


Orçamento Criança: 
Transparência e gestão 

orçamentária 



Definição de Planejamento

 O processo de planejamento é a ferramenta que pessoas e organizações

usam para atuar no presente para lidar com futuro incerto. Compõe-se de

decisões que procuram, em alguma medida, influenciar o futuro, ou que serão

colocadas em prática no futuro.

 Planejar é definir objetivos ou resultados a serem alcançados.

 É definir meios para possibilitar a realização de resultados.

 É interferir na realidade, para passar de uma situação conhecida a outra

situação desejada, dentro de um intervalo definido de tempo.



Processo de Planejamento

 Quanto mais complexa a organização, mais relevante e necessário o

Planejamento

 Processo de planejamento sempre inicia após diagnóstico da situação

 O processo de planejar, de forma bastante sintética compreende três

etapas principais: definição de objetivos, definição dos meios de execução

e definição dos meios de controle



Níveis de Planejamento

 Os planos podem ser classificados segundo diferentes critérios.

 Plano Geral

 Plano Setorial

 Plano de Ação

 Dependendo da abrangência e do impacto que têm sobre a

organização, eles podem ser classificados em três níveis principais:

estratégico, funcional e operacional.



Nível Estratégico

 Planejamento estratégico é o processo de definir diretrizes e objetivos

gerais. Os planos estratégicos possuem caráter geral.

 São planos que estabelecem as grandes linhas de atuação e metas de

prazo mais longo.

 A responsabilidade pela definição dos planos estratégicos é da alta

administração.

 Entretanto, os métodos participativos promovem o envolvimento dos

cidadãos (pilar do governo aberto).



Nível Tático

 Planos funcionais (também chamados planos setoriais) são elaborados

para possibilitar a realização dos planos estratégicos.

 Os planos funcionais abrangem áreas de atividades especializadas

(saúde, educação, assistência social, cultura, esportes...).

 São de responsabilidade dos secretários dessas áreas, que devem ser

auxiliados por unidades especializadas e conselhos setoriais locais.



Nível Operacional

 Planejamento operacional é o processo de definir atividades, ações e

projetos, e alocar recursos em cada.

 Os planos operacionais especificam atividades, recursos, prazos e

responsáveis: condição para realização de qualquer espécie de objetivo.

 Planos operacionais devem obrigatoriamente atender a objetivos previstos

no planejamento em nível tático.



Planejamento governamental

Instrumentos de Planejamento na CF-1988, art. 165:

 Plano Plurianual - PPA,

 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e

 Lei Orçamentária Anual - LOA

Outros instrumentos de planejamento:

 Planos nacionais,

 setoriais e

 regionais.



Conceito Orçamento

“É o ato pelo qual o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo

autoriza, por certo período de tempo, a execução das despesas

destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins

adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a

arrecadação das receitas já criadas em lei”.

(Aliomar Baleeiro)



Integração Planejamento/Orçamento

 PPA mais abrangente peça de planejamento governamental,  de médio 

prazo, onde se apresentam os planos, objetivos e programas de trabalho da 

administração.

 Orçamento traduz o Plano em termos financeiros e em metas, para um 

exercício financeiro, ajustando o ritmo de execução ao fluxo de recursos, de 

modo a assegurar a oportuna liberação de recursos.



PPA - exigências Legais

“A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas 

de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 

duração continuada.”

(art. 165, § 1º da CF/88)



Conteúdo básico da LDO

 metas e prioridades para o exercício seguinte;

 orientação da elaboração do orçamento;

 alterações na legislação tributária;

 política de aplicação das agências financeira oficiais de fomento

 autorização para a concessão ou aumento de remuneração, a 

criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de 

carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal

 anexo de Metas Fiscais e anexo de Riscos Fiscais (LRF)



Instrumentos de Planejamento Municipal

 Plano Plurianual – PPA:

 caráter de médio prazo – 4 anos

 nível estratégico

 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO: estabelece metas e

prioridades e os limites de receitas e despesas para o ano seguinte;

(caráter de planejamento fiscal)

 Lei Orçamentária Anual – LOA: explicita as possibilidades de

gasto para o ano, prevendo todos os fatos relativos às despesas.

