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A Fundação Abrinq – Save the Children tem como missão a promoção da defesa dos direitos e o exercício 
da cidadania de crianças e adolescentes. Esse objetivo é fomentado pela nossa Constituição Federal de 
1988 e referendado  pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com o intuito de contribuir no fortalecimento das políticas púbicas que garantam esses direitos nos mu-
nicípios brasileiros, a Fundação, por meio do Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC), articula 
e mobiliza prefeitos(as) para a implantação e implementação destas políticas, afim de conquistarmos a 
melhoria das condições de vida de crianças e adolescentes, bem como de suas famílias. Consequentemen-
te, o poder público ganha visibilidade e transparência dos investimentos realizados.

Nesta 5ª edição do Programa, o convite é para que governantes comprometidos com a prioridade abso-
luta, fundamentada no artigo 227 da Constituição Federal, realizem seus diagnósticos. Ao conhecerem 
melhor a realidade dos seus municípios, poderão traçar metas e definir prioridades, desenvolvendo a 
política de forma planejada, participativa, intersetorial e duradoura. 

O Guia Prefeito Amigo da Criança 2013-2016 orienta a participação dos gestores(as) municipais, para que, se 
possível, familiarizem-se com o funcionamento do Programa, os compromissos do prefeito(a), os indicadores 
e resultados esperados das gestões e o Orçamento Criança e Adolescente.

Com este Guia queremos fazer parte da construção de uma gestão pública cada vez mais democrática, 
participativa e efetiva na melhoria das condições de vida e no exercício pleno da cidadania de crianças e 
adolescentes dos municípios de todo o país.

Synésio Batista da Costa
Presidente

apresentação
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O Que É o Programa Prefeito amigo da Criança

1.1 Fundamentos

A Constituição Federal de 1988 alterou decisivamente a formulação de políticas públicas no que 
se refere à Ordem Social. De modo geral, enfatizou os direitos sociais e os consequentes deveres 
do Estado; institucionalizou a descentralização político-administrativa; e criou condições para a 
participação da sociedade civil, por meio de organizações representativas, na formulação e no 
controle das ações e na colaboração entre Estado e sociedade, em sua execução.  

Em resumo, a Constituição: 

•	 Reconheceu	o	município como ente federativo autônomo, ao lado da União, dos Estados e 
do Distrito Federal, e o convocou a organizar sistemas próprios e a participar do regime de 
colaboração, em um modelo de responsabilidade compartilhada. 

•	 Preconizou	a	descentralização da prestação dos serviços sociais básicos − em especial, de 
saúde, educação e assistência social −, fortalecendo o consenso quanto à necessidade de 
substituir estruturas centralizadas por modelos que permitam que as decisões estejam 
mais perto dos usuários, sejam mais ágeis e menos recursos sejam despendidos em exten-
sas burocracias e cadeias de poder. 

•	 Recomendou	intersetorialidade e articulação, como formas de viabilizar a descentralização, 
de considerar os múltiplos aspectos das questões − especialmente das questões sociais − 
que nem sempre podem ser resolvidos por políticas setoriais ou especializadas, e de evitar 
a pulverização dos recursos.

•	 Estimulou	a	celebração	de	pactos de responsabilidade entre as instâncias governamentais, 
como meio de efetivar políticas asseguradoras de direitos.

•	 Criou	condições	jurídicas	e	políticas	para	a	formação	e	funcionamento	de	órgãos de controle social 
e de participação na gestão pública, consagrando a representação (FUNDAÇÃO ABRINQ, 2011).
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São princípios do Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC) a intersetorialidade, articula-
ção, representação, participação, políticas asseguradoras de direitos. 

Os compromissos assumidos pelo Brasil junto às Nações Unidas, ao ratificar a Convenção sobre os 
Direitos da Criança (ver Quadro I) e assinar o acordo expresso no documento Um Mundo para as 
Crianças (ver Quadro II), e, especialmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ver Quadro III), 

consistem nos outros fundamentos nos quais se assenta o Programa. 

1.2 objetivo

O PPAC tem por objetivo mobilizar e apoiar tecnicamente 
os municípios para a implementação de políticas e ações 
que resultem em avanços na garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes. 

Orienta-se, portanto, no sentido de estimular os gestores 
municipais a criar as condições necessárias para a efeti-
vação do Sistema de Garantia de Direitos (ver Quadro IV). 

1.3 Evolução

Criado em 1996, o Programa cobre, em cada edição, um 
período de quatro anos, correspondente a uma gestão 
municipal. Em sua quinta edição, refere-se à gestão mu-
nicipal 2013-2016. 

Mudanças metodológicas ocorreram ao longo de sua 
existência, sem desvio dos objetivos. As alterações decor-
reram da própria experiência; da intenção de aprimorar o 
diálogo com os municípios e, ao mesmo tempo, facilitar-
lhes a participação, ampliando o número de gestores en-
volvidos; e do alinhamento com diretrizes do governo fe-
deral e com prioridades norteadoras das ações da própria  
Fundação Abrinq – Save the Children.  
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1.4 Funcionamento 

A cada edição, o PPAC propõe um conjunto de ações destinadas a garan-
tir os direitos de crianças e adolescentes − o que significa, na prática, 
melhorar as condições de vida dessa população. Tais ações, desenvolvi-
das durante a gestão municipal que, sem prejuízo de outras, de inicia-
tiva do município, serão avaliadas, de acordo com resultados e metas 
fixados localmente. 
 
Ao longo da gestão, o Programa oferece subsídios técnicos e recomen-
dações (reunidas em relatórios), bem como promove seminários que 
possibilitam o diálogo, a troca de experiências e a disseminação de co-
nhecimentos úteis à construção ou à consolidação de políticas públicas 
voltadas à infância e à adolescência. 

Ao final da gestão, são avaliados os resultados obtidos pelo município. 
Esse processo, denominado avaliação técnica, busca, portanto, aferir 
os avanços nas linhas de ação propostas, a partir de comparação com 
a situação inicial (ponto de partida) e levando em conta os resulta-
dos e metas estabelecidas pelo município. As pontuações atribuídas 
consideram tanto diferentes graus de avanço, como situações eventu-
almente favoráveis, já no ponto de partida. O processo leva em conta 
ainda diferenciais, ou seja, aspectos que, somados aos critérios gerais, 
expressam institucionalidade da política, aprimoramento dos meca-
nismos de participação e ampliação da destinação orçamentária. 

Cumpre ressaltar que a comprovação da ocorrência, no mu-
nicípio, de qualquer situação que contrarie a Constituição 
Federal e/ou o Estatuto da Criança e do Adolescente acarreta 
sua exclusão do processo, independentemente dos resultados 
alcançados na avaliação técnica.

O reconhecimento dos esforços dos gestores municipais no cumprimento dos compromissos as-
sumidos e, especificamente, na promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes se faz 
em duas categorias1 : 

•	 Reconhecimento	pleno: atribuído aos municípios que concluem todas as etapas propostas 
pelo Programa e avançam significativamente nas políticas e ações em benefício de crianças 
e adolescentes. 

•	 Destaque	nacional: atribuído às gestões municipais que, merecedoras do reconhecimento 
pleno, se destacam por implementar políticas integradas, de caráter estruturante e per-
manente; fortalecem o Sistema de Garantia de Direitos; e desenvolvem ações de impacto, 
modificando a realidade da infância e da adolescência.

1 As gestões municipais reconhecidas em 2012 (período 2009-2012), com as respectivas ações desenvolvidas, podem ser consul-
tadas em www.fundabrinq.org.br/ppac.
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QUADro I

Convenção sobre os Direitos da Criança*
Adotada pela Resolução n.º L. 44 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil em 20 de setembro de 1990, a Convenção 
define, em seus artigos iniciais: 

Os	Estados	partes	respeitarão	os	direitos	previstos	nesta	Convenção	e	os	assegurarão	a	toda	criança	sujeita	à	sua	jurisdição,	sem	discriminação	de	qualquer	tipo,	inde-
pendentemente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional, étnica ou social, posição econômica, impedimentos físicos, nascimento ou 
qualquer	outra	condição	da	criança,	de	seus	pais	ou	de	seus	representantes	legais	(art.	2º).

Em todas as medidas relativas às crianças, tomadas por instituições de bem-estar social públicas ou privadas, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legisla-
tivos,	terão	consideração	primordial	os	interesses	superiores	da	criança	(art.	3º).

