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Conteúdo: 

• Monitoramento do PMIA

 O que monitorar?

 Perguntas Norteadoras

 Como monitorar?

• Diagnóstico Municipal da Infância e Adolescência

• Processo de Avaliação do PMIA

Atividades, Dúvidas e Avisos

Nesta Aula



Processo de Revisão do PMIA

Os municípios que possuem PMIA, em algum momento, já realizaram

o processo inicial de diagnóstico, identificação de problemas e

objetivos, definição de prioridades, ações e projetos.

Durante o período de execução as condições favoráveis ou

desfavoráveis fazem com que as ações planejadas produzam

resultados diferentes do que foi previsto.

Dessa forma, para que o Plano seja de fato executado, é preciso que

seja constantemente monitorado e avaliado.



Processo de Revisão do PMIA

Situações que podem ter acontecido com o Plano Municipal para

a Infância e Adolescência (PMIA) no município:

• O PMIA em vigência está sendo executado conforme previsto

• O PMIA em vigência foi “engavetado”, as ações previstas não

foram executadas

• O PMIA em vigência foi parcialmente executado

• O período de vigência do PMIA está chegando ao fim (10 anos)



Monitoramento do PMIA

O monitoramento consiste na obtenção sistemática de informações

a respeito do andamento do plano ou projeto, provendo as bases

para a ação corretiva.

Essas informações serão obtidas levando em conta os aspectos

substantivos ou de conteúdo, relativos a objetivos, resultados

esperados e estratégias; e os aspectos operacionais, relativos a

recursos e processos.



Monitoramento do PMIA

Um setor, comissão ou grupo será responsável por consolidar informações de

monitoramento de vários implementadores, possibilitando uma visão geral do

andamento da execução do plano

Informações Gerais:

• Sempre feito pelo órgão implementador responsável pela ação

• O grupo ou comissão não deve agir como fiscal já que seu papel é apenas reunir

informações;

• Os gestores dos órgãos implementadores precisam ser previamente informados da

existência e do papel do grupo ou comissão, assim como dos objetivos do

monitoramento global.



O que monitorar?

1. Monitoramento do Trabalho

Saber se a ação está sendo executada conforme o planejado; de forma satisfatória; se

há dificuldades técnicas ou administrativas na execução.

2. Monitoramento de Prazos

Saber se as atividades planejadas estão sendo executadas de acordo com o

cronograma. Se não estão, por quê?

3. Monitoramento de Recursos

Saber se recursos humanos, materiais e financeiros estão sendo adequados ao

trabalho em desenvolvimento. E se está atingindo os resultados esperados.



Perguntas Norteadoras para o Monitoramento

1. Em que medida são cumpridas as atividades especificadas na programação?

2. Em que medida estão presentes os recursos necessários? Com que grau de tempestividade?

3. Em que medida está sendo observada a sequência das ações?

4. Qual o grau de proximidade observado entre a quantidade e qualidade das ações, serviços

ou produtos planejados e os que estão sendo executados?

5. Em que medida a intervenção vem atingindo a população-alvo?

6. Que manifestações de queixa ou satisfação ocorrem entre os diversos atores envolvidos na

execução da política, programa?

7. Onde podem ser identificados pontos de estrangulamento na produção de bens ou

serviços?



Perguntas Norteadoras para o Monitoramento

8. Que recursos vem se mostrando subutilizados?

9. Que oportunidades existem para otimizar a exploração do recurso?

10. Qual a consistência entre o que foi planejado, a realidade do contexto e as necessidades da

população-alvo?

11. A estratégia proposta mostra-se adequada aos objetivos da intervenção?

12. Existem necessidades de mudança?

13. Quais as dificuldades e riscos que não foram previstos e podem comprometer o alcance

dos objetivos?

14. Que oportunidades inesperadas surgiram e podem ser exploradas em benefício dos

resultados?



Como monitorar o PMIA?

Para que o monitoramento não se resuma a conversas informais, porém, é

necessário que exista algum tipo de registro das informações.

Uma ferramenta usual para esse fim é o painel de controle, dispositivo de

visualização de um conjunto relevante e necessário de informações expostos

sob forma de tabelas ou gráficos.

• Utilize ferramentas de produção de tabelas e gráficos

• É importante que o registro seja simples e claro

• Um bom exemplo de ferramenta é o Excel



O objetivo principal do monitoramento é agir antes que os problemas e

atrasos se acumulem e ponham em perigo todo o plano.

As intervenções exigidas pelas informações resultantes do

monitoramento se dão em níveis crescentes de responsabilidade:

• O coordenador da ação toma as medidas imediatas a seu alcance,

como realocação de pessoas.

• O gestor do órgão implementador atua em questões que ultrapassam

os limites de uma ação ou projeto, como remanejamento de recursos.

Como monitorar o PMIA?



O que se sugere é a realização de uma reunião trimestral,

previamente agendada, da qual participem os membros do grupo

ou comissão e todos os gestores dos órgãos envolvidos na execução.

Cabe observar que é possível que nem todas as questões possam

ser resolvidas no fluxo da implementação.

Cada município deverá adequar de acordo com suas demandas e

necessidades.

Como monitorar o PMIA?



