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Programa Prefeito Amigo da Criança☰

Mapas 2018
Plano Municipal para a Infância e a Adolescência

Última atualização em 13/10/2019 às 22:11 por Filipe Augusto Rezende

Questões sobre o processo de revisão do Plano Municipal para a
Infância e a Adolescência

Revisão

O Município realizou a revisão do Plano Municipal para a Infância e a
Adolescência, elaborado na gestão anterior?

 Sim

Não

1) O PMIA elaborado na gestão anterior continuou a ser executado na atual
gestão?

 Sim

Não

1.1) A execução do PMIA elaborado na gestão anterior foi monitorada, antes
da revisão do plano?

 Sim

Não

1.1.1) A quem coube a responsabilidade pelo monitoramento?

A comissão organizada na gestão anterior deu continuidade ao
monitoramento.

Foi criada uma comissão, na gestão atual, para realizar esse trabalho.

https://prefeito.org.br/team_member
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O monitoramento foi feito pela Secretaria / Departamento de Planejamento da
Prefeitura.

O monitoramento foi feito pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente.

O monitoramento foi feito pelo articulador municipal.

 O monitoramento foi feito por outro órgão / grupo.

1.2) A situação e os resultados da execução do PMIA elaborado na gestão
anterior (resultados alcançados, di�culdades encontradas) vinham sendo
divulgados para os participantes do processo de elaboração e/ou para a
sociedade em geral?

 Sim

Não

1.3) Qual a principal razão que levou à interrupção da execução do PMIA
elaborado na gestão anterior?
Depende de: Questão 1, alternativa 2

Reorganização de setores e órgãos da administração municipal.

Substituição de gestores de setores e órgãos da administração municipal.

Falta de conhecimento do plano elaborado anteriormente, por parte dos setores e
órgãos da administração municipal.

Necessidade de revisão do plano elaborado anteriormente.

2) Quais as razões que justi�caram a revisão do PMIA, no Município?

 Os resultados já alcançados, que permitiram que novas ações fossem incluídas.

 O surgimento de oportunidades (recursos, parcerias) que permitiram que novas
ações fossem incluídas.

 A existência de problemas não contemplados no plano anterior.

 A falta de execução de ações planejadas, o que exigiu sua modi�cação ou alteração
de cronograma.

 A inadequação de algumas ações previstas, para alcance dos resultados esperados.

 Compromissos assumidos pelo prefeito, durante a campanha eleitoral.
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 A necessidade de aperfeiçoar a formatação do plano (resultados esperados,
indicadores, meios de veri�cação, fontes de recursos, datas previstas, responsáveis,
envolvidos), com base na experiência adquirida e nas orientações do PPAC.

3) Como foi organizado o trabalho de revisão do PMIA?

 Foi criado um Grupo de Trabalho Coordenador – GTC.

A coordenação dos trabalhos e a realização das atividades operacionais foi atribuída a
um órgão ou grupo preexistente, mantendo-se a revisão coletiva do plano.

O trabalho de revisão foi integralmente atribuído a um órgão municipal preexistente.

O trabalho de revisão foi integralmente atribuído a uma organização externa.

Não foi criada uma coordenação ou grupo de apoio operacional. Vários órgãos ou grupos
assumiram partes do trabalho.

O trabalho de revisão foi integralmente atribuído a uma única pessoa.

3.1) Qual a origem dos membros do Grupo de Trabalho Coordenador?

 Gabinete do Prefeito.

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

 Conselho Tutelar.

 Conselho Municipal de Assistência Social.

Conselho Municipal de Educação.

 Conselho Municipal de Saúde.

Conselho Municipal sobre Drogas.

Outro(s) Conselho(s) Municipal(ais).

 Secretaria Municipal de Assistência / Desenvolvimento Social.

 Secretaria Municipal de Educação.

 Secretaria Municipal de Saúde.

Secretaria ou Departamento Municipal de Planejamento.

Outra(s) Secretaria(s) Municipal(ais).

 Outro(s) órgão(s).
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3.2) O articulador municipal participou do Grupo de Trabalho Coordenador?

Sim. Como seu coordenador.

 Sim. Participou como membro.

Não participou.

3.3) A que órgão ou grupo foi atribuída a coordenação dos trabalhos e a
realização das atividades operacionais necessárias à revisão do PMIA?
Depende de: Questão 3, alternativa 2

Ao órgão / grupo responsável pelo monitoramento da execução do PMIA.

Ao Gabinete do Prefeito.

À Secretaria ou Departamento Municipal de Planejamento.

Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

À Secretaria Municipal de Assistência / Desenvolvimento Social.

À Secretaria Municipal de Educação.

À Secretaria Municipal de Saúde.

A outra Secretaria Municipal.

A outro órgão ou grupo.

3.4) O articulador municipal participou da coordenação dos trabalhos e
realização das atividades operacionais necessárias à revisão do PMIA?
Depende de: Questão 3, alternativa 2

Sim. Coordenou as atividades.

Sim. Participou como membro do grupo.

Não participou.

4) Para dar início aos trabalhos de revisão do PMIA, foi realizada uma reunião
com todos os órgãos implementadores de ações constantes do plano elaborado
na gestão anterior?

 Sim

Não
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4.1) O prefeito participou da reunião realizada?

 Sim

Não

4.2) Por parte dos órgãos implementadores, quem participou dessa reunião?

 O gestor principal do órgão e um ou mais de seus técnicos.