Entre os direitos previstos, figuram: 

•	 direito	inerente	à	vida	(sobrevivência	e	desenvolvimento)	(art.	6º);
•	 direito	a	um	nome	e	a	uma	nacionalidade	(art.	7º);
•	 direito	à	vida	familiar	(art.	7º,	arts.	8º-11,	art.	18,	arts.	20-21);
•	 direito	 a	 um	 nível	 de	 vida	 adequado	 ao	 desenvolvimento	 físico,	

mental, espiritual, moral e social (art. 27); 
•	 direito	à	liberdade	de	expressão	(arts.	12-13);
•	 direito	à	liberdade	de	pensamento,	de	consciência	e	de	crença	(art.	14);
•	 direito	à	liberdade	de	associação	e	de	reunião	pacífica	(art.	15);
•	 direito	ao	descanso	e	ao	lazer,	ao	divertimento	e	às	atividades	re-

creativas próprias da idade, bem como à livre participação na vida 
cultural e artística (art. 31);

•	 direito	de	gozar	do	melhor	padrão	possível	de	saúde	e	dos	serviços	
destinados ao tratamento das doenças e à recuperação da saúde 
(arts. 24-25);

•	 direito	de	usufruir	dos	benefícios	da	previdência	social	(art.	26);	
•	 direito	à	educação	(arts.	28-29);
•	 direito	à	proteção	contra	todas	as	formas	de	violência	física	ou	mental,	abuso	ou	tratamento	negligente,	maus-tratos	ou	exploração	(art.	19,	art.	36);		
•	 direito	à	proteção	contra	a	exploração	econômica	e	contra	o	desempenho	de	qualquer	trabalho	que	possa	ser	perigoso	ou	interferir	em	sua	educação,	ou	seja	

nocivo para a saúde ou para o desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social (art. 32); 
•	 direito	à	proteção	contra	o	uso	ilícito	de	drogas	e	substâncias	psicotrópicas	e	contra	seu	envolvimento	na	produção	e	no	tráfico	ilícito	dessas	substâncias	(art.	33);	
•	 direito	à	proteção	contra	todas	as	formas	de	exploração	e	abuso	sexual	(art.	34);
•	 direito	à	proteção	contra	sequestro,	venda	ou	tráfico,	para	qualquer	fim	ou	sob	qualquer	forma	(art.	35);	
•	 direito	à	proteção	contra	tortura	ou	tratamentos	ou	penas	cruéis,	desumanos	ou	degradantes	(art.	37);			
•	 direito	à	proteção	contra	a	privação	de	sua	liberdade,	de	forma	ilegal	ou	arbitrária	(art.	37,	art.	40);	
•	 direito	a	medidas	apropriadas	para	estimular	sua	recuperação	física	e	psicológica	e	sua	reintegração	social,	quando	vítima	de	qualquer	 forma	de	abandono,	

exploração ou abuso; tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes; ou conflitos armados (art. 39); 
•	 direito	da	criança	privada	de	liberdade	a	ser	tratada	com	humildade,	respeito	e	consideração	às	necessidades	de	uma	pessoa	de	sua	idade;	à	separação	de	adultos;	

a rápido acesso a assistência jurídica e a qualquer outra assistência adequada (art. 37, art. 40);    
•	 direito	da	criança	portadora	de	deficiências	físicas	ou	mentais	de	desfrutar	de	uma	vida	plena	e	decente,	em	condições	que	garantam	sua	dignidade,	favoreçam	

sua autonomia e facilitem sua participação ativa na comunidade (art. 23); 
•	 direito	da	criança	pertencente	a	minoria	étnica,	religiosa	ou	linguística	de	ter	sua	própria	cultura,	professar	e	praticar	sua	própria	religião	ou	utilizar	seu	próprio	

idioma (art. 30); 
•	 direito	da	criança	na	condição	de	refugiada	à	proteção	e	assistência	humanitária	adequadas	(art.	22).

* ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012a.
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QUADro II

Um mundo para as Crianças*
Em 2002, por ocasião da 27ª Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, chefes de Estado e de Governo assumem o compromisso de criar Um 
Mundo para as Crianças, colocando-as em primeiro lugar, cuidando, educan-
do e protegendo. 

Nós,	os	Chefes	de	Estado	e	de	Governo	e	os	representantes	dos	Estados	parti-
cipantes na sessão especial sobre a criança da Assembleia Geral das Nações  
Unidas	 [..}	 enfatizamos	nosso	 compromisso	de	 criar	um	mundo	para	as	  
crianças	[...]	

Reconhecemos	 e	 apoiamos	 os	 pais	 e	 famílias,	 ou,	 se	 for	 o	 caso,	 tutores	
legais, como os principais guardiões das crianças e vamos fortalecer sua 
capacidade	de	prover	cuidado,	sustento	e	proteção	máxima.

Por meio do presente, convocamos todos os membros da sociedade para 
juntarem-se	 a	 nós	 em	 um	movimento	mundial	 que	 contribua	 à	 criação	
de um mundo para as crianças, apoiando nossos compromissos com os 
princípios e objetivos seguintes:

•	 Colocar	as	crianças	em	primeiro	lugar.	
•	 Erradicar	a	pobreza:	investir	na	infância.	
•	 Não	abandonar	nenhuma	criança.	
•	 Cuidar	de	cada	criança.	
•	 Educar	todas	as	crianças.
•	 Proteger	as	crianças	da	violência	e	da	exploração.	
•	 Proteger	as	crianças	da	guerra.	
•	 Combater	o	HIV/Aids.	
•	 Ouvir	as	crianças	e	assegurar	sua	participação.	
•	 Proteger	a	Terra	para	as	crianças. 

Objetivos e metas para o alcance dos objetivos gerais enunciados foram 
reunidos em três eixos: promoção de vidas saudáveis, acesso à educação de 
qualidade e proteção	contra	maus-tratos,	exploração	e	violência. 

Promoção de vidas saudáveis � objetivos a atingir: 

•	 Reduzir,	em	no	mínimo	um	terço,	a	taxa	de	mortalidade	infantil	e	de	
crianças menores de 5 anos, como um primeiro passo até a meta de 
reduzir essa taxa dois terços, até 2015. 

•	 Reduzir,	 em	 no	mínimo	 um	 terço,	 a	 taxa	 de	mortalidade	materna,	
como um primeiro passo até a meta de reduzir essa taxa em três 
quartos, até 2015. 

•	 Reduzir,	em	no	mínimo	um	terço,	a	desnutrição	de	crianças	menores	
de 5 anos de idade, com especial atenção às crianças menores de 2 
anos de idade, e reduzir, em no mínimo um terço, a taxa de baixo 
peso ao nascer. 

•	 Reduzir,	em	no	mínimo	um	terço,	o	número	de	lares	que	não	possuem	
acesso a saneamento e água potável, a preços acessíveis. 

•	 Desenvolver	 e	 implementar	políticas	nacionais	 de	desenvolvimento	
infantil e programas que assegurem o desenvolvimento físico, social, 
emocional, espiritual e cognitivo das crianças. 

•	 Elaborar	 e	 implementar	 políticas	 e	 programas	 nacionais	 de	 saúde	
para adolescentes, incluindo metas e indicadores, para promover 
bem-estar mental e físico. 

•	 Dar	acesso,	o	quanto	antes,	e	não	posterior	a	2015,	a	serviços	de	saúde	
reprodutiva a todas as pessoas em idade apropriada, por meio dos sis-
temas de atenção primária à saúde.

Acesso à educação de qualidade � objetivos a atingir: 

•	 Ampliar	e	melhorar	o	cuidado	e	a	educação	integral	na	primeira	infância,	para	
meninos e meninas, especialmente para os mais vulneráveis e desfavorecidos. 

•	 Reduzir	em	50%	o	número	de	crianças	em	idade	escolar	que	não	estão	
matriculadas	e	aumentar	para	pelo	menos	90%	a	taxa	líquida	da	matrí-
cula no ensino primário ou da participação em programas de educação 
primária não tradicionais de boa qualidade, até o ano de 2010. 

•	 Eliminar	as	disparidades	entre	os	sexos	no	ensino	primário	e	secundário	
até 2005 e alcançar a igualdade entre os gêneros na educação até 2015, 
centrando atenção especial para que as meninas, em igualdade de con-
dições, tenham pleno acesso a uma educação básica de boa qualidade e 
possam aproveitá-la plenamente. 

•		 Melhorar	 todos	 os	 aspectos	 da	 qualidade	 da	 educação,	 para	 que	 as	
crianças e adolescentes adquiram conhecimento mensurável e com-
provável, especialmente no aprendizado da matemática, da leitura e 
da escrita e adquiram conhecimentos que os preparem para a vida. 

•		 Assegurar	que	as	necessidades	de	aprendizado	de	todas	as	crianças	e	
adolescentes jovens sejam alcançadas mediante acesso a programas 
apropriados de ensino básico. 

•		 Atingir,	 até	 2015,	 no	mais	 tardar,	 um	 aumento	 de	 50%	 nos	 índices	
de alfabetização de adultos, especialmente no que diz respeito às 
mulheres.

Proteção contra maus-tratos, exploração e violência � ações a empreender: 

•	 Proteger	as	crianças	de	todas	as	formas	de	maus-tratos,	abandono,	ex-
ploração e violência. 

