
 

O Município de Santos/SP 

no Programa Prefeito Amigo da Criança (6ª Edição, 2017-2020) 

O Programa Prefeito Amigo da Criança tem como objetivo mobilizar e apoiar 

tecnicamente os gestores e suas equipes no planejamento e na implementação de 

ações e políticas que resultem em avanços na garantia dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. 

Histórico de Participação de Santos/SP no Programa 

Criado em 1996, o Programa Prefeito Amigo da Criança está nas etapas finais de sua 

6ª Edição (2017-2020), que se encerra em julho de 2020, com a cerimônia de 

reconhecimento dos gestores e gestoras como Prefeitos Amigo da Criança. 

Ao longo das 6 edições, esta é a 6ª vez que o seu Município participa do Programa, 

conforme a tabela abaixo: 

Edições do PPAC: 1997-2000 2001-2004 2005-2008 2009-2012 2013-2016 2017-2020 

Participou? Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Premiado? Não Sim Não Não Sim Em processo 

Mapas (questionários) e as diferentes etapas do Programa 

Uma vez realizada a adesão ao Programa, o gestor municipal deve nomear um 

articulador, que é o elo entre a Prefeitura e a Fundação Abrinq. A nomeação do 

articulador é etapa primordial e cujo cumprimento é condição necessária para o 

prosseguimento do Município no Programa. 

É o articulador que tem como responsabilidade coletar as informações necessárias 

para os preenchimentos dos questionários do Programa – chamados de Mapas. 

É por meio da resposta aos questionários (Mapas) disponibilizados aos Municípios 

que o Programa realiza a avaliação da gestão municipal1 e reconhece os Prefeitos e 

Prefeitas Amigos da Criança. Portanto, o cumprimento das etapas finais do Programa 

– resposta dos Mapas 2019 – é imprescindível para que a gestão do Município possa 

ser avaliada e, em último caso, reconhecida. 

                                                           
1 A avaliação da gestão é feita estabelecendo um retrato inicial (linha de base) do Município no último ano da 

gestão anterior (2016). Para formar esse retrato, são utilizados indicadores oficiais e respostas que o Município 

enviou nos Mapas 2017. Em seguida, é estabelecido um retrato final, com base também em indicadores oficiais 

(referentes aos anos de 2018 e 2019) e nas respostas que o Município fornece nos Mapas 2018 e 2019. Portanto, 

para que a avaliação seja feita, é importante não somente cumprir os Mapas iniciais (2017), mas também os Mapas 

finais (2018 e 2019). 



 

Para contextualizar o quanto o seu Município está cumprindo as etapas do Programa, 

utilizamos como referência o envio dos questionários (Mapas) respondidos.  

Até a presente data, 25 de novembro, já foram disponibilizados os seguintes Mapas, 

cujos prazos para resposta já se encerraram: 

Mapas 2017 Mapas 2018   Mapas 2019 

► OCA 2017 ► OCA 2018 

► OCA 2019 
► Políticas Sociais 

► Plano Municipal para 

Infância e Adolescência (PMIA) 
► Fortalecimento de 

Conselhos 

Abaixo, segue detalhado o progresso de Santos/SP no Programa: 

Mapas 2017 Enviado?2 

OCA 2017 Sim 

Políticas Sociais Sim 

Fortalecimento de Conselhos Sim 
 

Mapas 2018 Enviado? 

OCA 2018 Sim 

Plano Municipal para Infância e 

Adolescência (PMIA) 
Sim 

 

Mapas 2019 Enviado? 

OCA 2019 Sim 

Portanto, de um total de 6 (seis) Mapas que foram disponibilizados até então, o 

Município de Santos/SP respondeu e enviou um total de 6 Mapa(s), ou seja, cumpriu 

um total de 100% das etapas do Programa e tem seu engajamento no Programa 

classificado como Ótimo, conforme a tabela a seguir: 

Mapas enviados Tipo de Engajamento 

5 ou 6 Ótimo 

4 Bom 

3 Regular 

2 Ruim 

1 Péssimo 

 

Em comparação com demais Municípios de seu Estado e de sua Região, que também 

                                                           
2 Enfatizamos a necessidade de que os Mapas sejam enviados para validação após a sua resposta. É preciso que 

as informações contidas nas respostas dos Mapas tenham sido validadas tanto pelo CMDCA como pelo(a) 

Prefeito(a). Para que as validações ocorram, o responsável pelo seu preenchimento deve clicar no botão “Enviar 

informações” dentro do prazo estabelecido para cada Mapa.  



 

estão participando do Programa, temos os seguintes números de Municípios, por 

engajamento (cumprimento de etapas do Programa): 

Número de municípios do seu Estado e de sua Região, por engajamento: 

Engajamento Estado (SP) Região (Sudeste) Seu Município 

Ótimo 81 131 ← Está aqui 

Bom 29 50  

Regular 33 59  

Ruim 13 32  

Péssimo 9 21  

Mapas Finais – Últimas etapas do Programa 

A partir do dia 1º de dezembro de 2020, estarão abertos os últimos Mapas desta 

edição do Programa. Os detalhes dos prazos de abertura e encerramento seguem: 

Mapas Finais 2019 Abertura Fechamento 

Políticas Sociais 

Similar ao Políticas Sociais aberto em 2017. 

1º de dezembro 

2019 

29 de fevereiro 

2020 

Fortalecimento de Conselhos 

Similar ao Fortalecimento de Conselhos aberto em 2017. 

Plano Municipal para Infância e Adolescência (PMIA) 

Questionário simples, sobre a institucionalização do PMIA, e 

solicitação do documento final do Plano. 

Impreterivelmente após o dia 29/02/2020 os Mapas 2019 – que são a última etapa da 

atual edição do Programa – serão fechados. Portanto, é muito importante não deixar 

para última hora para não comprometer o esforço empreendido em todos esses anos.  

Importante ressaltar que cada um destes Mapas 2019 serão abertos apenas se o seu 

Mapa equivalente de 2017 ou 2018 tiver sido enviado dentro do prazo. 

Por exemplo, o Mapa 2019 de Fortalecimento de Conselhos só será aberto aos 

Municípios que tenham respondido e enviado, dentro do prazo, o Mapa 2017 de 

Fortalecimento de Conselhos. Idem para Políticas Sociais. Por fim, o questionário do 

PMIA será disponibilizado apenas àqueles que enviaram o Mapa 2018 do PMIA. 

O técnico(a) de referência da Fundação Abrinq para o seu Município é Augusto 

Guimarães, que pode ser contatado(a) no email augusto.guimaraes@fadc.org.br e no 

fone (11) 3848-4909. 

25 de novembro de 2019 

Programa Prefeito Amigo da Criança 


