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Sejam bem-vindos

Iniciamos hoje o Ciclo Formativo sobre o Plano

Municipal para a Infância e a Adolescência!

Durante esses encontros daremos conteúdos

importantes que irão auxiliar sua equipe no

processo de elaboração e revisão do PMIA.

Avisos Iniciais



Conteúdo:

• Planejamento 
 Conceito de Planejamento 
 Planejamento na Gestão Pública

• O Plano Municipal para a Infância e Adolescência
 Características do PMIA  

• Primeiros passos 
 Quem envolver?  
 Diagnóstico dos equipamentos, políticas e 

planos 

Atividade, Dúvidas e Avisos

Nesta Aula



Conceito de Planejamento

De forma geral, planejar é o ato de estabelecer o estado atual, realizar

uma análise da situação atual, definir o objetivo e meta e seus

influenciadores, traçar um plano de ação, fazer as verificações e ajustes

necessários e continuar o ciclo.

Podemos dizer que o planejamento é um processo que envolve

tomada e avaliação de cada decisão de um conjunto de decisões

interrelacionadas e, se tomadas as atitudes apropriadas, pode-se

aumentar a probabilidade de um resultado favorável.



• Estabelecer o estado atual: perceber a realidade, ou seja, é como tirar uma foto da

realidade.

• Realizar a análise da situação atual: observar e identificar pontos e percepções da

realidade que precisam melhorar, ações que podem ser feitas de outra forma,

pensando na melhor capacidade de realização.

• Definir o objetivo e meta: estabelecer, a partir das análises, caminhos para modificar a

realidade e seus processos.

• Traçar um plano de ação: medir e estabelecer o tempo para que a realidade se

modifique.

• Continuar o ciclo: perceber que planejar é sempre olhar para a realidade e pensar em

melhorar, a partir de um desejo, vontade, ou mesmo, necessidade.

Elementos do Planejamento



Etapas do Planejamento 

• Diagnóstico: De onde se partiu? Quais são os problemas? São

problemas reais? Há indicadores?

• Formulação: Onde se quer chegar? Por qual caminho?

• Execução: Mobilização dos recursos e desenvolvimento das ações

• Monitoramento: Acompanhamento e avaliação do que foi planejado



Planejamento na Gestão Pública

O planejamento no setor público parte da elaboração e das

escolhas que a política pública deve alcançar.

Desta forma, planejamento e política pública andam juntos, pois

não há política pública sem planejamento e o planejamento só

é possível a partir da busca de melhora da realidade, sendo

este o objetivo final da política pública.



Planejamento na Gestão Pública

Para realizar o Planejamento Público é preciso:

a) Conhecer a realidade socioeconômica no presente em seus

aspectos estruturais e conjunturais;

b) Através de informações sobre o passado e o presente, traçar

alternativas de mudanças para serem alcançadas em um

período futuro, de acordo com as expectativas dos indivíduos e

da sociedade em questão.



Conceito de Planejamento – Por que planejar?

O planejamento busca resolver duas questões básicas:

Tornar compatíveis os objetivos estratégicos (Agenda)

• Instâncias de Governo x Agendas setoriais e Rotinas administração

Desenho de novas rotinas de trabalho e coordenação

• Não limitadas pelas atribuições e competências de um setor e área



Dimensões do Planejamento Público

O planejamento público envolve duas dimensões:

• Dimensão técnica: implica o domínio de metodologias

próprias de trabalho e determinados tipos de conhecimentos

• Dimensão política: processo de negociação que busca

conciliar valores, prioridades, necessidades e interesses

divergentes e, ainda, administrar eventuais conflitos entre

vários segmentos da sociedade



Plano Municipal para a 

Infância e Adolescência

O que é? 

É um documento de planejamento que identifica os

problemas locais que mais afetam a vida das crianças

e dos adolescentes no município e aponta estratégias

e soluções.

Objetivo

Tem o objetivo de conduzir à institucionalização da

política municipal em favor da infância e da

adolescência.



Características do PMIA | Condicionalidades 

Abrangência quanto às áreas temáticas e subtemas

considerados

Abordar todas as áreas temáticas: Educação, Saúde e Proteção.

Observe se está contemplando os problemas relacionados a todas

as áreas ou se o Plano está ficando restrito a apenas um setor.

