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LEI Nº 137/2005                                                           DE 01 DE MARÇO DE 2005 

 

 
“Dispõe sobre a criação e a instalação da Creche 
Municipal e dá outras providências”. 

 
 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 

decreta, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 
 

 Art. 1º. Fica criado a Creche Municipal, a qual denominar-se-á, 

“CRECHE MUNICIPAL “CRIANÇA FELIZ””. 

 
 Art. 2º. A Creche Municipal “CRIANÇA FELIZ”, tem como meta o 

atendimento das crianças com idade de 04 (quatro) meses a 06 (seis) anos de 

idade, priorizando o bem-estar da criança e de sua família, com os seguintes 
objetivos: 

 I – educação; 
 II – saúde; 
 III – recreação; 

 IV – desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de equilíbrio e dignidade; 

 VI – autonomia de pensamento da criança; 
 VII – socialização da criança, em especial a convivência da criança 

com outras crianças e com a sociedade; 

 VIII – complementação alimentar básica. 
 IX - favorecer o entrosamento entre pais, funcionários e crianças, 

possibilitando aos pais maior conhecimento e participação no processo educativo. 
  
 Art. 3º. Para atendimento e aceitação das crianças na Creche 

Municipal “CRIANÇA FELIZ”, exige-se: 
 I – que os pais estejam estudando ou trabalhando nos períodos 

matutino ou vespertino; 
 II – que os pais que não residem no município terão que estar os 

dois trabalhando, sendo que um deles obrigatoriamente terá que trabalhar no 

município de Lagoa Santa,  
 
 Art. 4º. No ato da inscrição e matrícula do filho na Creche 

Municipal, deverão os pais apresentar os seguintes documentos: 
 I - ficha de inscrição e matrícula; 

 II - cópia da certidão de nascimento da criança;  
  III - cópia da carteira de identidade dos pais ou responsáveis e 

certidão de casamento (se assim o for); 
 IV – avaliação das condições de saúde da criança;   

 V - cópia do cartão de vacinas atualizado;  

  VI - cópia de um comprovante de residência e telefone para 
contato.  

 VII – vistoria das residências dos pais com avaliação se seis 
terrenos estão limpos; 
 VIII – exames preventivos de próstata para o pai e do colo do útero 

para a mãe; 
  IX - Termo de compromisso, pelo qual os pais ou responsáveis 

afirmam terem conhecimento das normas de funcionamento da creche.  
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 Art. 5º. O espaço físico da Creche Municipal deverá possuir, no 

mínimo: 
 I – um berçário; 
 II – uma cozinha; 

 III – um ambiente de aprendizado e recreação;  
 IV – instalações sanitárias. 
 
 Art. 6º. A Diretoria da Creche será exercida por um profissional 

formado em Pedagogia ou cursando. 

 
 Art. 7º. O controle e a fiscalização da Creche Municipal “CRIANÇA 

FELIZ” ficam sob a responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, a qual 
elaborará, juntamente com a Direção e Servidores desta, o seu respectivo 
Regimento, que conterá no mínimo: 

 I – horário de entrada e saída das crianças; 
 II – atribuições da Direção da Creche; 

 III – atribuições dos Servidores;  
 IV – direitos e deveres dos pais ou responsáveis; 
 V – medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis que 

descumprirem as normas legais e do Regimento. 
 

 Art. 8º. No exercício de suas atribuições, a Creche Municipal 

“CRIANÇA FELIZ” manterá rigoroso respeito às disposições legais de modo a 
assegurar a observância dos princípios fundamentais que norteiam a filosofia e 

política educacionais do Município, do Estado e da União. 
 

 Art. 9º. Sempre que as atividades da Creche Municipal venham a 

contrariar as finalidades definidas no Regimento ou ferir a legislação vigente, 
poderá haver intervenção mediante solicitação da Diretoria da Creche, de 

membros do Conselho Escolar ou das autoridades competentes. 
 

 Art. 10. Os direitos das crianças e alunos derivam 

substancialmente dos direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição 
Federal, bem como dos que fixam o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor, além dos previstos nesta 
Lei e no Regimento da Creche. 

 
 Art. 11. Os horários de entrada e saída das crianças deverão ser 

atendidos com toda presteza pelos respectivos responsáveis, conforme definido 

no Regimento. 
 

 Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 

Estado de Goiás, ao 1º dia do mês de março do ano de 2005. 
 

 
 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 

 
 


