
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Departamento de Atenção à Primeira Infância  
 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 2/2020/SEDS/SNAPI/DAPI/MC

Brasília, 30 de dezembro de 2020.

Ao(À) Senhor(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social
 

Assunto: Informe Programa Criança Feliz 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 71000.062700/2020-98.

 

Senhor(a) Secretário(a),

 

1. O Programa Criança Feliz alcançou muitas conquistas no ano de 2020. Apesar dos desafios enfrentados em virtude da pandemia COVID-19,
conseguimos alcançar o patamar de 1 milhão de crianças visitadas e, mesmo diante das restrições impostas pelo isolamento, não paramos de trabalhar. As crianças e
gestantes beneficiadas pelo Programa con�nuaram a ser atendidas com todo zelo que as diretrizes do Programa estabelecem.

2. Umas das atribuições da Secretaria Nacional de Atenção e Promoção à Primeira Infância, é criar estratégias que garantam a melhor execução financeira
dos recursos do PCF, que incidem na construção de uma polí�ca pública de Primeira Infância eficiente. Ressaltamos que todas as ações de polí�cas públicas são
fiscalizadas pelos órgãos de controle, por isso se fizeram necessárias as medidas adotadas para melhor execução do Programa.

3. Para melhorar a qualidade da execução financeira do PCF, a equipe nacional tem se debruçado em estudos para monitorar e qualificar o programa e o
repasse de recursos.

4. Nessa perspec�va foi publicada Portaria MC nº 574, de 23/12/2020, que dispõe sobre o recebimento dos recursos para os municípios que estão na
etapa de Execução Fase II e dá outras providências.

5. A seguir, as principais alterações na gestão financeira do PCF, estabelecidas na norma mencionada:
...............

Art. 1º Farão jus ao recebimento dos recursos das parcelas da etapa de Execução Fase II do Programa Criança Feliz, definido pelo § 3° do art. 7º da Portaria nº 2.496, de 17
de setembro de 2018, os municípios e o Distrito Federal que cumpram com os seguintes critérios e demais disposições vigentes e correlatas:

I - ter saldo em conta igual ou menor que quatro vezes o valor máximo de referência para a parcela mensal, no caso de municípios de pequeno e médio porte; e

II - ter saldo em conta igual ou menor que três vezes o valor máximo de referência para a parcela mensal, no caso de municípios de grande porte e metrópoles.

§ 1° Aplicam-se as disposições deste ar�go aos municípios ou Distrito Federal que estejam há mais de 12 (doze) meses na etapa de execução Fase II.

§ 2° A Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância - SNAPI considerará o saldo em conta do úl�mo dia do mês de referência a ser pago.

§ 3° Para efeito do disposto no parágrafo anterior, nos meses em que forem repassadas duas ou mais competências financeiras, será considerada a parcela de maior valor
para o cálculo do saldo em conta.

.....................

6. A nova regra vem para equalizar a situação financeira dos municípios.

7.  A aplicação da norma se divide em dois grupos, considerando as peculiaridades de cada município conforme o porte SUAS.  

8. O primeiro grupo é composto pelos municípios de pequeno e médio porte e o segundo pelos municípios de grande porte e metrópole.

9. Para os municípios que estão a mais de doze meses na fase II do PCF, passa a vigorar um novo critério de liberação do repasse. Para se habilitar, a cada
repasse será verificado o saldo em conta do município referente ao úl�mo dia de referência do pagamento, ou seja, para o repasse de outubro/2020 será verificado o
saldo em conta de 31/10/2020, para o repasse de novembro será verificado o saldo em conta de 30/11/2020, e assim por diante. Caso seja constatado que o valor do
saldo em conta, na data de referência, é menor que os limites impostos no art. 1º da 574 o repasse será liberado, caso seja superior ao limite estabelecido, o recurso
do mês referenciado será suspenso.

10. Em relação aos termos u�lizados na Portaria 574 esclarecemos que o valor de referência trata-se  do valor base de repasse conforme a meta pactuada,
que por sua vez é igual ao teto de repasse. Por exemplo, o município cuja meta pactuada seja 100 (cem beneficiários), tem como valor de referência - teto de repasse,
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), pois o valor repassado por indivíduo atendido pelo PCF é de R$75,00, conforme art. 8º da Portaria 2.496 de 17/09/2018.