•	 Proteger	as	crianças	dos	impactos	dos	conflitos	armados	e	assegurar	o	
cumprimento do direito internacional humanitário e dos instrumentos 
de direitos humanos. 

•	 Proteger	as	crianças	de	todas	as	formas	de	exploração	sexual,	inclusive	
da pedofilia; do tráfico e do sequestro. 

•	 Tomar	medidas	imediatas	e	efetivas	para	eliminar	as	piores	formas	de	tra-
balho infantil, como definido na Convenção n° 182 da Organização Interna-
cional do Trabalho, e desenvolver e implementar estratégias para eliminar 
o trabalho infantil que seja contrário às normas internacionais aceitáveis. 

•	 Melhorar	 a	 situação	 de	milhões	 de	 crianças	 que	 vivem	em	 condições	
especialmente difíceis.

* ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012b.
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QUADro III

Estatuto da Criança e do Adolescente
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à	profissionalização,	à	cultura,	à	dignidade,	ao	respeito,	à	liberdade	e	à	convivência	familiar	e	comunitária,	além	de	colocá-los	a	salvo	de	toda	forma	de	negligência,	
discriminação,	exploração,	violência,	crueldade	e	opressão.	

Constituição da República Federativa do Brasil, art. 227 

Menos de dois anos após a promulgação da Constituição Federal, a Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, instituiu o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA)*, incorporando e detalhando os preceitos constitu-
cionais relativos a esse segmento.

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes	à	pessoa	humana,	 sem	prejuízo	da	proteção	 integral	de	
que	trata	esta	Lei,	assegurando-se-lhes,	por	lei	ou	por	outros	meios,	
todas	as	oportunidades	e	facilidades,	a	fim	de	lhes	facultar	o	desen-
volvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade	e	de	dignidade	(art.	3º).

Nenhuma	 criança	 ou	adolescente	 será	 objeto	 de	 qualquer	 forma	
de	 negligência,	 discriminação,	 exploração,	 violência,	 crueldade	 e	
opressão,	punido	na	forma	da	lei	qualquer	atentado,	por	ação	ou	
omissão,	aos	seus	direitos	fundamentais	(art.	5º).	

A lei atribuiu significado à expressão “absoluta prioridade”, mencio-
nada no texto constitucional, destacando as obrigações do Estado 
(art. 4º, parágrafo único): 

A garantia de prioridade compreende: 

•	 primazia	de	receber	proteção	e	socorro,	em	quaisquer	circunstâncias;	
•	 precedência	de	atendimento	nos	serviços	públicos	ou	de	relevância	pública;
•	 preferência	na	formulação	e	na	execução	de	políticas	sociais	públicas;
•	 destinação	privilegiada	de	recursos	públicos	nas	áreas	relacionadas	com	a	proteção	à	infância	e	à	juventude.

Também tratou da proteção à família, ao reconhecer que os problemas que a afetam são causa importante das situações de negligência, discriminação, exploração 
e violência das quais todas as crianças e jovens devem ser afastados. Além da necessidade de apoio e ajuda para cumprir com seu dever de assegurar a seus filhos os 
direitos fundamentais, assim expressos. 

•	 A	criança	e	o	adolescente	têm	direito	a	proteção	à	vida	e	à	saúde,	mediante	efetivação	de	políticas	sociais	públicas	que	permitam	o	nascimento	e	o	desenvolvimento	
sadio	e	harmonioso,	em	condições	dignas	de	existência	(art.	7º).	

•	 A	criança	e	o	adolescente	têm	direito	à	liberdade,	ao	respeito	e	à	dignidade	como	pessoas	humanas	em	processo	de	desenvolvimento	e	como	sujeitos	de	direitos	civis,	
humanos	e	sociais	garantidos	na	Constituição	e	nas	leis	(art.	15).	

•	 Toda	criança	ou	adolescente	tem	direito	a	ser	criado	e	educado	no	seio	da	sua	família	e,	excepcionalmente,	em	família	substituta,	assegurada	a	convivência	familiar	e	
comunitária,	em	ambiente	livre	da	presença	de	pessoas	dependentes	de	substâncias	entorpecentes	(art.	19).	

•	 A	criança	e	o	adolescente	têm	direito	à	educação,	visando	ao	pleno	desenvolvimento	de	sua	pessoa,	preparo	para	o	exercício	da	cidadania	e	qualificação	para	o	trabalho	(art.	53).		
•	 É	proibido	qualquer	trabalho	a	menores	de	quatorze	anos	de	idade,	salvo	na	condição	de	aprendiz.	(A	Constituição	Federal,	com	a	redação	dada	pela	Emenda	Consti-
tucional	nº	20,	de	15	de	dezembro	de	1998,	estabelece	“proibição	de	trabalho	noturno,	perigoso	ou	insalubre	a	menores	de	dezoito	e	de	qualquer	trabalho	a	menores	
de	16	anos,	salvo	na	condição	de	aprendiz,	a	partir	dos	quatorze	anos”	–	Art.	7º,	Inciso	XXXIII.)	(art.	60).	

* BRASIL, 1990.
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QUADro IV

o sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente*
Reiterando as responsabilidades atribuídas à família, à sociedade e ao Estado quanto à prioridade absoluta e à proteção integral dos direitos da infância e da adolescên-
cia, o Estatuto da Criança e do Adolescente preconizou que a política de atendimento se faça por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governa-
mentais,	da	União,	dos	estados,	do	Distrito	Federal	e	dos	municípios (art. 86). 

Entre as diretrizes dessa política, enumerou a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos de crianças e adolescentes (art. 88, II), a integração 
operacional de órgãos do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público (art. 88, V e VI) e a mobilização da sociedade civil (art. 88, VII). Adicionalmente, criou o Conselho 
Tutelar, estabelecendo suas atribuições e determinando a existência de, pelo menos, um colegiado em cada município (art. 132). Em 1991, foi criado o Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) (Lei nº 8.242, de 12 de outubro).  

As diretrizes estabelecidas pelo ECA, relativas à política de atendimento, são consideradas como a origem do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te, objeto da Resolução nº 113 do Conanda, de 19 de abril de 2006, que assim o define: 

O	Sistema	de	Garantia	dos	Direitos	da	Criança	e	do	Adolescente	constitui-se	na	articulação	e	integração	das	instâncias	públicas	governamentais	e	da	sociedade	civil,	
na	aplicação	de	instrumentos	normativos	e	no	funcionamento	dos	mecanismos	de	promoção,	defesa	e	controle	para	efetivação	dos	direitos	humanos	da	criança	e	do	
adolescente,	nos	níveis	Federal,	Estadual,	Distrital	e	Municipal	(art.	1º).	

Três grandes eixos ou linhas de ação configuram o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente: a promoção dos direitos, a defesa dos direitos e o controle 
social das ações levadas a cabo no âmbito dos dois eixos anteriores. 

A promoção dos direitos se faz por meio da efetiva implementação da política de atendimento prevista no artigo 86 do ECA, de maneira transversal e intersetorial, me-
diante articulação de todas as políticas públicas associadas à garantia dos direitos fundamentais: à liberdade, ao respeito e à dignidade; à vida e à saúde; à educação; ao 
não trabalho; à convivência familiar e comunitária.  

A defesa dos direitos consiste na garantia do acesso à justiça. 

O controle social das ações de promoção e defesa dos direitos é atribuição soberana da sociedade, por meio de suas organizações e representações, em especial, conselhos 
de direitos e conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas. 

Em resumo, o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente não consiste em uma nova instituição. Ele existirá, por si mesmo, quando cada instância 
governamental cuja vocação esteja ligada à promoção ou à defesa de tais direitos exercer, efetivamente, suas atribuições; quando a sociedade civil, por meio de suas or-
ganizações e representações, se fizer, de fato, presente; quando governo e sociedade conseguirem formas integradas ou articuladas de ajuda mútua no desenvolvimento 
das ações – articulação e integração são as características de um sistema.

* FUNDAÇÃO ABRINQ, 2011. 
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ações Propostas para a Gestão Municipal 
2013-2016

Na presente edição, o Programa Prefeito Amigo da Criança propõe aos municípios duas	grandes	linhas	de	ação, em torno das quais se organizem 
os esforços de planejamento e execução, no âmbito do Programa. 

A primeira dessas linhas tem origem em iniciativa do próprio Programa, no ano de 2011 (ver Quadro V) e incorpora todos os seus princípios 
norteadores, ao prever a consolidação	de	uma	política	municipal	para	a	infância	e	a	adolescência. Esta é consubstanciada em plano de longo 
prazo (decenal), intersetorial, elaborado de forma participativa entre governo e sociedade, em processo liderado pelo prefeito, com forte 
apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e aprovado por esse Conselho e pela Câmara Municipal. Decorrência 
natural de uma ação planejada, de longo prazo, a linha de ação considera, também, a apuração do Orçamento Criança e Adolescente (ver 
Quadro VI). 

