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Programa 
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Tem como objetivo mobilizar, valorizar e assessorar

tecnicamente os prefeitos e prefeitas que assumem a

criança e o adolescente como prioridade na gestão

municipal, desenvolvendo políticas públicas e planos de

ação voltados à defesa e efetivação de seus direitos.

Programa Prefeito Amigo da Criança



Apoio Técnico e Troca de Informações com os Municípios 

Municípios fornecem dados 

sobre a realidade local 

(Mapas)

Fundação Abrinq analisa os 

dados fornecidos e dados 

públicos de fontes oficiais

Fundação Abrinq fornece apoio 

técnico de acordo com as 

necessidades dos municípios 

participantes



Apoio Técnico e Troca de Informações com os Municípios 

• Divulgação de boas práticas

• Trocas de experiências entre os gestores 

municipais

• Envio de dados de indicadores municipais

• Cadernos Temáticos

• Eventos regionais e temáticos

• Webinares temáticos



Encontros 

Regionais com 

Prefeitos

Atividades de 2022

Encontros 

Temáticos

Preenchimento 

do Mapa PMIA
Linha de Base

Sessões de 

Tira Dúvidas

Ciclo 

Formativo

Preenchimento 

do Mapa OCA
Monitoramento



Plano Municipal 

Para Infância e 

Adolescência 

Eixo Gestão Pública



O Plano Municipal para a Infância e Adolescência (PMIA), é um 

documento de planejamento que identifica os problemas locais que 

mais afetam a vida das crianças e dos adolescentes no município. 

Nele são apontados objetivos, resultados, metas e estratégias para 

o enfrentamento desses problemas.

O que é o PMIA? 



A elaboração do PMIA busca conduzir à institucionalização da 

política municipal em favor da infância e da adolescência, 

potencializando as chances de continuidade da ações. 

Também favorece o desenvolvimento de capacidades locais na 

formulação de políticas públicas.

Por que fazer o PMIA?



Convidada

Josefina Carazzato
Consultora da Fundação Abrinq 

Especialista em Planejamento de 

Políticas Públicas

Orientações para Elaboração 

ou Revisão do PMIA



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

Constituição 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 demobilização;

Construção do PMIA em 15 Itens



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;

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



Preenchimento 

do Mapa PMIA 

2022



Tutorial de Preenchimento do Mapa PMIA



• Validação dos Mapas pelo Prefeito e pelo Presidente 

do CMDCA;

• Preenchimento do Mapa PMIA 2022 é a Linha de Base 

e compõe as atividades do PPAC;

• Em 2023 há o preenchimento do Mapa PMIA com os 

resultados finais, após análises e novas elaborações. 

Importante



https://prefeito.org.br/biblioteca/34

• Caderno Temático

• Referencial de Indicadores

• Check list: Construção do PMIA em 15 itens

• Lista de Áreas Temáticas

Materiais de Apoio

https://prefeito.org.br/biblioteca/34


Pesquisa sobre as 

atividades do PMIA



Realizamos uma pesquisa, por meio de formulário eletrônico, 

para saber sobre o andamento das atividades relacionadas ao 

PMIA nos municípios. 

A pesquisa foi respondida por 453 Municípios.

Pesquisa sobre as atividades do PMIA



Respostas sobre a existência do PMIA no Município

193

260

SIM NÃO

Pesquisa sobre as atividades do PMIA



O PMIA será elaborado. 
Iniciamos o processo de 

elaboração.
29%

O PMIA será revisado. 
Iniciamos o processo 

de revisão.
22%

O PMIA será elaborado. 
Não iniciamos o 

processo de 
elaboração.

26%

O PMIA será revisado. 
Não iniciamos o 

processo de revisão.
20%

O PMIA não será 
elaborado ou revisado.

3%

Pesquisa sobre as atividades do PMIA

Respostas sobre qual fase o município se encontra



211

81

37

44

180

153

111
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Equipe do Grupo de Trabalho Coordenador (GTC) já

constituída

Levantamento de dados para caracterização do Município

Levantamento de problemas (centrais, causas e efeitos)

Levantamento e sistematização dos planos, projetos e

ações voltadas para crianças e adolescentes

Levantamento da infraestrutura do município voltada ao

atendimento de crianças e adolescentes

Levantamento do histórico de indicadores e

contextualização

Nenhuma das alternativas

Pesquisa sobre as atividades do PMIA

Respostas sobre as Etapas da Elaboração ou Revisão do PMIA 



Calendário de 

Atividades e Avisos 

Importantes



Formato: online

Faremos a divisão de Grupos.

Grupo 1: Municípios que estão elaborando o PMIA

Grupo 2: Municípios que estão revisando o PMIA

O Ciclo Formativo terá controle de presença em cada aula. 

O Ciclo Formativo será a oportunidade para as equipes dos 

Municípios se prepararem para a elaboração ou revisão de 

seus PMIAs. As equipes contarão com o assessoramento 

técnico do Programa Prefeito Amigo da Criança, visando 

apresentar orientações e melhores práticas no PMIA.

Ciclo Formativo



Anote na agenda!

Abertura do Mapa PMIA

06 de Setembro 2022

Encerramento Mapa PMIA

18 de Dezembro 2022

Ciclo Formativo PMIA

06 de Setembro – Módulo I (Todos)

13 de Setembro – Módulo II (G1)

20 de Setembro – Módulo II (G2)

27 de Setembro – Módulo III (Todos)

Às 15h

Horário de Brasília
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