(plano operacional)



Ciclo orçamentário do modelo constitucional

PLANO PLURIANUAL - Estratégico

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Tático 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - Operacional

Interface entre o Plano e o Orçamento



Processo integrado de planejamento e orçamento
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Formulação do Plano Plurianual 

 Estabelecimento de diretrizes estratégicas de médio prazo 

 disseminação de conceitos e procedimentos para elaboração do PPA 

e dos Orçamentos em todos os níveis da Administração

 elaboração de programas e indicadores nos órgãos centrais e 

setoriais 

 padrão de regionalização dentro de cada ente



Plano Plurianual Municipal

 deve planejar ações de médio prazo, mas pode prever projetos de duração 

maior que um mandato;

 envolve quatro exercícios financeiros, tendo vigência do segundo ano de um 

mandato até o primeiro ano do seguinte. 

 prazo para seu envio ao Legislativo é, no caso da União, quatro meses 

antes do encerramento do exercício. 

 nos outros entes da Federação, o calendário poderá ser fixado por 

legislação própria de acordo com as peculiaridades locais (três meses antes do 

encerramento). 



Plano Plurianual deve conter:

 de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração

Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as

relativas aos programas de caráter continuado.

 CF88 concedeu ao PPA grande importância:

 abrangência de seus conteúdos;

 articulação com planos e programas setoriais;

 nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado

sem a prévia inclusão no PPA.



Melhoria da Coordenação do PPA

 Capacitação em monitoramento e avaliação de

políticas/programas/projetos nos órgãos centrais e setoriais

 Instituição/integração de sistemas para monitoramento/avaliação/revisão

dos Planos e dos Orçamentos

 Assegurar compatibilidade dos Orçamentos com os Planos Plurianuais

 Aperfeiçoar normas e procedimentos para responsabilização dos

gerentes/executores de programa/ações



Suporte à Coordenação

 mecanismos para execução regionalizada

 carreira de planejamento e orçamento para reduzir a rotatividade e a

descontinuidade

 alinhamento de conceitos e procedimentos metodológicos

 eventos de troca de experiências setoriais nas áreas de planejamento,

orçamento e gestão

 fortalecer o sistema de planejamento local



O que é programa?

 Instrumento de organização da ação governamental visando à

concretização dos objetivos pretendidos, mensurado por indicador(es)

estabelecido(s) no PPA

 Agregador dos meios para alcançar um determinado objetivo no sentido de

resolver um problema ou atender a uma demanda da sociedade

 Resultado objetivo

 Unidade de gestão/articulação

 Espaço para parcerias externas e internas

 Módulo integrador entre plano e orçamento



Princípios básicos de um programa

 Ações finalísticas estruturadas em programas

 Cada programa deve ter indicador(es) para aferição

 Cada programa um responsável

 Programa de acordo com orientação estratégica e previsão de recursos

 Estímulos às descentralizações e parcerias

 Avaliação anual



Conteúdo do programa

 Objetivo – expressa o resultado desejado.

 Meta(s) – objetivo quantificado.

 Ação(ões) – conjunto de atividades e/ou projetos para alcançar o

objetivo.

 Indicador(es) – quantifica os resultados da execução

 acompanhamento, controle e avaliação.



O que é projeto?

 instrumento de programação para alcançar o objetivo de um

programa

 um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta

um produto

 produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento

da ação de governo

 Exemplo: construção de cisternas; reforma de UBS; ampliação de CRAS



O que é atividade?

 instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa

 conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente

 operações das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação

de governo

 Exemplo: concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes.



Metas e Planos Municipais

 Devem dialogar com os instrumentos de planejamento público que

traduzem sua possibilidade de financiamento.

 Portanto, quando se analisa o financiamento de um política social, as

perguntas que se deve fazer é:

 onde está essa política social no orçamento municipal?

 qual é o plano municipal setorial dessa política



• O Poder Executivo 

elabora (prerrogativa de 

elaboração) e  gerencia.

• O Poder Legislativo faz 

alterações e controla.

• A Sociedade Civil 

controla, participa, 

reivindica e monitora.

• Numa perspectiva política, o 

orçamento público  pode ser visto 

como um instrumento que agrega  

e institucionaliza numa lei 

(contrato), os diferentes interesses 

que perpassam os poderes formais 

(Executivo, Legislativo e Judiciário), 

além das preferências de atores 

sociais. 

