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Para o município:

Induzir iniciativas capazes de conferir ao 
município a necessária proteção e defesa dos 

direitos das crianças, adolescentes e suas 
famílias

PPAC



PPAC

Subsídios para o fortalecimento de políticas 
públicas para crianças e adolescentes

orçamento: OCA

planejamento: PMIA, MAPAs

controle social: CMDCA, CMBH, F. ABRINQ 

referência estratégica/tática: GT Coord.



PPAC

Efeitos importantes do OCA

favorece o planejamento orçamentário

fortalece o controle social: CMBH, Conselhos

subsidia elaboração de relatórios comparativos

provoca outros orçamentos temáticos



PPAC
Efeitos importantes do PMIA

materializa compromisso ético e político  
diminui o grau de incerteza das tarefas
facilita trocas teóricas e práticas 
subsidia elaboração/ atualização do PPAG
consolida planos temáticos

Associado ao PPAG e à agenda ODS
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Efeitos importantes da gestão regionalizada dos 
DCA

identificação de prioridades nos territórios

articulação entre governo e sociedade civil local

debate informacional sobre os DCA

incentivo ao protagonismo infanto juvenil

aprimoramento da vigilância socioassistencial
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Estratégias facilitadoras

sustentabilidade e percepção de valor 

empoderamento das representações

consistência na articulação governamental

circularidade planejamento/execução/ M&A
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Estratégias facilitadoras

investimento em pesquisa e desenvolvimento

governança integrada e compartilhada

fortalecimento do controle social

formalização dos espaços de gestão
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Propostas para uma macro gestão dos DCA

Gestão:

enfrentamento das causas das violações direitos 

planejamento  regionalizado dos recursos

formalização e monitoramento das ações 
intersetoriais 

programas estratégicos p/ garantia DCA

gestão do trabalho e educação permanente 
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Propostas para uma macro gestão dos DCA

Controle social

deliberações conjuntas entre Conselhos

agendas articuladas para as conferencias

sinergia dos Conselhos com os atores SDG

acompanhamento:agenda política e orçamento

fomento as políticas de inovação 
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PPAC / Fundação ABRINQ

pro atividade frente a austeridade fiscal 

validação dos MAPAS entre  Conselhos

planejamento circular: LOA, LDO, PPAG e  ODS

promoção de visão ecocêntrica 
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PPAC / Fundação ABRINQ

atenção às interfaces entre ECA, SUAS e  SINASE

incidência na desinstitucionalização de c/ad./ 

fortalecimento do papel protetivo das famílias

interseção entre suas iniciativas nos municípios



BH: destaque nacional, 2016

equipe de trabalho do município
metodologia de apuração do OCA
existência dos FOCAs
informatização do M&A do PMIA
técnicos lotados no CMDCA
formação continuada conselheiros e rede DCA
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Organização do material
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