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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA

NOTA TÉCNICA Nº 5/2020

PROCESSO Nº 71000.001639/2020-11

INTERESSADO(A)S: Secretário(a)s Municipais de Assistência Social e Equipes do Programa Criança Feliz - Municípios aderidos ao Programa Criança Feliz. 

1. ASSUNTO

1.1. Esta Nota Técnica tem por obje�vo apresentar orientações[1] referentes às etapas de Implantação e Execução Fase I e Fase II do Programa
Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS. É fundamental considerar os aspectos estruturantes do Programa:

a) Visita Domiciliar como estratégia metodológica de intervenção para promoção do desenvolvimento integral e integrado da primeira
infância; e

b) Ar�culação intra e intersetorial como garan�a da efe�vação das polí�cas públicas.
[1] É primordial a leitura das norma�vas que orientam sobre o Programa Criança Feliz - PCF, para a compreensão do processo como um todo, com foco nos
obje�vos a serem alcançados. Destacam-se as Portarias nº 956, de 22 de março de 2018, que dispõem sobre o Programa e a Portaria nº 2.496, de 17 de
setembro de 2018, que dispõem sobre o financiamento federal das ações do PCF, esclarecendo os critérios de repasse. As demais norma�vas são de igual
importância e seguem descritas no anexo I deste documento.

2. ANÁLISE

2.1. Considerando a Portaria nº 2.496/2018, orienta-se:

I - Etapa de implantação – primeiro (mês de adesão[2]) ao quarto mês:

2.2. Considera-se iniciada a execução do programa quando da publicação, no Diário Oficial da União (DOU), da lista de municípios aderidos ao
Programa. Portanto, o mês de publicação no DOU é considerado o mês de adesão e o primeiro mês do Programa no município. Durante esta etapa, o valor
do repasse financeiro é integral, sendo que, excepcionalmente no mês de adesão, a parcela repassada é de duas vezes o valor integral. O cálculo do repasse
nesta etapa consta no Anexo da Portaria nº 2.496/2018, item A (I e II), compreendendo o valor da meta pactuada (total de beneficiários a serem
acompanhados) x valor do financiamento por beneficiário (R$ 75).

2.3. É de responsabilidade do município na etapa de implementação:

a) Criar/Fortalecer o Comitê Gestor Intersetorial para Primeira Infância e o Plano de Ação Intersetorial;
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b) Contratar a equipe de profissionais do PCF[3] para executar as funções de Supervisor e Visitador;

c) Elaborar o mapeamento socioterritorial da área de abrangência do Programa, com a devida iden�ficação do público prioritário;

d) Elaborar o Plano de Ação do Programa Criança Feliz;

e) Subsidiar e atualizar o Plano Municipal de Assistência Social, com planejamento de gastos do PCF, devidamente apreciado pelo
Conselho Municipal de Assistência Social;

f) Garan�r a par�cipação do(s) Supervisor(s) nas capacitações[4] iniciais (Guia da Visita Domiciliar - GVD e Cuidados para o
Desenvolvimento da Criança – CDC), ofertadas pela Coordenação Estadual ou Nacional do Programa, conforme preconizadas pela SNPDH.

g) Garan�r a realização das capacitações[5] dos visitadores nos conteúdos do GVD e CDC, conforme carga horária, materiais e
metodologias definidas pela SNPDH.

h) Inserir[6] a equipe de referência do PCF no Cadastro do SUAS e delegar perfil de acesso ao profissional no Sistema de Autorização e
Auten�cação – SAA, permi�ndo o acesso ao Prontuário Eletrônico SUAS.  

i) Garan�r a gestão e infraestrutura necessárias para o início das visitas domiciliares, considerando os componentes da polí�ca de
assistência social no Centro de Referência Assistência Social (CRAS), como seu espaço de atuação e ar�culação[7]. Para isso, requer a
existência de um fluxograma de atendimento dentro do CRAS para responder as demandas nos territórios.

I - Etapa de Execução Fase I: quinto ao sé�mo mês:

2.4. Para se habilitar ao repasse do financiamento federal, o município deverá garan�r a equipe de profissionais do PCF cadastrada e beneficiários
iden�ficados no Prontuário, além de realizar as visitas domiciliares e seus devidos registros em sistemas (Prontuário), conforme Portaria nº 2.496/2018. O
repasse é calculado em duas parcelas, conforme Anexo, Item B da Portaria nº 2.496/2018:

a) Parcela fixa: 80% do valor integral, atribuído mediante o cadastro da equipe de referência do PCF nos sistemas (CadSUAS, SAA e
Prontuário Eletrônico do SUAS);

b) Parcela variável: 20% do valor integral, atribuído mediante a execução das visitas domiciliares e seu devido registro no Prontuário
Eletrônico.

 

I - Etapa de Execução Fase II: oitavo mês em diante:

2.5. É imprescindível que a equipe execute as visitas domiciliares conforme a periodicidade estabelecida[8] e registre no Prontuário Eletrônico
SUAS. A par�r desta etapa, o financiamento federal é repassado somente mediante o acompanhamento mínimo de 30% da meta pactuada. Permanece o
critério de duas parcelas para o cálculo das parcelas, fixa e variável, alterando somente a porcentagem de cada uma delas:

a) Parcela fixa: 60% do valor integral atribuído mediante o cadastro da equipe de referência do PCF nos sistemas (CadSUAS, SAA e
Prontuário Eletrônico do SUAS);
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b) Parcela variável: 40% do valor integral é atribuído mediante a execução das visitas domiciliares e seu devido registro no Prontuário
Eletrônico.

