
Programa Prefeito Amigo da Criança

CONSTRUÇÃO DO PMIA EM 15 ITENS 

Tomada de decisão para elaboração ou revisão do PMIA (Prefeito,
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e com
o secretariado municipal)

De modo a favorecer uma visão de conjunto para os municípios, apresenta-se uma
síntese das recomendações, orientações e passos, anteriormente detalhados, para a
construção do Plano Municipal para a Infância e a Adolescência (PMIA): 

Construção do Grupo de Trabalho Coordenador (GTC)

Revisão das diretrizes e os objetivos estratégicos que compõem o
Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, 
 conhecimento dos ODS, apropriação do processo de trabalho e
elaboração do cronograma geral das atividades

Definição dos setores de governo e as organizações da sociedade a
serem envolvidos no processo do PMIA (participação popular e
protagonismo da criança e do adolescente)

Preparação e realização do evento de mobilização; 

Diagnóstico prévio e elaboração do documento com o histórico de
indicadores e sua contextualização por subtema (sistematização das
informações disponíveis sobre o município, os planos/projetos/ações
previstas ou em andamento dos setores da Prefeitura, Conselhos da
Infância e Adolescência e outros órgãos)

Elaboração do cronograma de trabalho planejando e preparando as
oficinas de trabalho para identificação de problemas, definição dos
objetivos e apresentação de propostas de solução, por meio de
atividades participativas e com a presença de moderadores; 
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Realização das oficinas de trabalho com apresentações (visualização)
do diagnóstico prévio e de uma síntese do processo de construção
do PMIA

Sistematização dos resultados das oficinas de trabalho, levantamento
de problemas (árvore de problemas), definição dos objetivos (árvore
de objetivos), e definição das estratégias e ações para o
enfrentamento dos problemas centrais

Análise dos resultados das oficinas de trabalho com os planos,
projetos e ações (em andamento e previstas) dos setores da
Prefeitura, Conselhos e demais órgãos, com identificação de
complementaridades, sobreposições, incompatibilidades e lacunas

Realização do evento de divulgação para apresentação do PMIA à
sociedade; 

Encaminhamento do PMIA ao Poder Legislativo Municipal para
apreciação e transformação em lei.

Realização das atividades de alinhamento dos representantes dos
órgãos implementadores no GTC, com cada um deles, para
conhecimento e acertos nos planos, projetos e ações de cada órgão
quanto às complementaridades e resolução de sobreposições,
incompatibilidades e lacunas

Organização da Matriz Lógica do PMIA, com base na sistematização e
análise dos resultados das oficinas de trabalho, considerando as
decisões tomadas nos encontros de alinhamento com os órgãos
implementadores

Organização do documento completo do PMIA, com utilização das
sínteses elaboradas e decisões tomadas ao longo do processo de
construção


