
DECRETO Nº 3.286, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009. 
 
 

INSTITUI A RAI – REDE DE ATENÇÃO INFANTIL 
 

O Prefeito do Município de Santo Ângelo, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei Orgânica, e considerando a importância social da atenção voltada à infância: 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica instituída a RAI – Rede de Atenção Infantil, com a finalidade de 
apoiar, criar, assessorar, assistir, articular, acompanhar, coordenar e avaliar ações e 
políticas públicas, de forma integrada, voltadas à criança e sua família. 
 

Art. 2º A RAI – Rede de Atenção Infantil, instituída pelo artigo anterior, compete: 
I – Formular diretrizes relativas à atenção a Infância; 
II – Coordenar a articulação e integração dos programas de atenção infantil e demais 
iniciativas dos diversos Órgãos e Entidades Governamentais e Não-Governamentais; 
III – Acompanhar, avaliar, criar, estruturar e assistir programas e projetos relativos à 
melhoria das condições de vida da criança e sua família, nos mais diferentes aspectos, 
como por exemplo: violência doméstica, trabalho infantil, educação, nutrição adequada; 
IV – Avaliar, periodicamente, a prevenção e redução referente à mortalidade infantil. 
V – Promover a realização de estudos, de pesquisas ou de debates sobre a situação da 
infância e sobre as políticas públicas a ela voltadas; 
VI – Efetuar intercâmbio com as instituições públicas, privadas, nacionais e estrangeiras 
envolvidas com o assunto da assunto da infância, visando à busca de informações para 
qualificar as políticas públicas e projetos a serem implantados; 
VII – Propor medidas que visem a maximização das ações das entidades e das políticas 
públicas de atenção infantil; 
VIII – Realizar campanhas de informação e divulgação relativas à atenção à infância. 
 

Art. 3º A RAI – Rede de Atenção Infantil será composta pelas seguintes 
entidades, que agirão de forma integrada e articulada, em consonância aos objetivos da 
Rede: 
- Gabinete do Prefeito; 
- Secretaria Municipal de Saúde (PIM, PACS, PSF); 
- Secretaria Municipal de Educação – SMEd; 
- Escola Municipal de Educação Infantil; 
- Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania; 
- Conselho Tutelar; 
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA; 
- Associação Hospital de Caridade de Santo Ângelo; 
- Lions Clube Centro; 
- Lions Clube Universitário; 
- Pastoral da Criança; 
- Promotoria da Infância e Juventude; 
- OAB Santo Ângelo; 
 



 
 
 
- URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões; 
- 12ª Coordenadoria Regional de Saúde; 
- Juizado da Infância e Juventude; 
- 14ª Coordenadoria Regional de Educação; 
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE; 
- UNIMED Missões. 
 

Art. 4º A RAI – Rede de Atenção Infantil é vinculada ao Gabinete do Prefeito 
Municipal. 
 

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,  
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
 
          CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ALCEBÍADES DE OLIVEIRA, em 06 de 
outubro de 2009. 
 
 
 
 

EDUARDO DEBACCO LOUREIRO, 
Prefeito. 

 


