recém-nascido. 

 

Art. 11. O Município de Vila Velha poderá criar núcleos para promoção de palestras 

e campanhas junto às crianças e adolescentes da rede pública municipal, sobre 

prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez, e outras 

políticas de prevenção visando: 

 

§ 1º Assegurar a realização de diagnósticos e tratamento por profissionais 

especializados para os casos de identificação de crianças com microcefalia e outras 

doenças que venham a comprometer o desenvolvimento natural da criança e do 

adolescente, no aspecto físico e mental, sempre, condicionada à existência de dotação 

orçamentária, capacidade financeira e prévia anuência das respectivas Secretarias 

envolvidas.  

 

§ 2º Implementar mecanismos, junto Secretaria Municipal de Educação, com 

atribuição de acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes da alimentação 

escolar, fiscalizando a aplicação dos recursos destinados, zelando pela qualidade dos 

alimentos, em especial quanto às condições higiênicas e o cumprimento do cardápio 

da merenda das unidades de ensino. 

 

§ 3º Estruturar programas, projetos e serviços na área de proteção social, que se 

encontram divididas por níveis de complexidade na área de Proteção Social Básica e 

de Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade, tendo como foco 

prioritário a criança e adolescente na rede de acolhimento, através da rede de 

equipamentos vinculados à SEMAS: CRAS, CREAS, Casa Lar, acolhimento 

institucional e outros localizados no município. 
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Art. 12. A implementação da política de atendimento à criança e ao adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa se dará, em parceria com o Poder Judiciário e 

a Sociedade Civil. 

 

Art. 13. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias consignadas a cada área participante das estratégias planejadas no 

PMIA e pelo OCA e, ainda, de outros recursos captados no decorrer da execução do 

PMIA.  

 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Vila Velha, ES, 30 de dezembro de 2019. 

 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal  

 