11. Colocando em prá�ca o ar�go 1º da Portaria 574, o repasse mensal será avaliado considerando as seguintes etapas:

Enquadramento do município ao seu grupo de porte SUAS;

Valor referência, conforme meta pactuada (igual ao teto do financiamento);

Saldo em conta do município, no úl�mo dia do mês de referência do pagamento;



Exemplo:

    

 

Atenção aos detalhes:

1. As regras do art.1º da Portaria 574 são aplicadas apenas aos municípios que se encontram a mais de doze meses na Fase II do PCF.

2. A suspensão, prevista no art. 1º da Portaria 574:

é de apuração mensal e sua aplicação não enseja a possibilidade de reaver o recurso suspenso;

não suspende de automá�co o repasse seguinte;

todos os meses será verificado o saldo em conta de cada município; estando o mesmo dentro dos critérios estabelecidos fará jus ao pagamento, não
estando o pagamento será suspenso;

na apuração do pagamento do mês seguinte a mesma verificação de saldo será feita, tendo se adequado o município terá o repasse liberado desde que
atenda as demais regras estabelecidas em norma para o repasse.

3. A nova regra será aplicada a par�r do repasse mês de referência outubro/2020, que está sendo analisado nos meses de dezembro de 2020 e
janeiro de 2021.



 

12. Repasse de recursos referente ao mês de outubro/2020

13. De acordo com a Portaria 16 de 14/12/2020 da SNAPI que prorroga o prazo de registro de visitas até 31 de dezembro de 2020, informamos que
faremos a aplicação do repasse aos municípios em duas etapas:

A primeira etapa está sendo processada e contempla o pagamento das equipes registradas no sistema e-PCF;

 A segunda etapa aguardará a finalização do prazo estabelecido na Portaria 16, referente aos  registros de visitas realizados pelos municípios a serem
feitos até o dia 31 de dezembro do presente ano.

14. Correção dos repasses na vigência da Portaria 442/2017

15. O Departamento de Atenção à Primeira Infância (DAPI), responsável pela gestão do PCF, havia verificado em 2018 que foram realizados repasses a
maior e a menor a alguns municípios durante a vigência da Portaria 442/2017. Após esta constatação foi criado um grupo de trabalho que se debruçou sobre a
questão, a fim de apurar com eficácia o valor real de repasse de cada munícipio. Assim, foi possível apurar que 2.097 municípios receberam recursos a mais e que 109
municípios receberam menos recursos do que o devido.  

16. Os que receberam recursos a mais, a devolução será feita por meio de descontos nos repasses de referência dos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2020.  Ressalta-se que os municípios impactados por esta ação serão no�ficados via O�cio.

17. Destarte o processamento do repasse de outubro seguirá o seguinte fluxo, conforme fluxograma a seguir:

Etapa 1:

- Apuração das equipes registradas no e-PCF, nos meses de outubro e novembro;

- Apuração do valor parcial a ser repassado;

- Aplicação dos descontos feitos a maior, aos 2.097 municípios, conformes critérios estabelecidos e esclarecidos em Oficio encaminhado;

- Aplicação da suspensão aos municípios que não se enquadram nos critérios do art. 1º da Portaria 574 de 23/12/2020;

- Apuração do valor de repasse;

- Encaminhamento ao Fundo para repasse aos municípios.

Etapa 2:

- Apuração das informações inseridas para o mês de outubro, após ‘fechamento’ do prazo de inserção sistema e-PCF em 31/12/2020;

- Aplicação da suspensão aos municípios que não se enquadram nos critérios do art. 1º da Portaria 574 de 23/12/2020;

- Apuração do valor de repasse;

- Encaminhamento ao Fundo para repasse aos municípios.



18. Considerando todos os trâmites necessários para a finalização do repasse do mês de outubro de 2020, informamos que o mesmo deve ser creditado na
conta dos municípios no início de janeiro de 2021, em duas etapas, conforme descrição.

19. Encaminhamos anexa a Portaria MC 574 de 23/12/2020.

20. Reforçamos que todas as conquistas alcançadas pelo Programa foram graças aos esforços das equipes estaduais e municipais, agradecemos todo
trabalho realizado até o momento e contamos com a parceria de vocês para darmos a con�nuidade a esta agenda em 2021.

21. Desejamos a todos um novo ano repleto de realizações e alegrias!

  

Atenciosamente,

ANA PAULA GOMES MATIAS
Diretora do Departamento de Atenção à Primeira Infância

 
 

LUCIANA SIQUEIRA LIRA DE MIRANDA
Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância
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