
Tutorial de Preenchimento do Mapa de Fortalecimento de Conselhos - Programa
Prefeito Amigo da Criança - 7ª Edição

 

Visando sempre fornecer o adequado suporte técnico, criamos este tutorial para auxiliar a
equipe dos municípios participantes do Programa Prefeito Amigo da Criança no
preenchimento do Mapa de Fortalecimento de Conselhos.

O Mapa de Fortalecimento de Conselhos é uma ferramenta que tem o objetivo de
monitorar alguns dos órgãos municipais mais relevantes para a política da infância e
adolescência: o(s) Conselho(s) Tutelar(es), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA) e o Fundo para Infância e Adolescência (FIA). O
acompanhamento desses órgãos contribuem para qualificar o processo de gestão e
aprimoramento da política municipal de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente em todo o território nacional.  

A ferramenta pode ser usada para:

· Análise da gestão dos Conselhos;
·Gestão dos gastos do FIA;
·Análise das prioridades na manutenção das estruturas dos conselhos;
·Análise de sobreposição de recursos;
·Definição de diretrizes e parâmetros para doações;
·Monitoramento dos Gastos Governamentais.

Neste mapa de 2021, a avaliação será referente ao exercício do ano de 2020.

Vamos lá!

 Introdução



1) A primeira ação é acessar o site: www.prefeito.org.br e selecionar a aba "Login".

Para entrar na plataforma como articulador ou coordenador de informações, selecione a
opção  "Acessar área da equipe" .

2) Preencha as informações de acesso com E-mail e Senha cadastrados inicialmente pelo
município para adesão ao Programa Prefeito Amigo da Criança. Caso tenha esquecido a
senha, utilize a opção "Esqueceu sua senha?"

Atenção! Para ter acesso ao perfil de articulador e coordenador de informações é preciso
que o município realize o processo de nomeação da equipe pelo perfil de cadastro do
prefeito. Veja como realizar as nomeações aqui.

A)  Login na plataforma

https://prefeito.org.br/
https://prefeito.org.br/system/library_item_attachments/files/000/000/108/original/Tutorial_Nomea%C3%A7%C3%A3o__%282%29.pdf?1631283914
https://prefeito.org.br/system/library_item_attachments/files/000/000/108/original/Tutorial_Nomea%C3%A7%C3%A3o__%282%29.pdf?1631283914


1) Após efetuar o login, na área inferior da página, acesse o "Mapa 2021". 

1) Selecione a Aba “ Fortalecimento de Conselhos". 

B) Encontrando o Mapa Fortalecimento de Conselhos 2021

C) Inserindo os Dados



D) Conselho Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes

 O primeiro questionário é sobre o Conselho  Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes
que contará com diversos aspectos listados a seguir:

1) O primeiro aspecto avaliado é o de "Eleições e funcionamento". Preencha as informações
de acordo com o que foi executado em 2020 e prossiga.

2) O segundo bloco refere-se, dentre outras questões, ao regimento interno do conselho, sendo
este responsável pela regulamentação do funcionamento da instituição.



3) Nesse aspecto requisitamos informações sobre as comissões do conselho.

4) Aqui requisitamos informações sobre a estrutura física do espaço.

5) Neste aspecto, responda as questões listadas sobre Recursos Humanos.

6) Nesta parte são solicitadas informações sobre diagnósticos do cenário da infância e
adolescência realizados ou não pelo CMDCA.



7) Aqui teremos questões sobre os Planos do CMDCA. Plano de ação e de aplicação definem os
eixos de atuação do Conselho, orientando suas ações e a destinação de recursos do fundo da
infância e adolescência e do próprio conselho.  

8) Neste tópico, há questões sobre a definição de fluxos de atendimento e proteção à criança e ao
adolescente.

9) Neste tópico, há questões sobre a definição de fluxos de atendimento e proteção à criança e ao
adolescente.

10) Aqui queremos verificar o fluxo de procedimentos de atendimento de crianças e adolescentes. 



11)Por fim, questionamos sobre a participação de crianças e adolescentes na atuação das políticas
geridas pelo CMDCA.

E) FIA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência

1)O primeiro aspecto  é sobre a existência de Fundo Municipal para a Infância e Adolescência
no município.

2)Em seguida, passamos para as modalidades de financiamento do Fundo e valores
repassados. 



3)Após, questiona-se sobre a presença de relatórios de aplicação dos recursos e sua
transparência, locais de publicação.

4) É verificado também a presença de ações de adequação para as novas regras do
Marco Regulatório da Sociedade Civil.



F) Conselho Tutelar

 O questionário seguinte é sobre o(s) Conselho(s) Tutelar(es) que contará com diversos aspectos
listados a seguir:

 1) Indique a quantidade de conselhos existentes em seu município.

 2) Ainda no tema Conselhos Tutelares, selecione a opção "editar" em "Conselhos Tutelares -
Informações adicionais (V2)", logo abaixo do item anterior. 



 3) Nesse questionário são requisitadas informações sobre o(s) Conselho(s) Tutelar(es) divididas
em diferentes aspectos, o primeiro deles é o de sobre "Eleições entre  2019 e 2020". Preencha
as questões conforme executado no ano de 2020  e prossiga.

 4) O próximo aspecto é o sobre "Formação inicial, continuada e aperfeiçoamento funcional". 

 5) O aspecto seguinte é o sobre "Salários e benefícios": refere-se à remuneração e seus
benefícios trabalhistas. 



 6) Este aspecto refere-se a Infraestrutura: perguntas referentes ao acesso aos equipamentos
necessários para o bom funcionamento do trabalho dos conselheiros, e outras questões de
infraestrutura. 

 7) No aspecto "Sistematização" nos informe sobre a utilização e ferramentas direcionadas ao
registro, sistematização e diagnóstico dos dados recolhidos pelo Conselho. 

 8) Neste item final, requisitamos informações referentes às reuniões realizadas pelos membros,  
estudos de casos e avaliação de decisões discutidas. 

 Ao final do preenchimento do questionário, selecione a opção gravar "Gravar". 

 Não se preocupe em preencher o questionário todo de uma vez só. Caso não tenha terminado
o preenchimento, clique em gravar. As informações estarão salvas. 



Ao final do preenchimento de todos os mapas, surgirá o botão abaixo: "Enviar
informações". 

Após realizar a conferência de todos as informações preenchidas, selecione essa
opção.

Todas as informações serão enviadas para o presidente do CMDCA e prefeito
para serem validadas. Acompanhe essas validações pela plataforma.

G) Envio de informações para validação

Caso tenham alguma dúvida ou algum problema com a plataforma,
encaminhe e-mail para: prefeito@fadc.org.br.

A Equipe Programa Prefeito Amigo da Criança também está disponível
para tirar dúvidas.

Eduardo Neres Costa (11) 3848-4874
(11) 99923-1158

Mayara Luiza dos Santos Silva (11)3848-4878
(11) 97691-1939

Letícia Binda Alves Ribeiro(11) 3848-4873
(11) 99922-7810

mailto:prefeito@fadc.org.br
mailto:prefeito@fadc.org.br