Lembre-se: A política para a infância e adolescência

considera a proteção integral e para que se promova e
defenda os direitos, todas as áreas precisam ser fortalecidas.



Características do PMIA | Condicionalidades 

Abrangência quanto à população alvo focalizada

A população alvo do PMIA são crianças e adolescentes em suas

diversas fases de desenvolvimento.

Dessa forma, é necessário que os problemas e estratégias do

PMIA elenquem todas as faixas etárias de 0 a 18 anos: primeira

infância, infância e adolescência.



Características do PMIA | Condicionalidades 

Abrangência quanto à vigência

Um dos objetivos do PMIA é superar as políticas de governo,

instituindo políticas de Estado. Isso quer dizer que o Plano não

pode limitar-se ao período de um mandato.

Dessa forma, a data de início e término do Plano devem

corresponder ao período de 10 anos.



Características do PMIA | Encadeamento lógico

Relação entre objetivo de impacto e problema central

É necessário que haja um encadeamento lógico entre o objetivo e o

problema. Ou seja, o objetivo levantado pela equipe precisa representar uma

solução, atenuação ou mitigação do problema.

Exemplo:

Se o problema é alto índice de evasão nos anos finais do ensino fundamental,

o objetivo não pode ser aumento no número de vagas. Isso porque o

aumento de vagas não necessariamente resolveria o problema da evasão.



Características do PMIA | Encadeamento lógico

Relação entre resultados esperados e objetivo de impacto

Os resultados esperados e metas elencados no Plano precisam ter

relação com os objetivos de impacto e ser capazes de produzir o

respectivo objetivo.

Exemplo:

Se o objetivo é ampliar o acesso à creche, o resultado esperado

não pode ser relacionado a outro tema que não seja esse.



Características do PMIA | Encadeamento lógico

Relação entre ações e resultados esperados

As ações propostas devem estar relacionadas com os resultados

esperados e ser capazes de alcançá-lo.

Exemplo:

Para alcançar o resultado esperado de redução do abandono

escolar, o município pode adotar uma ação de busca ativa.



Características do PMIA | Encadeamento lógico

Completude da estratégia

De modo geral, as estratégias elencadas (resultados esperados,

metas, ações e projetos) devem dar conta de atingir os objetivos.

Ou seja, devem resolver ou minimizar os problemas que foram

inicialmente identificados.



Primeiros Passos

Programa 

Prefeito Amigo da Criança

Plano Municipal para Infância 

e Adolescência



A elaboração do PMIA deverá ser multissetorial, visto que é essa a

natureza do Plano. Propõe-se a criação de um Grupo de Trabalho

Coordenador (GTC) com:

• Qualificação técnica (conhecimento, organização e coordenação)

• Disponibilidade de tempo

• Conhecimento e experiência relativos à formulação de planos e projetos

• Pessoas preferencialmente indicadas pelos gestores de diferentes áreas

ou setores da Prefeitura e pelos Conselhos

Quem envolver? Grupo de Trabalho Coordenador



Em geral, integrantes do Sistema de Garantia de Direitos

Sendo presenças obrigatórias no processo:

• Representantes do CMDCA

• Representantes dos setores do Poder Executivo Municipal

• Assistência e Desenvolvimento Social, Educação,

Cultura, Esporte, Lazer, Saúde, Trabalho, Infraestrutura

e Obras Públicas, Administração e Finanças

Composição do GTC



Podem também ser chamados a participar do GTC outros representantes,

não obrigatórios, como:

Poder Judiciário; Ministério Público; Defensoria Pública; Polícia Civil; Poder

Legislativo Municipal; Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais Setoriais e

de Controle Social; Instâncias Regionais da Administração Estadual;

Organizações da Sociedade Civil – OSC’s; Sociedades e clubes de serviço;

Empresas que mantêm programas destinados a crianças e adolescentes;

Crianças e Adolescentes.

Composição do GTC



O Grupo de Trabalho Coordenador tem como função executar as

tarefas necessárias para o processo de elaboração ou revisão do PMIA:

• Controlar o cronograma e agenda

• Propor e participar de reuniões

• Organização de encontros e reuniões

• Esquematizar e coordenar atividades necessárias

• Preparação de materiais

• Sistematização de ações, indicadores e resultados

• Elaborar relatórios das atividades

Tarefas do GTC



Um exemplo prático:

O GTC é formado por representantes do CMDCA, secretaria de cultura,

educação, saúde e assistência. No primeiro momento esse grupo se reúne

para definir melhores dias e atividades para serem feitas em suas Secretarias

com os diversos públicos.