2.6. O conteúdo desta Nota Técnica é fundamentado em suas minúcias através do arcabouço legal do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no
SUAS, apresentado no Anexo I desta Nota Técnica.

  

MARIA CÍCERA PINHEIRO 
Coordenadora-Geral de Apoio Ins�tucional - Subs�tuta 

 
 

De acordo.
 

ANA PAULA GOMES MATIAS 
Diretora do Departamento de Atenção à Primeira Infância - Subs�tuta    

Documento assinado eletronicamente por Maria Cícera Pinheiro, Coordenador(a)-Geral, Subs�tuto(a), em 09/01/2020, às 17:25, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Gomes Ma�as, Diretor(a) do Departamento de Atenção à Primeira Infância Subs�tuto(a), em
09/01/2020, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento
Social.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.cidadania.gov.br/sei-auten�cacao , informando o código verificador 6550722 e o
código CRC 157DC3D1.

Anexo

ARCABOUÇO LEGAL

Programa Criança Feliz/Programa Primeira Infância no SUAS

1. Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – dispõe sobre o marco regulatório da primeira infância, considerando as polí�cas públicas para o
período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança.
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2. Decreto n° 9.579, de 22 de novembro de 2019 – (subs�tui o Decreto nº 8.869, de 05 de outubro de 2016 – revogado) - consolida atos
norma�vos editados pelo Poder Execu�vo federal que dispõem sobre a temá�ca do lactente, da criança e do adolescente e do aprendiz, e sobre o Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e os programas federais da criança e do adolescente, e
dá outras providências.        

3. Resolução CIT nº 4, de 21 de outubro de 2016 - pactua as ações do Programa Criança Feliz no Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

4. Resolução CIT nº 5, de 21 de outubro de 2016 –pactua critérios de par�lha para o financiamento federal das ações do Programa Criança Feliz
no Sistema Único de Assistência Social para os exercícios de 2016 e 2017.

5. Resolução CNAS nº 19, de 24 de novembro de 2016 – ins�tuiu o Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social, nos
termos do §1º do art. 24 da Lei No - 8.742, de 7 de dezembro de 1993;

6. Resolução CNAS nº - 20, de 24 de novembro de 2016 - aprova os critérios de par�lha para o financiamento federal do Programa Primeira
Infância no Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para os exercícios de 2016 e 2017.

7. Instrução Operacional nº 01, de 05 de maio de 2017 - orientações acerca da u�lização de recursos do financiamento federal do Programa
Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social - SUAS, ins�tuído pela Resolução nº 19, de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de
Assistência Social.

8. Portaria nº 956, de 22 de março de 2018 - dispõe acerca do Programa Criança Feliz no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social.

9. Portaria MDS nº 2.496, de 17 de setembro de 2018 - dispõe acerca do financiamento federal das ações do Programa Criança Feliz, no âmbito
do Sistema Único de Assistência Social, implementadas por meio do Programa Primeira Infância no SUAS.

10. Portaria Interministerial n° 01, 01 de abril de 2018 - estabelece diretrizes, obje�vos e competências para a promoção da intersetorialidade,
no âmbito do Programa Criança Feliz, e dá outras providências.

11. Portaria nº 2.601, de 06 de novembro de 2018 - dispõe sobre a u�lização de recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério do
Desenvolvimento Social - MDS para incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito do SUAS.

12. Portaria nº 431, de 06 de março de 2019 - dispõe sobre a adesão do estado ao Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS.

13. Portaria nº 1.217, de 1º de julho de 2019 - dispõe sobre o público prioritário do Programa Criança Feliz.

14. Portaria nº 1.742, de 16 de setembro de 2019 - dispõe sobre os critérios de elegibilidade e a abertura de prazo para adesão ao Programa
Criança Feliz/Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social.

15.  
 [2] Portaria nº 1.742/2019, no art. 3º regulamenta o que segue: “A par�r do primeiro dia ú�l do mês posterior de cada bimestre, a SNPDH fará a consolidação
dos municípios e/ou do Distrito Federal que efetuaram a adesão ao Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS, no bimestre anterior, e efetuará a
publicação da lista no Diário Oficial da União - DOU. § 1º Considera-se mês de adesão aquele referente à publicação prevista no caput, desde que aprovado pelo
conselho de assistência social do respec�vo município e do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. § 2º A publicação da adesão estará condicionada à
disponibilidade orçamentária. § 3º O início do repasse financeiro aos municípios e do Distrito Federal se dará a par�r do mês de competência da publicação da
adesão do município no DOU”.
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[3] Sugere-se a leitura dos instrumentos: Portaria nº 17, de 20 de junho de 2011, Portaria n° 9, de 15 de abril de 2014, Instrução Operacional nº 01, de 5 de maio
de 2017, que orientam respec�vamente, dentre outros, sobre as categorias profissionais SUAS e as formas de contratação de profissionais.

[4] A cer�ficação na formação do módulo GVD é fator condicionante para o início das visitas domiciliares. Essa cer�ficação é gratuita e somente é concedida pelo
Ministério da Cidadania ou Coordenação do Programa Criança Feliz do Estado.

[5] A capacitação in loco é facilitada pelo supervisor do PCF.

[6] Considerando a polí�ca de login e senha da Assistência Social, esta ação é de responsabilidade do gestor da assistência social ou subs�tuto adjunto de senha.

[7] Para uma efe�va execução municipal do PCF, a integração do Programa com a rede socioassistencial do território é fator determinante. Neste sen�do, é
elementar considerar as diretrizes do olhar integral e integrado do cidadão, a complementariedade e integração dos serviços e o eixo da intersetorialidade.

[8] Conforme preconizado no ar�go 6° da Portaria 2.496, de 17 de setembro de 2018.
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