
TERMO ADITIVO DE COMPROMISSO DO 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 

Termo Aditivo que firma o órgão gestor da assistência 

social do município ou do Distrito Federal, com o objetivo 

de aumentar as metas de atendimento no âmbito do 

Programa Criança Feliz/Primeira Infância no Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS, de acordo com o §1º 

do art.1º da Portaria nº 17, de 22 de agosto de 2018, da 

Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento 

Humano - SNPDH. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

O Presente Termo Aditivo tem por objeto formalizar a ampliação das metas de 

atendimento pactuadas pelo município ou pelo Distrito Federal, no âmbito do Programa 

Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS, nos termos do §1º do art.1º da Portaria nº 17, 

de 22 de agosto de 2018, da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento 

Humano - SNPDH.  

CLÁUSULA SEGUNDA 

O Distrito Federal e os Municípios que aderiram ao Programa Criança Feliz/Primeira 

Infância no Sistema Único de Assistência Social - SUAS, que alcançarem 90% (noventa 

por cento) da meta pactuada no Termo de Aceite, poderão solicitar a ampliação das metas 

até o limite máximo de 100% (cem por cento) da meta ofertada, conforme o disposto na 

Portaria nº 17, de 22 de agosto de 2018, da SNPDH.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Os recursos referentes à expansão das metas do Programa serão repassados a partir do 

mês de competência posterior ao da solicitação de ampliação. 

CLÁUSULA QUARTA  

O aumento das metas referentes ao Programa enseja a necessidade de aumento da equipe 

de referência, de acordo com a proporcionalidade exigida para a realização das atividades 

de supervisão e visitas domiciliares.  

CLÁUSULA QUINTA 

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Termo de Aceite e 

Compromisso, não especificamente alteradas por este Termo Aditivo.  

E, por estar assim de acordo com suas disposições, firmo o presente documento, com 

todos os compromissos e regras descritas neste Termo Aditivo. 


