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PARECER TÉCNICO  

 

Referente: Programa Criança Feliz. 

 

Instituído no ano passado pelo Conselho Nacional de Assistência Social - 

CNAS, Resolução Nº 19, de 14 de novembro de 2016, o Programa Criança Feliz, tem 

como objetivo: qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços 

socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância 

beneficiárias do Programa Bolsa Família - PBF e Benefício de Prestação Continuada - 

BPC; apoiar as famílias com gestantes e crianças na primeira infância no exercício da 

função protetiva e ampliar acessos a serviços e direitos; estimular o desenvolvimento 

integral das crianças na primeira infância, em situação de vulnerabilidade e risco social, 

fortalecendo vínculos familiares e comunitários; fortalecer a presença da assistência 

social nos territórios e a perspectiva da proteção proativa e da prevenção de situações de 

fragilização de vínculos, de isolamentos e de situações de risco pessoal e social; 

qualificar os cuidados nos serviços de acolhimento e priorizar o acolhimento em 

Famílias Acolhedoras para crianças na primeira infância, afastadas do convívio familiar, 

mediante aplicação de medida protetiva prevista nos incisos VII e VIII do art. 101, da 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; desenvolver ações de capacitação e educação 

permanente que abordem especificidades, cuidados e atenções a gestantes, crianças na 

primeira infância e suas famílias, respeitando todas as formas de organização familiar; 

potencializar a perspectiva da complementariedade e da integração entre serviços, 

programas e benefícios socioassistenciais; fortalecer a articulação intersetorial com 

vistas ao desenvolvimento integral das crianças na primeira infância e o apoio a 

gestantes e suas famílias.  

Destacamos que se considera primeira infância o período que abrange os 

primeiros 6 (seis) anos completos ou os 72 (setenta e dois) meses de vida da criança. 
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Considerando que as ações, conforme os objetivos do programa já são 

executados pelas políticas públicas de Assistência Social, Saúde e Educação junto aos 

Municípios Catarinenses; 

Considerando que a partir do Sistema Único de Assistência Social, os 

Municípios devem priorizar a oferta de serviços continuados, ofertados nos Centros de 

Referência de Assistência Social - CRAS, Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social - CREAS e equipamentos de Alta Complexidade; 

Considerando que, conforme Ofício 08/2016, encaminhado pelo 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS ao Secretário de Estado da 

Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST, o CEAS “NÃO APROVOU” a adesão 

do Estado ao Termo de Aceite do Programa, considerando que a Secretaria de Estado da 

Assistência Social, em específico a Diretoria de Assistência Social - DIAS, não conta 

com quadro de recursos humanos para assumir mais as competências instituídas pelo 

programa, e assessorar tecnicamente os Municípios na execução do programa; 

Considerando que o valor a ser repassado aos Municípios para a 

execução do programa, não é o suficiente, para garantir as competências a serem 

assumidas pelos Municípios, sendo necessário alocação de recursos próprios, os quais 

neste momento, os Municípios não contam.  

Observem as competências a serem assumidas pelo Município:  

a) planejar e coordenar ações do Programa de responsabilidades 

dos municípios (...); 

b) encaminhar para apreciação e aprovação ao conselho de assistência 

social dos municípios e Distrito Federal da adesão ao Programa, 

assegurando a devida participação do controle social; 

c) elaborar materiais complementares àqueles disponibilizados pela 

União e estados, que incluam especificidades da realidade local;  

d) realizar ações de mobilização intersetorial em seu âmbito;  

e) realizar seminários intersetoriais sobre o Programa, oficinas de 

alinhamento, teleconferências, encontros, dentre outros; 

f) realizar ações de educação permanente e capacitação sobre o 

Programa e a metodologia das visitas domiciliares; 

g) participar das ações de mobilização, capacitação e apoio técnico 

relativas ao Programa desenvolvidas pela União e estado, assegurando 

a participação de profissionais; 

h) monitorar o desenvolvimento das ações do Programa em âmbito 

local e prestar informações à União e ao estado a fim de possibilitar o 

seu monitoramento; 
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i) articular ações intersetoriais com as diversas políticas públicas, em 