A segunda linha de ação focaliza o aprimoramento de políticas e serviços em 
temas que, presentes entre os compromissos registrados no documento Um 
Mundo para as Crianças, constituem prioridades nacionais, compartilhadas pela  
Fundação Abrinq – Save the Children em seus programas e projetos. Embora pos-
sam estar contidos na política municipal antes mencionada, os temas são des-
tacados para acompanhamento, justamente por consistirem em compromissos e 
prioridades nacionais. 

Em cada uma das linhas de ação, consideram-se aspectos específicos a serem avaliados. 

O quadro a seguir resume as ações a serem desenvolvidas pela gestão municipal, com 
vistas à avaliação para reconhecimento pelo Programa Prefeito Amigo da Criança. 

lINhA DE Ação TEmA AsPECTos AVAlIADos

Consolidação da política 
municipal para a infância 
e a adolescência

Formulação e institucionalização do Plano 
Municipal para Infância e Adolescência (PMIA)

Elaboração do Plano
Aprovação do Plano pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Aprovação do Plano pelo Legislativo Municipal

Execução do PMIA Fidelidade às prioridades estabelecidas

Apuração do Orçamento Criança e Adolescente 
(OCA)

Ampliação da destinação orçamentária

Políticas e serviços rela-
cionados a prioridades 
nacionais

Promoção de vidas saudáveis Sobrevivência infantil e materna
Enfrentamento do uso de drogas
Existência de Conselhos e Planos Setoriais

Acesso à educação de qualidade Acesso e qualidade na Educação Infantil
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Existência de Conselhos e Planos Setoriais

Proteção contra maus-tratos, exploração e 
violência

Prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes
Sistema Municipal de Atendimento Socieducativo
Prevenção e erradicação do trabalho infantil
Fortalecimento do Conselho Tutelar
Existência de Conselhos e Planos Setoriais 
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QUADro V

Plano municipal para Infância e Adolescência
No dia 19 de abril de 2011, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou os eixos, as diretrizes e os objetivos 
estratégicos do Plano	Decenal	dos	Direitos	Humanos	de	Crianças	e	Adolescentes. 

Fruto de um trabalho iniciado em 2009, as orientações aprovadas resultaram de ampla participação do governo e da sociedade. 

Na 8ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – realizada em Brasília, em dezembro de 2009, e precedida por 
2.611 conferências municipais, 260 conferências regionais e 27 conferências estaduais – foram aprovadas as diretrizes gerais do Plano. 

Um Grupo de Trabalho Interministerial, coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e pelo Conanda, 
com apoio de consultorias especializadas, responsabilizou-se pela sistematização das propostas deliberadas na Conferência Nacional. 
E assim se elaborou documento submetido a consulta pública em outubro de 2010, recebendo contribuições, consideradas em seu 
formato final. 

Paralelamente, a Rede Nacional Primeira Infância* elaborou proposta de Plano	Nacional	pela	Primeira	Infância que propõe ações articu-
ladas de promoção e realização dos direitos da criança de até 6 anos de idade, para um período de 12 anos. O Plano foi construído com 
ampla participação de organizações governamentais e não governamentais, especialistas, técnicos, pesquisadores e outros profissionais 
que atuam no campo dos direitos da criança. A proposta foi aprovada pelo Conanda em 14 de dezembro de 2010 e incorporada ao Plano 
Decenal como objetivo estratégico. 

O Plano Decenal contém os elementos de uma política nacional para a infância 
e a juventude brasileiras, representando: 

•	 a	passagem	de	experiências	de	elaboração	de	planos	temáticos	ou	se-
toriais para um enfoque abrangente e inclusivo, estimulador de ações 
intersetoriais e articuladas;

•	 a	superação	de	planos	governamentais	de	curto	prazo,	limitados	a	uma	
gestão, em favor de um planejamento de médio e longo prazos. Ou 
seja, a substituição de políticas de governo por uma política de Estado. 

Encaminhamento aos Ministérios – para o estabelecimento de metas e ações 
baseadas nas diretrizes e objetivos estratégicos aprovados – e estímulo a Es-
tados e municípios – para a definição de metas e ações locais –, de modo que 
os Planos Plurianuais dos três níveis de governo incorporem os compromis-
sos relativos à infância e à adolescência. Ao garantirem sua consideração nos 
orçamentos públicos, representam a expressão prática do Plano Decenal dos 
Direitos	Humanos	de	Crianças	e	Adolescentes.

Antecipando-se à orientação nacional, a Fundação Abrinq – Save the  
Children convidou os gestores municipais a liderar o processo de elaboração 
do Plano	Municipal	para	Infância	e	Adolescência, oferecendo subsídios práticos 
para a realização dessa atividade**.  

Alguns municípios engajaram-se já em 2011/2012 na elaboração do Plano 
que passa, na gestão 2013 – 2016, a constituir ação avaliada e, portanto, cri-
tério de reconhecimento pelo Programa Prefeito Amigo da Criança. 

* Articulação nacional de organizações da sociedade civil, do governo, do setor privado, de outras redes e de organizações multilaterais 
que atuam na promoção da primeira infância como item prioritário na defesa dos direitos da criança e do adolescente.

** FUNDAÇÃO ABRINQ, 2011. 
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QUADro VI

orçamento Criança e Adolescente
O Orçamento Criança e Adolescente* consiste no resultado da aplicação de uma metodologia de seleção, 
agrupamento e consolidação de informações constantes do orçamento público, com o objetivo de escla-
recer quanto um ente federativo destina e efetivamente aplica na promoção e no desenvolvimento da 
criança e do adolescente. 

O agrupamento de informações é feito em três esferas prioritárias de ação – saúde, educação e assistência	
social e direitos de cidadania –, cada uma das quais detalhada em áreas de atuação.  A apuração do OCA 
deve ser feita em diferentes momentos: a partir das informações constantes da Lei do Orçamento Anual 
(LOA) (previsão orçamentária) e com base nos dados de execução orçamentária, que indicam o que real-
mente foi gasto para as finalidades consideradas. 

A metodologia oferece, ainda, orientações para que, após a apuração do Orçamento Criança e Adolescen-
te, seja feita sua análise, por meio da elaboração do Relatório do OCA, do qual devem constar avaliações 
quantitativas e qualitativas. Estas levam em conta aspectos das políticas a favor da infância e da adoles-
cência, adicionais aos gastos públicos expressos na previsão e na execução orçamentária.

Desde a edição 2005-2008, a apuração do OCA é critério para reconhecimento pelo Programa Prefeito 
Amigo da Criança. 

* A elaboração da metodologia do OCA consistiu em iniciativa da Fundação Abrinq pelos Direitos da  
Criança e do Adolescente, do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) e do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef). A metodologia, em detalhes, é encontrada na publicação De	Olho	no	Orçamento	
Criança, em www.unicef.org.br/Biblioteca/Publicações. Ver, também, o manual 12 Passos para a Apuração 
do Orçamento Criança, em www.fundabrinq.org.br/ppac.
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Condições de Participação no Programa 
Prefeito amigo da Criança

3.1 Adesão

A adesão ao Programa Prefeito Amigo da Criança se faz mediante 
assinatura, pelo prefeito, de Termo de Adesão que expressa os compro-
missos que assume para com o Programa, e que lhe foi apresentado na 
condição de candidato e/ou após sua eleição. 

Ao assinarem, gestores municipais de todo o país passam, automati-
camente, a integrar a Rede	Prefeito	Amigo	da	Criança que tem como 
propósito estimular e facilitar a troca de informações, conhecimentos 
e experiências entre os municípios.  

A assinatura que poderá ser realizada até 20 de dezembro de 2013 
dá ao município a possibilidade de prosseguir nas etapas do Programa, 
candidatando-se a reconhecimento	em	qualquer	das	categorias. 

Os gestores que assinarem o Termo de Adesão após essa data e até  
31 de julho de 2015 integrarão a Rede	Prefeito	Amigo	da	Criança, mas 
seus municípios não serão elegíveis para reconhecimento. Como inte-
grantes da Rede, serão convidados a participar dos seminários promo-
vidos pelo Programa e receberão informações sobre seu andamento. 

3.2 Participação efetiva 

A assinatura do Termo de Adesão não é condição suficiente para que 
os municípios sejam considerados efetivamente participantes do  
Programa Prefeito Amigo da Criança, concorrendo ao reconheci-
mento de suas ações em benefício da infância e da adolescência. 

Essa condição é adquirida a partir do cumprimento da agenda de trabalho 
proposta pelo Programa. Seu início se dá no momento do cadastramento 
do município, que deve ser feito até 31 de janeiro de 2014, com base 
nas orientações fornecidas pela Fundação Abrinq – Save the Children. 

O cadastramento do município se faz mediante: 

• Nomeação de um interlocutor com a Fundação Abrinq – 
save the Children

 Denominado articulador municipal, consiste no representante do 
governo indicado como referência para interlocução, no municí-
pio, a respeito de todo e qualquer aspecto do Programa. 

