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

 

Senhor Secretário (a), 

A Portaria nº 2.496/2018 que “Dispõe sobre o financiamento federal das ações do 

Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS, no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social, e dá outras providências”, em seu Art. 11 diz: 

“Art. 11. Compete aos Municípios e ao Distrito Federal o registro de suas visitas domiciliares no Prontuário 

Eletrônico do SUAS até o último dia do mês seguinte ao mês em que foram realizadas as visitas, para fins de 

pagamento das ações do PCF no âmbito do SUAS” 

Durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, por diversas ocasiões e razões, 

os sistemas de informação deste Ministério, sofreram uma constante instabilidade, o que 

acarretou em dificuldades no registro das visitas domiciliares do Programa no Prontuário 

Eletrônico do SUAS dentro do prazo estabelecido na referida Portaria, tornando-as não 

contabilizadas para efeitos do cálculo do repasse dos recursos referente ao financiamento 

federal. 

No intuito de não prejudicar os municípios, o Ministério da Cidadania publicou a 

Portaria nº 707/GM/MC (anexa) que dispõe: 

 
Art. 1º O art. 11 da Portaria nº 2.496, de 17 de setembro de 2018, do Ministério do Desenvolvimento Social, 

publicada no Diário Oficial da União de 18 de setembro de 2018, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

“Art. 11 

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

§ 6º O prazo definido no caput poderá ser prorrogado pela SNPDH em casos devidamente justificados. (NR)” 

 

Assim, a Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano publicou a 

Portaria nº 12 na data de 30/04/2019 (anexa), que resolve em seu Art. 1º: 

 
Art. 1º Prorrogar, para o período de 02 de maio a 15 de junho de 2019, o registro no Prontuário Eletrônico do SUAS 

das visitas domiciliares do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS realizadas nos meses de janeiro, 

fevereiro e março do ano de 2019 de acordo com o previsto no parágrafo 6° do artigo 11 da Portaria nº 2.496, de 17 

de setembro de 2018 

Desse modo, informamos que o Sistema Prontuário Eletrônico do SUAS estará 

habilitado no período de 02/05/2019 à 15/06/2019 para a inclusão das visitas realizadas nos 

meses de janeiro/2019, fevereiro/2019 e março/2019.  

Destaca-se portanto, no que tange aos referidos meses somente poderão ser incluídas 

as visitas que não puderam ser lançadas, não sendo possível qualquer exclusão de visita 

anteriormente registrada. 

Os possíveis repasses financeiros oriundos das referidas visitas serão efetuados em 

folha suplementar em data posterior ao período de registro. 

 

Atenciosamente, 

 

Programa Criança Feliz 

Secretaria Nacional de Promoção do 

Desenvolvimento Humano 

Ministério da Cidadania 

 

Contatos: 

e-mail: criancafeliz@cidadania.gov.br 

site: 

www.mds.gov.br/assuntos/crianca-

feliz 
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