Por que elaborar o
Plano Municipal
da 1ª Infância?
1) É CONSTITUCIONAL

Todo governante tem o dever de tratar a
criança e o adolescente com absoluta
prioridade na elaboração de políticas
públicas, conforme determina a
Constituição Federal (CF) e o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).
A lei nº 13.257/2016 estabelece as diretrizes
para a formulação e implementação de
políticas públicas de atendimento à
primeira infância e determina que os
municípios criem Planos Municipais da
Primeira Infância.

2) AUXILIA A CONQUISTAR
RECURSOS PARA O MUNICÍPIO

Para além de garantir os direitos da
primeira infância, a execução do plano na
esfera estadual e municipal possibilita a
habilitação de repasse de recursos, alcance
de metas e boa avaliação em índices de
gestão municipal, como por exemplo o
Índice de Efetividade da Gestão Municipal
(IEGM).

Nossa Proposta Inclui:
- Consultoria especializada no tema;
- Encontros presenciais para
formulação do Plano;
- Organização da estratégia de
comunicação;
- Entrega do Plano Municipal da
Primeira Infância.

Para mais informações entrar em contato
no e-mail qcp@qcp.com.br

QCP Consultoria, Projetos e Editora Ltda.
Rua Dr. Clóvis de Oliveira, 166
Vila Progredior - São Paulo - SP, 05616-130
Fone/Fax: + 55 11 4186-7222
E-mail: qcp@qcp.com.br
www.facebook.com/qcpconsultoria/
www.qcp.com.br

Elaboração do
Plano Municipal
da Primeira
Infância

Quem somos?
Fundada em 2003, a Quanta Consultoria,
Projetos e Editora Ltda. (QCP) é uma
empresa que constrói soluções para
organizações do setor público ou de
interesse público, a partir de amplo
conhecimento teórico, técnico e prático.
A partir da articulação entre atores
públicos, privados e do terceiro setor e
intensa utilização de tecnologia da
informação, busca contribuir para: acesso
universal a bens e serviços públicos;
equidade; transparência na administração
pública; desenvolvimento sustentável; e
eﬁciência na utilização de recursos.

Nossa abordagem
1) Diagnóstico
Levantamento dos planos
e programas existentes no
município
Coleta de dados primários
e secundários

3) Elaboração do Plano

2) Criação
de Comitê
Intersetorial
Animação do
grupo responsável
pelo tema
Capacitação sobre
as diretrizes da
política pública de
atendimento à
primeira infância

4) Audiência Pública
Oportunizar espaço para
diálogo com a sociedade civil

Elaboração do Plano
Municipal da Primeira
Infância com base nos 13
eixos temáticos do
Plano Nacional

5) Entrega do Plano
e Lançamento da
Campanha de
Comunicação
Entrega do produto ﬁnal