 Suas principais atribuições são: estimular a formação e monitorar 
a efetiva atuação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação 
do Programa (ver adiante); articular as secretarias municipais, 
para o desenvolvimento de ações integradas; estabelecer contatos 
e relacionamentos com setores da sociedade civil, visando a sua 
participação no planejamento e na execução das ações; mobilizar 
os setores de governo pertinentes, para a coleta ou sistematização 
das informações necessárias à avaliação, por parte do Programa. 

 Ao indicar o articulador municipal, o gestor deve observar que se 
trate de pessoa qualificada; com disponibilidade para a função; 
com bom trânsito entre os vários setores de governo, demais po-
deres e organizações sociais; e com acesso ao poder de decisão. 
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 A nomeação do articulador municipal deve ser feita por meio de 
ofício assinado pelo prefeito e enviado ao Programa Prefeito 
Amigo da Criança em sua via original. 

 Dependendo do porte do município e de sua complexidade po-
lítico-administrativa, é possível que seja conveniente a definição 
de um coordenador de informações, responsável pelos aspectos 
técnicos da coleta, sistematização e registro de informações. 
Nesses casos, esse colaborador também deverá ser informado ao 
Programa, por ocasião do cadastramento e por meio de ofício.

•	 Constituição	da	Comissão	Municipal	de	Acompanhamen-
to e Avaliação (CmAA - PPAC)

 O objetivo deste grupo é o acompanhamento e a avaliação da 
execução do Programa, no município, cabendo-lhe, ainda, pro-
mover ou fortalecer o diálogo entre a gestão pública e a socieda-
de civil. 

 O Programa recomenda que a Comissão seja presidida pelo pre-
sidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente. Deve ser composta por representantes das secretarias 
municipais mais diretamente envolvidas nas ações (Educação, 
Saúde, Assistência Social, Planejamento, Finanças, entre outras); 
dos Conselhos de Direitos, Tutelares e Setoriais (Educação, Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fundeb), Alimenta-
ção Escolar, Saúde, Assistência Social); da Câmara Municipal; do 
Poder Judiciário; do Ministério Público; da Defensoria Pública; de 
organizações não governamentais; de universidades, de empre-
sas e de adolescentes. 

 O Programa não determina o número de integrantes da Comissão, 
apenas exige que nela estejam presentes outros setores, além do 
Executivo Municipal, e que a sociedade civil se faça representar 
de forma paritária com o poder público. 

 Todas as informações fornecidas pelo município ao Programa se-
rão confirmadas mediante assinatura de Termo	de	Validação pelo 
presidente da Comissão (representando seus integrantes), junta-
mente com o prefeito e com o articulador municipal, significando 

que o município se responsabiliza pelas informações fornecidas à 
Fundação Abrinq – Save the Children. 

 A Comissão de Acompanhamento e Avaliação deve ser criada por 
meio de portaria ou decreto municipal e o documento original deve 
ser encaminhado ao Programa Prefeito Amigo da Criança. 

•	 Comprovação	 da	 existência	 do	 Conselho	 Municipal	 dos	
Direitos da Criança e do Adolescente

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) é órgão deliberativo de existência obrigatória, insti-
tuído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 / 
1990, art. 88, inciso II).  

 Sua principal atribuição é zelar para que o Estatuto seja cumprido 
no âmbito do município, participando ativamente da construção 
da política municipal de atendimento à infância e à adolescência, 
incluindo a elaboração da lei orçamentária; controlar a execução 
das ações planejadas; estabelecer normas, orientar e proceder ao 
registro das entidades governamentais e não governamentais de 
atendimento à criança e ao adolescente e administrar o Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUNDAÇÃO 
ABRINQ, s. d.).

 No âmbito do Programa Prefeito Amigo da Criança, na ges-
tão 2013-2016, o Conselho terá importante papel no apoio à ela-
boração do Plano	Municipal	para	Infância	e	Adolescência. 

 Formado paritariamente por membros do governo municipal, 
indicados pelo prefeito, e por membros da sociedade civil, esco-
lhidos e indicados por suas organizações representativas, o Con-
selho deve ser criado por lei municipal, observadas as disposições 
da lei federal (o Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 A comprovação da existência do Conselho, junto ao Programa, 
se fará por meio da apresentação de sua lei de criação e deverá 
ocorrer até o final da fase de cadastramento do município. 

 Assim sendo, os municípios que, tendo aderido ao Programa, 
ainda não contarem com esse colegiado deverão empenhar-se 
imediatamente em sua criação. 
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•	 Comprovação	da	existência	do	Fundo	Municipal	da	Criança	e	do	Adolescente	

 Do ponto de vista jurídico, fundos são “os produtos de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à rea-
lização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação” (Lei  
nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 71). 

 Instituído, em caráter obrigatório, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 / 1990, art. 88, 
inciso II), o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem como principais fontes de recursos 
dotação orçamentária do Poder Executivo; transferências intergovernamentais; doações; produto de multas 
e penalidades administrativas; e rendimentos de aplicações no mercado financeiro.   

 Também como determina o Estatuto, os fundos, em cada nível da administração pública, devem ser “vin-
culados aos respectivos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente”, o que confere ao Conselho 
Municipal a prerrogativa exclusiva de deliberar sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal. 

 O Fundo Municipal deverá ser criado por lei municipal (sendo sua regulamentação objeto de decreto do 
prefeito do município), observados os preceitos de ordem geral contidos na Lei nº 4.320/1964 (arts. 71 a 74) 
(FUNDAÇÃO ABRINQ, s. d.).

 A comprovação da existência do Fundo, junto ao Programa, se fará por meio da apresentação de sua lei de 
criação e decreto de regulamentação, e deverá ocorrer até o final da fase de cadastramento do município. 

•	 Fornecimento	de	informações	básicas,	cadastrais,	relativas	a	órgãos	do	Poder	Executivo

 Para que seja possível a interlocução com os atores do município, será disponibilizado, pelo Programa, ins-
trumental para preenchimento dos dados do Prefeito(a), Prefeitura, Articulador Municipal, Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação e demais integrantes estratégicos do Sistema de Garantia de Direitos.

 O preenchimento dessas informações é fundamental para o andamento e o cumprimento da agenda de 
trabalho proposta pelo Programa Prefeito Amigo da Criança.
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3.3 Permanência

Realizados a adesão e o cadastramento, a permanência do município no Programa 
como participante efetivo, candidato a reconhecimento, requer o fornecimento 
das informações para avaliação, nas datas fixadas e informadas pela Fundação 
Abrinq – Save the Children, devidamente validadas pelo gestor municipal, pelo 
articulador municipal e pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação. 

Em caso de descontinuidade administrativa, a permanência do município no Pro-
grama, na condição de participante efetivo, será permitida se o novo prefeito as-
sumir até o final do primeiro ano de governo (31 de dezembro de 2013) e assinar 
novo Termo de Adesão. 

O quadro a seguir resume as informações registradas nos itens anteriores, relativas 
às condições de participação no Programa Prefeito Amigo da Criança.

CoNDIçÕEs DE PArTICIPAção

FAsE PErÍoDo rEQUIsITos CoNDIção Do mUNICÍPIo

Adesão Até 20 de dezembro de 2013 Assinatura do Termo de Adesão. •	 Participante	da	Rede	Prefeito	Amigo	da	Criança. 
•	 Apto	a	prosseguir	nas	demais	fases	do	PPAC,	com	vistas	ao	re-

conhecimento. 

De 21 de dezembro de 2013 a 
31 de julho de 2015

Assinatura do Termo de Adesão. •	 Participante	da	Rede	Prefeito	Amigo	da	Criança. 

Cadastramento De 1º de janeiro de 2013 a  
31 de janeiro de 2014

•	 Nomeação	de	interlocutor	com	o	PPAC.
•	 Constituição	 da	 Comissão	 de	 Acompanhamento	 e	

Avaliação.
•	 Comprovação	da	existência	do	Conselho	Municipal	

dos Direitos da Criança e do Adolescente.
•	 Comprovação	da	existência	do	Fundo	Municipal	dos	

Direitos da Criança e do Adolescente.
•	 Fornecimento	 de	 informações	 básicas	 relativas	 a	

órgãos do Executivo Municipal. 

•	 Participante	efetivo	do	PPAC.
•	 Apto	a	prosseguir	nas	demais	fases	do	PPAC,	com	vistas	ao	re-

conhecimento.  
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Planejamento das ações

Uma vez tendo se decidido pela participação efetiva no Programa 
Prefeito Amigo da Criança, gestão 2013-2016, mediante cadastra-
mento do município e cumprimento dos requisitos dessa fase, o gestor 
municipal deverá mobilizar recursos para o planejamento das ações 
propostas pelo Programa. 

Não é demais lembrar desafios básicos que enfrenta o planejamento 
na área pública (alguns deles comuns também ao setor privado). 