Durante esse processo serão destacadas:

• A inadequação de uma ação para atingir um resultado esperado

• As dificuldades e obstáculos (internos ou externos)

• A indisponibilidade de recursos financeiros ou de pessoal

• Reestruturações da gestão

Essas questões, consistem em insumos para a revisão do plano, da

qual se tratou detalhadamente na parte anterior deste documento.

Como monitorar o PMIA?
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Diagnóstico Municipal da Infância e Adolescência

Importância:

Identificar se os problemas levantados anteriormente ainda

são os mesmos, se surgiram novos problemas e novas

prioridades, além de analisar causas e efeitos. Esse

levantamento mostra a realidade que se deseja modificar e

deve fornecer pistas com relação aos aspectos sobre os

quais atuar para obter essa mudança.



Diagnóstico Municipal da Infância e Adolescência

Para que o diagnóstico seja construído de forma consistente pelos

envolvidos na elaboração do PMIA, é preciso cuidar de alguns

pontos relevantes:

1. Caraterização do município

2. Apresentação da estrutura da Prefeitura

3. Histórico de indicadores

4. Levantamento e sistematização dos planos, projetos e ações

5. Levantamento de problemas centrais e suas causas e efeitos

6. Relação dos subtemas com os ODS



• Crianças em fila de espera de 

creche ou escola

• Taxa de alfabetização

• Índices de aprendizagem

• Distorção idade-série

• Evasão escolar

• Número de óbitos infantis (até 
1 ano)

• Número de óbitos na infância 

(até 5 anos)

• Taxa de mortalidade infantil 

(até 1 ano)

• Taxa de mortalidade na infância 

(até 5 anos)

• Número de crianças e 

adolescentes em situação de 

trabalho infantil

• Territórios com maior incidência 

de trabalho infantil no 

Município

• Principais violações de direitos 

de crianças e adolescentes no 

Município

Educação Saúde Proteção

Diagnóstico Municipal da Infância e Adolescência

Elementos interessantes para esse grande retrato podem incluir dados sobre:



Diagnóstico Municipal da Infância e Adolescência

Há indicadores que apenas os municípios possuem, por exemplo a lista de demanda reprimida

de vagas em creches. Mas a grande maioria dos indicadores estão disponíveis no site:

https://observatoriocrianca.org.br/cenario-infancia.

https://observatoriocrianca.org.br/cenario-infancia


A avaliação de um plano deve ser realizada periodicamente e oferecer informações e indicadores 

para um acompanhamento efetivo. São três os principais níveis de avaliação:

Processo de Avaliação do PMIA

Avaliação de Efeitos

Busca responder se o plano foi efetivo. Se produziu efeitos ou impactos que modificam a situação

inicial, resolvem ou diminuem o problema inicial.

Avaliação de Produtos

Procura identificar se o que foi gerado pelas ações componentes da estratégia foi “bom”. Se houve 

eficiência e eficácia na obtenção desses produtos e resultados.

Avaliação de Estrutura

Analisa a forma como foi elaborado o plano/projeto especialmente no que se refere à adequação

da escolha da estratégia e como as ações se desenvolveram.



Processo de Avaliação do PMIA

Quando se formula um plano e são selecionadas estratégias, o pressuposto é

de que, se bem executadas, as ações gerarão “produtos” (bens concretos ou

tangíveis) e “resultados” eficientes e eficazes.

• A ideia de eficiência está relacionada à relação entre o produto ou

resultado obtido e os recursos empregados (notadamente, tempo e

dinheiro).

• A ideia de eficácia está relacionada à adequação do produto ou resultado

à situação para a qual foi previsto.



Processo de Avaliação do PMIA

Estrutura:

Adequação da escolha da estratégia: as ações serem viáveis e

oportunas, além de terem potencial para contribuir para o alcance dos

objetivos e resultados esperados.

Processo:

Forma de desenvolvimento das ações: efetividade da coordenação e

acompanhamento dos responsáveis, organização, qualidade dos

relatórios das avaliações, dentre outros.



Processo de Avaliação do PMIA

Finalidade:

1. Somativa diz respeito ao quanto de um

determinado padrão ou parâmetro foi alcançado.

2. Formativa busca fornecer informações que

permitam seu aperfeiçoamento.



Processo de Avaliação do PMIA

Na avaliação final, busca-se identificar se o plano foi efetivo. Se produziu

impactos que modificaram a situação inicial, resolveram ou amenizaram o

problema que motivou a execução.

Pontos importantes para o monitoramento do PMIA:

• Definição e institucionalização de periodicidade de avaliação

• Definição na lei municipal que aprova o plano

• Definição da estratégia de monitoramento do PMIA

• Avaliação de efeitos, impactos, produtos, resultados e metas

• Avaliação relacionada aos indicadores

• Revisão do PMIA a cada quatro anos e avaliação (e ajustes) anualmente



Exemplo





Exemplo



















Atividade de hoje

Atividade 3

Acesse o formulário e responda as questões 

referentes à aula de hoje

https://forms.gle/REP7pGYPLELCBDLt5

https://forms.gle/REP7pGYPLELCBDLt5
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Todos os Municípios

Conteúdo:

• Consolidação do Plano

• Organização da Matriz Lógica
• Elementos que compõem a Matriz Lógica

• Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)

• Como montar a Matriz Lógica

• Organização do documento do Plano

• Aprovação, Divulgação e Institucionalização

Próxima Aula 
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