Em seguida acontecerão as oficinas convidando os atores das diversas áreas e

temas, para que estes convidados possam propor os problemas e os objetivos.

Grupo de Trabalho Coordenador (GTC) - Competências



Diagnóstico

O diagnóstico consiste na etapa de identificação dos problemas

e de investigação de suas causas e efeitos. Mostra a realidade

que se deseja modificar e fornece pistas com relação aos

aspectos sobre os quais atuar para obter essa mudança.

A atividade diagnóstica não pode se limitar à descrição de uma

situação. Deve conter os elementos principais que possibilitem a

formação de um grande retrato da situação da infância e

adolescência e as políticas públicas municipais.



Apresentação e caracterização do município

Sugerimos a descrição de informações gerais, dentre elas aspectos históricos de formação do

município, demográficos, socioeconômicos, de infraestrutura urbana, principais vocações e

identidade local. Essas informações podem ser coletadas nas secretarias municipais, fontes oficiais

(IBGE/DataSUS), plataformas (Observatório da Criança e Adolescente), dentre outros.

Essa etapa identifica claramente o município, sua história, sua composição, sendo aspecto positivo

para atuação local. Assim é possível identificar fragilidades e potencialidades.

Diagnóstico Inicial





Descrição da infraestrutura da Prefeitura

Levantamento de quais são os equipamentos públicos, a quantidade e situação deles. Além de

recursos materiais, informações sobre pessoas e equipes e, principalmente, os programas e serviços

ofertados à população.

Esta é uma condição importante para planejar pois é possível identificar as reais necessidades em

questão de equipamentos, se estão sendo utilizados e se podem ser melhor aproveitados.

Diagnóstico Inicial





Histórico de indicadores

O levantamento de indicadores contribui diretamente para o enunciado do problema e a

proposição de ações, pois contribui para um melhor entendimento das causas e a proposição de

ações no PMIA. Ele é essencial para ter um parâmetro de comparação.

No planejamento é preciso ter conhecimento do percurso histórico do município para entender o

presente e, assim, conseguir planejar o futuro.

Diagnóstico Inicial





Síntese da Aula

Compreender o conceito de 

planejamento e porque planejar

Constituir o Grupo de Trabalho 
Coordenador, equipe multisetorial

Compreender o que é o PMIA e 

suas características principais

Realizar o diagnóstico inicial para 
ter um retrato atual do município

Próximas etapas nas 

próximas aulas



Atividade de hoje

Atividade 1

Acesse o formulário e responda as questões 

referentes à aula de hoje 

https://forms.gle/p1dFvKsT4NYHBKvY8

Tempo: 8 minutos

https://forms.gle/p1dFvKsT4NYHBKvY8


Dúvidas

Programa 

Prefeito Amigo da Criança
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Grupo 1 – Elaboração do PMIA

Conteúdo:

• Diagnóstico municipal da infância 

e adolescência 

• Análise de problemas

• Análise de objetivos

• Estratégias, ações e responsáveis

Próxima Aula 



Material de Apoio PMIA

• Caderno Temático

• Referencial de Indicadores ODS

• Checklist: Construção do PMIA em 15 itens

• Lista de Áreas Temáticas

• Apresentação – Encontro PMIA

Material Ciclo Formativo

Situação do PMIA por município

• Apresentação Ciclo Formativo

Materiais de Apoio

https://prefeito.org.br/biblioteca/34
https://prefeito.org.br/admin/biblioteca/36


Anote na agenda!

Próximas Aulas

13 de Setembro – Grupo 1: Municípios que estão elaborando o PMIA

20 de Setembro – Grupo 2: Municípios que estão revisando o PMIA

27 de Setembro – Todos os Municípios

Sempre às 15 horas, horário de Brasília



Programa Prefeito Amigo da Criança

prefeito.org.br  |   prefeito@fadc.org.br

www.fadc.org.br /fundabrinq@fundacaoabrinq