O gestor principal do órgão.

Um ou mais técnicos do órgão.

4.3) Além dos órgãos implementadores de ações constantes do PMIA
elaborado na gestão anterior, outros órgãos ou grupos participaram da
reunião?

 Sim

Não

4.3.1) Que órgãos ou grupos adicionais participaram da reunião inicial
sobre a revisão do PMIA?

 Órgãos executivos da administração municipal (secretarias,
departamentos) que não eram responsáveis por ações do PMIA elaborado na
gestão anterior.

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

 Conselho Tutelar.

Conselho Municipal de Assistência Social.

Conselho Municipal de Educação.

Conselho Municipal de Saúde.

Conselho Municipal sobre Drogas.

Outro(s) Conselho(s) Municipal(ais).

Poder Legislativo.

Poder Judiciário.

Ministério Público.

Entidades da sociedade civil.
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Adolescentes.

 Outros órgãos ou grupos.

4.4) Na reunião realizada, os órgãos implementadores de ações constantes
do PMIA elaborado na gestão anterior apresentaram uma síntese de suas
realizações e di�culdades?

 Sim

Não

4.5) Na reunião realizada, foram dadas orientações aos órgãos
implementadores sobre a forma de realizar a revisão da parte do plano sob
sua responsabilidade?

 Sim

Não

4.6) Como foi dado início ao trabalho de revisão do PMIA elaborado na
gestão anterior?
Depende de: Questão 4, alternativa 2

O prefeito enviou um comunicado aos gestores dos órgãos implementadores,
solicitando a revisão das ações de sua responsabilidade.

O articulador municipal enviou um comunicado aos gestores dos órgãos
implementadores, solicitando a revisão das ações de sua responsabilidade.

O grupo responsável pela coordenação enviou um comunicado aos gestores dos
órgãos implementadores, solicitando a revisão das ações de sua responsabilidade.

O grupo responsável pela coordenação reuniu-se com cada um dos órgãos
implementadores, orientando sobre como realizar a revisão das ações de sua
responsabilidade.

O processo foi iniciado de outra forma.

5) Qual foi o tratamento dado aos objetivos estabelecidos no PMIA elaborado na
gestão anterior, durante o processo de revisão do plano?

Foram mantidos todos os objetivos constantes do plano elaborado na gestão anterior.

 Foram mantidos alguns objetivos constantes do plano; outros foram excluídos.
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O trabalho de de�nir problemas, objetivos e resultados foi completamente refeito, dada a
falta de clareza do plano elaborado na gestão anterior.

O trabalho de de�nir problemas, objetivos e resultados foi completamente refeito, porque
a equipe atual desconhece o plano elaborado na gestão anterior.

5.1) Qual foi o tratamento dado aos objetivos constantes do PMIA elaborado
na gestão anterior que foram mantidos no processo de revisão?

Os objetivos foram mantidos da forma como constavam no plano elaborado na
gestão anterior.

Os objetivos estavam muito genéricos ou muito abrangentes e foram
desmembrados em vários objetivos.

 Os objetivos não estavam enunciados de forma clara. A redação foi refeita, de
modo a expressar o que o plano pretendia alcançar.

5.2) Quais foram os objetivos constantes do PMIA elaborado na gestão
anterior excluídos no processo de revisão?

 Foram excluídos os objetivos que já haviam sido alcançados.

 Foram excluídos os objetivos relativos a problemas que não estão mais
afetando a infância e a adolescência no Município.

Foram excluídos os objetivos cujo alcance exigia a realização de ações que o
Município não consegue executar.

6) No processo de revisão do PMIA, foram identi�cados novos problemas
relacionados à infância e à adolescência, no Município?

 Sim

Não

6.1) Como foi feita a identi�cação dos novos problemas relacionados à
infância e à adolescência?

 Foi feita na reunião realizada com os órgãos implementadores, para dar início
ao processo de revisão.

Foi feita por um grupo de trabalho formado por representantes do Poder Público e
da sociedade civil.

Foi feita por um grupo de trabalho formado por representantes de diversas
secretarias municipais.
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Foi feita pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Foi feita pelos órgãos implementadores, individualmente.

Foi feita pelo órgão / organização / pessoa que se responsabilizou integralmente
pelo trabalho de revisão do PMIA.

6.2) Durante o processo de identi�cação dos novos problemas relacionados
à infância e à adolescência, foram sendo apresentadas propostas para sua
solução?

 Sim, para todos os novos problemas identi�cados.

Sim, para a maior parte dos novos problemas identi�cados.

Sim, para alguns dos novos problemas identi�cados.

Não foram apresentadas propostas de solução.

6.3) Foi possível planejar ações para enfrentamento de todos os novos
problemas relacionados à infância e à adolescência identi�cados?

 Sim

Não

6.3.1) Quais foram os fatores que impossibilitaram o planejamento de
ações para enfrentamento de todos os novos problemas identi�cados?
Depende de: Questão 6.3, alternativa 2

Falta de recursos humanos.

Falta de recursos �nanceiros.

Capacidade técnica insu�ciente.

Dependência de ações anteriores.

Dependência de outras instâncias de governo.

7) Após a �nalização da revisão do PMIA, foi realizado evento de divulgação para
os participantes do processo de revisão e/ou para a sociedade em geral?

 Sim

Não
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7.1) O prefeito participou do evento?

 Sim

Não

7.2) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
participou do evento?

 Sim

Não
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