Em primeiro lugar, o planejamento público envolve a compa-
tibilização entre objetivos estratégicos (ou agenda estratégica) 
da instância de governo (no caso, a administração municipal) 
e agendas particulares, legítimas, de setores e órgãos. Estas 
agendas podem ser representadas por planos setoriais de tra-
balho – compromissos assumidos em outros momentos – ou 
pelas rotinas próprias da administração. É preciso, portanto, dis-
tribuir pessoas, tempo e dinheiro entre as ações voltadas ao al-
cance dos objetivos estratégicos e os planos e rotinas setoriais. 

Em segundo lugar, na maior parte dos casos, o atendimento 
a objetivos estratégicos envolve atividades intersetoriais, mul-
tidisciplinares ou multiprofissionais que escapam aos limites 
das atribuições e competências de determinado setor ou ór-
gão, exigindo novas formas de trabalho e, principalmente, de 
coordenação, às quais a administração não está habituada. 

Em terceiro lugar, o planejamento público possui uma impor-
tante peculiaridade: envolve a dimensão técnica e a dimensão 
política. O desafio está em equilibrar as duas. Ênfase excessiva 
na dimensão técnica pode distanciar o planejamento das ne-
cessidades da população. Podendo, inclusive, chegar ao extre-
mo de “soluções de gabinete” definidas por profissionais que, 
bem-intencionados, acreditam que sabem “o que é melhor” 
para cada grupo ou segmento, sem consultar os maiores inte-
ressados. Por outro lado, a ênfase exclusiva ou exagerada na di-
mensão política costuma conduzir a propostas demagógicas ou 
inexequíveis que, tampouco, servem à solução dos problemas. 

Nesta edição do Programa Prefeito Amigo da Criança, o planeja-
mento será realizado em dois momentos, correspondendo a cada uma 
das linhas de ação propostas. 

Em	cada	uma	dessas	linhas	de	ação,	o	planejamento	deverá	ser	
orientado pelos temas propostos e pelos aspectos a serem ava-
liados em cada um deles, com especial atenção aos indicadores 
definidos	para	avaliação,	tomando	como	referência	a	Matriz	do	
Programa,	que	será	apresentada	no	próximo	capítulo.	

4.1 linha de ação: Consolidação da política 
municipal para a infância e a adolescência

Os dois primeiros anos da gestão (2013 e 2014) serão dedicados à ela-
boração e aprovação do Plano	Municipal	para	Infância	e	Adolescência e 
à primeira apuração do Orçamento Criança e Adolescente. 

Municípios que já elaboraram seus planos durante a gestão 2009-2012 
deverão aproveitar a oportunidade para revisá-los, redefinindo, se ne-
cessário, seus resultados e metas de curto prazo (2015), sem prejuízo 
das prioridades definidas de forma participativa. 

Elaboração e aprovação do Plano municipal para  
Infância e Adolescência2  
A publicação Plano	Municipal	para	Infância	e	Adolescência.	Guia	para	Ação	
Passo a Passo, elaborada pela Fundação Abrinq – Save the Children, trata 
com detalhes o processo de planejamento, sugerindo metodologia que 
prevê a liderança do prefeito e o apoio efetivo do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; promove ampla participação dos 
poderes públicos e da sociedade civil na identificação de problemas, na 
proposta de soluções e na definição de prioridades; e oferece oportuni-
dade para a integração dos planos setoriais da administração. 

2 A publicação será entregue a todos os municípios integrantes do Programa de acordo com a 
agenda de trabalho definida para os quatro anos de gestão.
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A partir da criação de um grupo de trabalho coordenador, o processo proposto envolve a realiza-
ção de seis etapas.  

1ª etapa - Mobilização
A etapa de mobilização tem por objetivo divulgar, entre os envolvidos (setores e organizações 
que se espera venham a ser participantes do trabalho), a elaboração do Plano Municipal para 
Infância	e	Adolescência, e obter sua adesão.

2ª	etapa	-	Identificação	de	problemas	e	soluções
Propõe-se, nesta etapa da construção do Plano, um processo participativo de identificação de 
problemas e soluções. Para tanto, deverão contribuir todas as informações disponíveis, mediante 
realização de oficinas de trabalho (workshops), reunindo pessoas indicadas pelos representantes 
de setores e organizações envolvidos na etapa de mobilização. Além disso, será utilizada técnica 
específica para o trabalho com grupos (“ferramenta participativa”). 

3ª etapa - Sistematização
Esta etapa consiste na organização dos resultados das diversas oficinas realizadas – nas quais 
foram identificados problemas e apresentadas propostas de solução – e na associação desses 
resultados a objetivos e metas (ou recomendações) do Plano	Decenal	dos	Direitos	Humanos	de	
Crianças e Adolescentes e, nos casos específicos, do Plano	Nacional	pela	Primeira	Infância. 

4ª etapa - Análise setorial
Existem, no município, ações em andamento e planos setoriais que não podem ser desconsi-
derados. A ideia não é partir do zero. As necessidades e expectativas da sociedade local foram 
identificadas e as diretrizes nacionais, consideradas. É hora da revisão, ou seja, de examinar, à luz 
do arcabouço amplo e intersetorial de ideias gerado, o que está sendo feito, o que está planejado 
e o que, ainda, é preciso fazer, em prol da promoção e da proteção dos direitos de crianças e ado-
lescentes. Essa é a análise que deverá ser feita nesta etapa do processo de elaboração do Plano 
Municipal	para	Infância	e	Adolescência, pelos órgãos implementadores (especialmente secreta-
rias municipais, mas também outros setores de governo e organizações da sociedade civil). 

5ª	etapa	-	Consolidação	
Nesta etapa, o Plano	Municipal	para	Infância	e	Adolescência deverá adquirir seu formato final, por 
meio da organização de sua Matriz Lógica, na qual serão detalhados os resultados esperados; 
indicadores e meios de verificação; estratégias definidas; setor ou instituição responsável, em 
cada caso; e prazo (ano) previsto para seu alcance (curto, médio e longo prazos).  

Resultados	esperados indicam situações ou mudanças concretas decorrentes da execução 
do Plano. Podem ser ou não passíveis de quantificação. Se podem ser quantificados, de-
vem ser expressos em metas que envolvem, sempre, os aspectos de quantidade (quanto) 
e tempo (quando).

Indicadores são fatos observáveis ou mensuráveis que permitem dizer se o resultado es-
perado (expresso como resultado ou como meta) foi alcançado e em que medida.

Meios de verificação são instrumentos, formas ou locais nos quais serão identificados os 
fatos definidos como indicadores. 
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Estratégia consiste em um caminho para alcance dos resultados esperados, usualmente 
expressa pela organização lógica das ações ou atividades a serem desenvolvidas.

Resultados	e	metas	de	curto	prazo	devem	ter	como	horizonte	o	final	do	penúltimo	
ano	da	gestão	(2015),	dado	que	a	avaliação,	com	vistas	ao	reconhecimento	dos	es-
forços empreendidos e dos resultados alcançados, é realizada no primeiro semestre 
do	último	ano	do	mandato	municipal.	

6ª etapa - Aprovação, divulgação e institucionalização 
Consolidado, o Plano	Municipal	para	Infância	e	Adolescência deverá ser encaminhado ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo gestor municipal. Embora o Conselho tenha 
estado presente em todas as fases do processo, deverá, agora, dar ao Plano sua aprovação formal.

De modo a prestar contas à sociedade, sugere-se a realização de um evento de divulgação.

Finalmente, para que o Plano	Municipal	para	Infância	e	Adolescência se converta em política mu-
nicipal, com perspectiva de continuidade, orientando ações de diferentes gestões, recomenda-se 
seu encaminhamento ao Legislativo Municipal para apreciação e transformação em lei. 
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Apuração do orçamento Criança e Adolescente 
Desde a 3º edição, gestão 2005-2008, o Programa Prefeito Amigo 
da Criança vem promovendo a difusão da metodologia de apuração 
e análise do Orçamento Criança e Adolescente, como forma de esti-
mular uma cultura de gestão que valoriza informações orçamentário-
financeiras relativas às políticas públicas em benefício de crianças e 
adolescentes, em sintonia com as diretrizes do Conanda. 

A partir da elaboração da publicação De	Olho	no	Orçamento	Criança, 
resultado da parceria entre a Fundação Abrinq – Save the Children, o 
Unicef e o Inesc, o Programa atuou para divulgação da metodologia e 
do potencial informativo do OCA, estimulando sua discussão no âmbito 
da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, e entre os gestores de 
políticas sociais e os responsáveis pela gestão orçamentário-financeira 
nas prefeituras. 

Em 2007, com a publicação do manual 12 Passos para a Apuração do 
Orçamento Criança, o Programa realizou, efetivamente, a primeira 
aplicação da metodologia, tomando como base o exercício de 2006. 
Em 2008, o OCA figurou entre os critérios de reconhecimento. 