especial de educação, saúde, direitos humanos, cultura, dentre outras; 

com o Sistema de Justiça e de Garantia de Direitos; Comitê Gestor do 

PBF e demais conselhos de política setoriais e de direitos; 

j) executar as ações do Programa e prestar contas observando as 

normas gerais do Suas e em especial aquelas relativas ao 

financiamento federal; 

k) realizar diagnóstico socioterritorial e planejamento da 

implementação e oferta das visitas domiciliares em âmbito local, de 

forma articulada, com outras políticas setoriais, em especial educação 

e saúde; 

l) articular-se com as outras políticas setoriais que realizem visitas 

domiciliares, visando o alinhamento e a convergência de esforços; 

m) assegurar a composição das equipes previstas nos incisos do art. 5º 

para a realização das visitas domiciliares e sua capacitação prévia ao 

início das visitas, observando demais parâmetros relacionados; 

n) garantir a estruturação das equipes de referência do Cras e de sua 

infraestrutura para consecução dos objetivos do Programa Primeira 

Infância no Suas; 

o) realizar as visitas domiciliares nos termos do art. 5º desta 

Resolução; 

p) assegurar o Cras como referência no território para as ações do 

Programa e das visitas domiciliares (RESOLUÇÃO Nº 19, DE 24 

DE NOVEMBRO DE 2016). 

 

Entre as competências do Município, estão as visitas domiciliares, sendo 

que 01 visitador terá como referência 25 famílias, e terá que fazer no mínimo 01 

visita semanal a cada família. Para exemplificar se o município tem como meta 100 

crianças, terá que ter 4 visitadores e mais 01 técnico de referência de nível 

superior. O valor a ser repassado pelo Governo Federal, para o custeio do programa 

não cobre nem o pagamento desta equipe técnica para o programa. Os Municípios 

recebem, na sua maioria, entre R$ 5.000,00 (meta 100 crianças) e R$ 7.500,00 (meta 

150 crianças). 

Considerando que a equipe do CRAS executa três serviços obrigatórios 

naquele equipamento, como: acompanhamento familiar (PAIF), serviços de convivência 

e fortalecimento de vínculos (SCFV), inclusive executando as ações previstas no 

programa, e ainda o atendimento a domicílio a pessoa idosa e com deficiência, é 

humanamente impossível executar as ações previstas pelo programa; 

Considerando que as equipes de referência do PAIF e do PAEFI, já 

acompanham as famílias beneficiárias do Bolsa Família, crianças de até seis anos, 

beneficiárias do BPC e crianças  afastadas do convívio familiar em razão da aplicação 

de medida de proteção de acolhimento institucional; 
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                          Considerando posicionamento da CNM, compreende-se que é mais uma 

iniciativa, onde o recurso recebido para o financiamento das ações é apenas uma parte 

do que efetivamente se gasta. Ainda, conforme a CNM o Programa Criança Feliz, não 

apresentam os critérios de reajuste para o cofinanciamento das ações. Dessa forma, os 

Municípios que pactuarem com esse programa terão a responsabilidade de manter ativo 

seu funcionamento, caso haja indispinibilidade financeira do governo. 

Diante das informações acima, a área técnica da FECAM, entende 

necessário e urgente que o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA, 

bem como a Secretaria de Estado da Assistência Social – SST, cofinanciem e 

garantam apoio técnico aos Municípios na oferta dos Serviços ofertados de forma 

obrigatória na Política de Assistência Social, aos Municípios Catarinenses, sem a 

criação de programas e/ou projetos paralelos.  

Para conhecimento e acompanhamento, em anexo a situação atual dos 

Municípios de Santa Catarina. Segue o link onde pelo nome do município é possível 

saber se são ou não elegíveis e a situação de adesão: 

http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/termoaceite/crianca_feliz_2016/relatorio_mun.php 

 

 

 

Florianópolis/SC, 08 de março de 2017.  

 

 

 

JANICE MERIGO 

Mestre em Serviço Social  

Assistente Social  

Assessora em Assistência Social 

FECAM 
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