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DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 

Considerando a portaria nº 442 de 26 de outubro de 2017 e portaria nº 498 de 29 de 

novembro de 2017 que dispõe sobre as regras para o repasse de recursos aos municípios que 

aderiram ao Programa Criança Feliz seguem informações importantes: 

O repasse de recursos ocorrerá de acordo com cinco etapas do programa, a saber: 

1. Etapa de Implantação: considera a adesão ao programa com termo de aceite aprovado pelo 

conselho municipal de assistência social, corresponde a parcela única repassada no mês subsequente 

a adesão ( cálculo: 65,00 X meta pactuada X 2) 

2. Etapa de Implementação: considera o período de 3 meses subsequente a etapa de implantação, 

corresponderá ao repasse de 1 parcela mensal durante este período (cálculo: 65,00 X meta pactuada)  

3. Etapa de execução fase I: considera o período de 3 meses subsequente a etapa de 

implementação, o recurso será repassado a partir de 30 dias após a conclusão da etapa de execução 

fase I .   

Ao final deste trimestre, o recurso será repassado em dois lotes sendo: 

1º Lote: 30 dias após o final do trimestre somente aos municípios que tiverem o número de 

visitadores do PCF em quantidade igual ou maior que o necessário de acordo com a meta pactuada  

2º Lote: 70 dias após o final do trimestre aos municípios que não receberam no 1º lote 

(cálculo: 3 X 65,00 (meta pactuada ÷ número de visitadores necessários de acordo com a meta) X 

número de visitadores do PCF existentes no município no último mês desta etapa)  

4. Etapa de execução fase II: repassado em parcelas mensais, nos três meses subsequentes ao mês 

do último repasse da Etapa de Execução - Fase I. (cálculo:  Parcela Fixa: (65,00 x 80%) x meta 

pactuada ÷ pelo número de visitadores necessários de acordo com a meta pactuada) x número de 

visitadores do PCF existentes no município) +  Parcela Variável : (65,00 x 20%) x número de 

indivíduos do público alvo atendidos  
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5. Etapa de execução fase III: repassado em parcelas mensais e consecutivas, nos meses 

subsequentes ao mês do último repasse da Etapa de Execução - Fase II, (cálculo:  Parcela Fixa: 

(65,00 x 60%) x meta pactuada ÷ pelo número de visitadores necessários de acordo com a meta 

pactuada) x número de visitadores do PCF existentes no município) +  Parcela Variável : (65,00 x 

40%) x número de indivíduos do público alvo atendidos. 

 

Observações importantes: 

 Somente será contabilizado para fins de pagamento as visitas que observam a periodicidade 

mínima do programa criança feliz; 

 Para fins de calculo de repasse de recurso somente será contabilizado o número de 

visitadores necessários de acordo com a meta pactuada; 

 O Termo de Aceite dos Municípios ao Programa apresenta a meta física aceita que 

corresponde ao quantitativo total de indivíduos que deverão ser acompanhados pelo 

Programa. 

A meta física representa o compromisso do município em compor as equipes responsáveis 

pela execução das ações do PCF, compostas por: 

I - um visitador para cada trinta indivíduos do público prioritário integrantes da meta aceita; 

e 

II - um supervisor para até quinze visitadores. 

Para fins de cálculo do número de visitadores necessários, quando a divisão da meta aceita 

por trinta resultar em número não inteiro, desprezar-se-ão frações até 0,7 e, para frações 

maiores que 0,7, arredondar-se-á para o número inteiro seguinte.  

 As equipes de supervisores e visitadores devem ser capacitadas antes do início das visitas, 

conforme metodologia definida pela Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento 

Humano - SNPDH. 
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 O número máximo de indivíduos do público prioritário acompanhados por visitador não 

poderá ultrapassar a razão entre a meta física aceita e o número de referência de visitadores 

do município. 

 Para fins de pagamento das Etapas de Execução - Fases I, II e III, o número máximo de 

indivíduos do público prioritário acompanhados não poderá ultrapassar o quantitativo da 

meta aceita, excepcionados os casos de crianças recém-nascidas de famílias 

 beneficiarias do PBF. 

 

Registro das visitas: 

 

 Compete aos Municípios o registro de suas visitas domiciliares, até o último dia do mês 

seguinte ao mês de referência para pagamento, no Prontuário Eletrônico do SUAS. 

 O prazo para registro é ampliado para noventa dias no caso de recém-nascidos, em 

decorrência do tempo necessário para se obter o Número de Identificação Social - NIS do 

recém nascido. Após este prazo estabelecido os registros realizados não serão mais 

considerados para fins de pagamento do Programa. 

 O registro no Prontuário Eletrônico do SUAS deve conter a identificação do visitador, a data 

da visita realizada, a data do registro da visita e a identificação do indivíduo acompanhado. 

  A responsabilidade pelas informações de registro das visitas domiciliares no Prontuário 

Eletrônico do SUAS é compartilhada entre os supervisores e os visitadores. 

 

Desistência: 

 

 Para formalizarem a desistência da adesão ao Programa Criança Feliz, os Municípios 

deverão enviar à SNPDH ofício assinado pelo Secretário de Assistência Social, 

acompanhado da aprovação do respectivo Conselho Municipal de Assistência Social e, da 

devolução do saldo dos recursos financeiros repassados, com a devida prestação de contas. 

 