Na estrutura de ações proposta para a gestão 2013-2016, caracteriza-
se como elemento importante para a consolidação da política munici-
pal para a infância e a adolescência. Assim, os municípios serão orien-
tados para sua apuração no início e no final da gestão, permitindo ao 
governo demonstrar – e à sociedade civil, acompanhar – o comporta-
mento dos recursos destinados à criança e ao adolescente, durante o 
mandato municipal.

4.2 linha de ação: Políticas e serviços 
relacionados a prioridades nacionais 

No início do segundo ano da gestão (2014), os municípios planejarão 
as intervenções destinadas ao alcance de resultados nos temas com-
ponentes da segunda linha de ação, aquela que reflete as prioridades 
nacionais: promoção	de	vidas	saudáveis,	acesso	à	educação	de	qualida-
de	e	proteção	contra	maus-tratos,	exploração	e	violência. 

É bastante provável que vários dos temas focalizados tenham sido – 
ou estejam sendo – abordados na elaboração do Plano Municipal para 
Infância	 e	 Adolescência, devendo, então, ser destacados. Em outros 
casos, as temáticas ou alguns de seus aspectos avaliados podem não 
figurar entre os problemas identificados ou entre as prioridades defi-

nidas, em função de situação já favorável no município. Apesar disso, 
devem, também, ser considerados nesta fase. 

Mais	uma	vez,	cumpre	lembrar	que	o	planejamento	relativo	aos	
temas	que	constituem	prioridades	nacionais	deve	levar	em	conta	
os aspectos avaliados, em cada caso, bem como, e especialmente, 
os indicadores definidos pelo Programa para possibilitar a 
avaliação, conforme Matriz do Programa, apresentada no 
próximo	capítulo.	

Embora focalize questões específicas, o planejamento a ser realizado não 
foge às etapas de elaboração de qualquer plano ou projeto: diagnóstico, 
definição de resultados esperados (sempre que possível, transformados 
em metas) e seleção de estratégias para alcance dos resultados. 

Com relação ao processo, espera-se forte envolvimento do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (criado, se antes 
inexistente, como uma das condições para participação efetiva do 
município no Programa), apoio da Comissão Municipal de Acompa-
nhamento e Avaliação do PPAC e atividade intersetorial (na medida 
em que os temas e aspectos avaliados envolvem ações de diferentes 
setores públicos). 

Recomenda-se, ainda, a adoção de mecanismos participativos, já 
experimentados pelo município na elaboração do PMIA, com o en-
volvimento de, pelo menos, instituições e organizações não governa-
mentais cujo âmbito de atuação coincide com o tema tratado ou que 
detêm profundo conhecimento de áreas ou regiões nas quais há maior 
concentração de um ou de outro problema.

Diagnóstico
Sempre tendo como parâmetros os aspectos avaliados e os in-
dicadores propostos pelo Programa, o município deverá iden-
tificar sua situação no ano imediatamente anterior (2013), 
considerado como o ponto de partida. 

A busca de informações pode se dar, tanto em fontes nacio-
nais, tais como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (Datasus), Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), como em órgãos municipais (secretarias, conselhos e 
outros). Serão quantitativas em parte dos casos (como os da-
dos que permitem o cálculo de taxas) ou exigirão análise de 
documentos (leis, decretos, relatórios). O importante é que a 
situação real possa ser identificada.
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Definição de resultados esperados e metas
Identificada a situação em cada aspecto avaliado e em cada 
indicador, o município deverá definir e registrar os resultados 
que pretende atingir (sempre que possível, expressos em me-
tas a alcançar). 

Tais	resultados	e	metas	devem	ter	como	horizonte	o	final	
do	penúltimo	ano	da	gestão	(2015),	dado	que	a	avalia-
ção,	com	vistas	ao	reconhecimento	dos	esforços	empre-
endidos e dos resultados alcançados, é realizada no pri-
meiro	semestre	do	último	ano	do	mandato	municipal.	

Na definição de resultados e metas, alguns fatores precisam ser 
considerados. 

O mais importante deles é a capacidade de execução do mu-
nicípio, em termos técnicos (recursos humanos e tecnologias 
disponíveis) e financeiros (volume de recursos necessários). 
De nada adianta formular propostas inexequíveis: resultados 
não são alcançados, levando ao desânimo e ao descrédito com 
relação ao plano. 

Uma segunda questão consiste na obrigatória negociação. Os 
vários aspectos considerados exigem, como antes mencionado, 

abordagem intersetorial. E tal como destacado na elaboração 
do Plano	Municipal	para	Infância	e	Adolescência, os diferentes 
setores do poder público possuem planos de trabalho específi-
cos e compromissos anteriormente assumidos. Para que resul-
tados e metas sejam viáveis, é necessário que sejam pactuados 
entre os envolvidos.

Um terceiro aspecto é meramente técnico. Nem sempre 
metas desejáveis são expressas em números maiores que os 
da situação inicial: a taxa de cobertura de creche deve, sim, 
aumentar, indicando que se está ampliando o atendimento, 
mas a taxa de mortalidade infantil deve diminuir, revelando 
que morrem menos crianças. Chama-se, também, a atenção 
para o fato de que podem ser definidas metas de manutenção, 
caso a situação do município, em determinado aspecto, já seja 
considerada favorável. 

Seleção de estratégias
Uma vez estabelecidos resultados e metas, o município deverá 
definir as atividades necessárias para alcançá-los, no período 
previsto, atribuindo, ainda, as responsabilidades. 
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avaliação de Resultados da Gestão  

Conforme se destacou, em duas oportunidades, no 
capítulo anterior, os indicadores selecionados pelo 
Programa Prefeito Amigo da Criança – gestão 
2013-2016 devem presidir o planejamento – e, con-
sequentemente, a execução – das ações, no âmbito 
do município.

A seleção desses indicadores foi feita com base no 
pressuposto de que seu comportamento positivo re-
fletirá uma situação favorável, no município, com re-
lação ao aspecto avaliado. Expressos por informações 
quantitativas e qualitativas, procuram identificar não 
apenas o	que o município vem conseguindo alcançar, 
mas como o vem fazendo, dando destaque a seus pro-
cessos de trabalho, de modo coerente com o estímulo 
do Programa a uma gestão participativa, que valoriza 
a articulação e a intersetorialidade, características es-
senciais de políticas sociais bem-sucedidas. 

TEmA AsPECTos AVAlIADos INDICADorEs mEIos DE VErIFICAção

Formulação e 
institucionalização do 
Plano Municipal para 
Infância	e	Adolescência

Elaboração do Plano, segundo orientações 
e recomendações do Guia para Ação Passo 
a Passo.

Processo participativo: setores envolvidos e 
metodologia utilizada. 

Envolvimento do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.

Contribuição intersetorial: secretarias municipais e 
outros órgãos públicos envolvidos. 

Definição de resultados e metas de curto, médio e 
longo prazos. 

Questionário com questões fechadas, pautadas 
nas orientações e recomendações do Guia para 
Ação	Passo	a	Passo.		

Plano	Municipal	para	Infância	e	Adolescência	
(documento completo). 

Matriz lógica do Plano. 

Aprovação do Plano pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

Resolução do CMDCA. Documento.

Aprovação do Plano pelo Legislativo 
Municipal.

Lei municipal. Documento.

Execução do Plano Mu-
nicipal	para	Infância	e	
Adolescência

Fidelidade às prioridades estabelecidas. Grau de alcance dos resultados e metas de curto 
prazo (2015).

Formulário baseado na matriz lógica do Plano. 

Orçamento Criança e 
Adolescente

Ampliação da destinação orçamentária. Apuração do OCA. Quadro de detalhamento de despesas do OCA.

Quadro-resumo do OCA. 

5.1 matriz do Programa Prefeito Amigo da Criança – 
gestão 2013-2016

A matriz apresentada a seguir resume as ações propostas aos gestores municipais que 
serão objeto de recomendações e de avaliação pelo Programa Prefeito Amigo da 
Criança, sistematizando, em cada linha	de	ação, os temas considerados, os aspectos 
avaliados, os indicadores a serem utilizados e os meios de verificação dos quais se valerá 
o Programa. 

Os meios de verificação, neste caso, consistem nos instrumentos por intermédio 
dos	quais	 o	município	prestará	as	 informações	ao	Programa.	 Esses	 instrumen-
tos	serão	sempre	apresentados	em	formato	digital	(sistema	aplicativo,	planilha	
eletrônica,	arquivo	de	texto),	exceto	nos	casos	em	que	esteja	previsto	o	envio	de	
um	documento.	As	datas	em	que	os	instrumentos	estarão	disponíveis	para	pre-
enchimento	pelos	municípios,	bem	como	as	datas	de	retorno	das	informações	ao	
Programa,	serão	oportunamente	informadas.	

lINhA DE Ação: CoNsolIDAção DA PolÍTICA mUNICIPAl PArA A INFÂNCIA E A ADolEsCÊNCIA
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TEmA AsPECTos AVAlIADos INDICADorEs mEIos DE VErIFICAção

Promoção de vidas 
saudáveis

Sobrevivência infantil e 
materna.

•	 Taxa	de	mortalidade	infantil.	
•	 Taxa	de	mortalidade	na	infância.	
•	 Taxa	de	mortalidade	materna.
•	 Causas	de	óbitos	identificadas	e	medidas	adotadas.	
•	 Existência	e	funcionamento	efetivo	do	Comitê	de	Prevenção	

da Mortalidade Infantil e Materna. 

Questionário com questões fechadas relativas aos 
indicadores. 

Instrumento legal/normativo de criação do Comitê 
(documento). 

Enfrentamento do uso de 
drogas.

•	 Centro	de	Atenção	Psicossocial	Álcool	e	Drogas	-	CAPSad:	
existência. 

•	 Existência,	foco	e	pressupostos	da	Política	municipal	sobre	
drogas. 

•	 Secretarias	municipais	e	outros	órgãos	públicos	envolvidos	nas	
ações. 

•	 Parcerias	com	entidades	e	organizações	sociais.	
•	 Mecanismos	de	monitoramento,	avaliação	e	fiscalização	dos	

serviços. 
•	 Existência	e	funcionamento	efetivo	do	Conselho	Municipal	

sobre Drogas.

Questionário com questões fechadas relativas aos 
indicadores. 

Instrumentos legais/normativos de criação do 
CAPSad e do Conselho (documentos). 

Existência de Conselhos e 
Planos Setoriais.

•	 Existência	e	funcionamento	efetivo	do	Conselho	Municipal	de	
Saúde. 

•	 Existência	e	funcionamento	efetivo	do	Conselho	Municipal	de	
Segurança Alimentar. 

•	 Existência	e	atualização	do	Plano	Municipal	de	Saúde.	

Questionário com questões fechadas relativas à com-
posição e funcionamento dos Conselhos e ao escopo e 
atualização do Plano. 

Instrumentos legais/normativos de criação dos 
Conselhos.

Acesso à educação 
de qualidade

Acesso e qualidade na 
Educação Infantil.

Acesso

•	 Taxa	de	cobertura	da	Educação	Infantil	(creche	e	Pré-Escola).	
•	 Participação	do	poder	público	na	oferta	de	Educação	Infantil.	
 
Qualidade	na	escola	pública	(unidades	municipais	e	conveniadas)	

•	 Distribuição	das	turmas	de	Educação	Infantil	(creche	e	Pré-
Escola), segundo a quantidade de crianças. 

•	 Distribuição	dos	professores	e	auxiliares	atuantes	na	Educação	
Infantil (creche e Pré-Escola), segundo nível de formação. 

•	 Proporção	de	matrículas	na	Educação	Infantil	(creche	e	Pré-
Escola) oferecida em período integral.

Formulário de coleta de dados.  

Fortalecimento do Ensino 
Fundamental.

•	 Distribuição	dos	professores	atuantes	no	Ensino	Fundamental	
municipal, segundo nível de formação.

•	 Distribuição	dos	professores	atuantes	no	2º	segmento	do	
Ensino Fundamental municipal, segundo compatibilidade 
entre a área de formação e a disciplina ministrada. 

•	 Proporção	de	matrículas	no	Ensino	Fundamental	municipal	
com jornada ampliada.  

•	 Resultados	obtidos	pelas	escolas	municipais	na	Prova	Brasil	
(5º e 9º anos do Ensino Fundamental). 

Formulário de coleta de dados.  

Existência de Conselhos e 
Planos Setoriais.

•	 Existência	e	funcionamento	efetivo	do	Conselho	Municipal	de	
Educação. 

•	 Existência	e	funcionamento	efetivo	do	Conselho	de	Acompa-
nhamento e Controle Social do Fundeb. 

•	 Existência	e	funcionamento	efetivo	do	Conselho	de	Alimenta-
ção Escolar. 

•	 Existência	e	atualização	do	Plano Municipal de Educação. 

Questionário com questões fechadas relativas à com-
posição e funcionamento dos Conselhos e ao escopo e 
atualização do Plano. 

Instrumentos legais/normativos de criação dos 
Conselhos.  
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TEmA AsPECTos AVAlIADos INDICADorEs mEIos DE VErIFICAção

Proteção contra 
maus-tratos,  
exploração e 
violência

Prevenção e combate à 
violência contra crianças e 
adolescentes. 

•	 Número	de	notificações,	por	tipo	de	violência.
•	 Número	de	casos	acompanhados.	
•	 Existência	de	fluxo	ou	protocolo	de	atendimento.	
•	 Secretarias	municipais	e	outros	órgãos	públicos	envolvidos.	
•	 Parcerias	com	entidades	e	organizações	sociais.	
•	 Existência	de	Plano	Municipal	de	Enfrentamento	da	Violência	

Sexual. 

Questionário com questões fechadas relativas aos 
indicadores. 

Sistema Municipal de 
Atendimento  
Socioeducativo. 

•	 Municipalização	de	medidas	socioeducativas	em	meio	aberto.	
•	 Existência	e	acompanhamento	dos	Planos	Individuais	de	

Atendimento. 
•	 Política	municipal	de	integração	social	do	adolescente,	após	o	

cumprimento da medida socioeducativa.  
•	 Secretarias	municipais	e	outros	órgãos	públicos	envolvidos.
•	 Parcerias	com	entidades	e	organizações	sociais.		
•	 Existência	de	Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. 

Questionários com questões fechadas relativas aos 
indicadores.

Prevenção e erradicação 
do trabalho infantil.

•	 Número	de	crianças	e	adolescentes	em	trabalho	precoce,	por	
tipo de trabalho e faixa etária. 

•	 Mecanismos	de	identificação	de	crianças	e	adolescentes	em	
trabalho precoce.  

•	 Número	de	crianças	e	adolescentes	atendidos	pelo	Programa 
de	Erradicação	do	Trabalho	Infantil	(Peti), com objetivo de 
prevenção e de afastamento de trabalho efetivo. 

•	 Existência	de	Programas	Municipais	de	Combate	ao	Trabalho	
Precoce. 

•	 Secretarias	municipais	e	outros	órgãos	públicos	envolvidos.	
•	 Parcerias	com	entidades	e	organizações	sociais.

Questionário com questões fechadas relativas aos 
indicadores.  

Fortalecimento do  
Conselho Tutelar.

•	 Existência	de	Conselhos	Tutelares	de	acordo	com	o	porte	do	
município.  

•	 Normas	para	composição	e	funcionamento	dos	Conselhos	
Tutelares.

•	 Existência	de	Programa	de	Formação	Continuada	de	Conselhei-
ros	Tutelares. 

Questionário com questões fechadas relativas aos 
indicadores. 

Existência de Conselhos e 
Planos Setoriais.

•	 Existência	e	funcionamento	efetivo.	Conselho	Municipal	de	
Assistência Social.

•	 Existência	e	atualização.	Plano	Municipal	de	Assistência	Social. 

Questionário com questões fechadas relativas à com-
posição e funcionamento do Conselho e ao escopo e 
atualização do Plano. 

Instrumento legal/normativo de criação do Conselho.  
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5.2 Critérios gerais de avaliação 

O processo de avaliação técnica, realizado pelo  
Programa Prefeito Amigo da Criança no pri-
meiro semestre do último ano da gestão (2016) tem 
por finalidade reconhecer os esforços empreendidos 
e os resultados alcançados pelos municípios, nas li-
nhas de ação propostas. 

É feito com base na evolução dos indicadores, a par-
tir de comparação com a situação inicial (ponto de 
partida) e levando em conta os resultados e metas 
estabelecidos pelo município. 

Avalia-se, assim, tanto o avanço positivo de taxas 
(por exemplo, redução de taxa de mortalidade in-
fantil, aumento de taxa de cobertura de creche etc), 
como, no caso de informações qualitativas (relati-
vas, por exemplo, à existência de políticas munici-
pais e ao funcionamento de conselhos), o grau em 
que a situação verificada no município se aproxima 
daquela considerada ideal ou mais promissora para 
a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. 
São aspectos valorizados, nesses casos, a interse-
torialidade, a articulação, a participação social e a 
transparência, em consonância com os princípios 
que orientam o Programa. 

Os escores atribuídos consideram tanto diferentes 
graus de avanço e aproximação da situação ideal, 
como situações favoráveis, já no ponto de partida 
(por exemplo, um município que já possui uma 
elevada taxa de cobertura de Pré-Escola não será 
penalizado por não obter avanços nesse indicador, 
durante a gestão). 

O processo considera, inclusive, diferenciais, ou seja, 
aspectos que, somados aos critérios gerais, expres-
sam institucionalidade da política, aprimoramento 
dos mecanismos de participação e ampliação da 
destinação orçamentária.
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