Orçamento como espaço de disputa



O Ciclo Orçamentário

Caracteriza-se por um conjunto de 4 (quatro) etapas, quais sejam:

 Elaboração e apresentação – de responsabilidade do

Executivo;

 Autorização Legislativa – de responsabilidade do Legislativo;

 Programação e execução – de responsabilidade do

Executivo;

 Avaliação e controle – de responsabilidade do Executivo, do

Legislativo (TC) e da sociedade em geral.



Dois elementos têm destaque no processo de elaboração 

orçamentária, aos quais se atribui relevância nas demais 

etapas do ciclo orçamentário: a receita e a despesa.

Receita “é o recolhimento de bens aos cofres públicos”.

Despesa “todo pagamento efetuado a qualquer título 

pelos agentes pagadores”.

O Ciclo Orçamentário



Classificação da Despesa Pública

O modelo orçamentário brasileiro observa quatro critérios de classificação

da despesa:

 Classificação institucional;

 Classificação funcional-programática;

 Classificação econômica;

 Classificação por elementos.

Essas duas últimas foram agrupadas como classificação quanto à natureza e,

também, a partir de 2000 a União passou a adotar a classificação por programas,

não diretamente vinculada a determinadas funções. A classificação quanto à

natureza ficou assim subdividida: Categorias econômicas (corrente e capital); Grupos

(pessoal e encargos; juros; investimentos; inversões; amortizações); Modalidades de

aplicação; Elementos de despesa.



Classificação funcional

Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 instituiu 28 funções

orçamentárias.

 Função: o maior nível de agregação das diversas áreas de

despesa que competem ao setor público;

 Subfunção: representa uma partição da função, visando

agregar determinado subconjunto de despesa do setor

público



Classificação programática

Quatro categorias compõem a classificação por programas:

 Programa

 Ação:

 Projeto

 Atividade

 Operações Especiais

“Operações especiais”, que mantém correspondência com a função

encargos especiais, para suprir a lacuna da classificação funcional-

programática quanto às despesas e encargos não vinculados à provisão de

bens e serviços públicos (transferências e encargos da dívida).



 Programa: instrumento de organização da ação governamental

visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado

por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

 Projeto: um instrumento de programação para alcançar os objetivos de

um programa, envolvendo um conjunto de ações limitadas no tempo,

das quais resulta um produto final que concorre para a expansão ou o

aperfeiçoamento da ação do governo. Exige pessoal especializado,

métodos e processos especiais para sua realização. Normalmente gera

uma atividade.

 Atividade: um instrumento de programação para alcançar os objetivos

de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se

realizam de modo contínuo e permanente, necessárias à manutenção

da ação do governo, podendo ser realizada com pessoal e

metodologia próprios do órgão.



FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA



Criado pela Fundação Abrinq, UNICEF e INESC para

desagregar os gastos governamentais e disponibilizar

para a sociedade as informações sobre planejamento

e execução de despesas em benefício da crianças e

do adolescente.

IDEALIZAÇÃO



METODOLOGIA

A metodologia do OCA se destina a verificar, apurar e analisar, a partir do

orçamento público, o montante previsto e/ou gasto com ações gerais de

proteção e desenvolvimento da criança e adolescente pelo poder público

em um determinado período.



IMPORTÂNCIA DO OCA

Garantir prioridade absoluta da criança e do adolescente no orçamento

público, influenciando o processo orçamentário, monitorando e dando

visibilidade à execução do Orçamento para a Criança e o Adolescente



SUBSÍDIOS À METODOLOGIA



SUBSÍDIOS À METODOLOGIA



Etapa 2 – Levantamento dos Dados

Etapa 3 – Seleção das ações e 

despesas do OCA

Etapa 4 – Consolidação e validação do 

OCA

ETAPAS DE APURAÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA

Etapa 1  - Compreensão do OCA



Etapa 1  - Compreensão do OCA

OBJETIVO: Criar as condições institucionais

para a apuração do OCA, compreendendo

seus fundamentos e importância para a gestão

de políticas.

RESULTADOS ESPERADOS: Reunião dos

agentes de políticas e orçamentários com o

prefeito.

PASSOS: 1- Compreendendo o que é o OCA;

2- Saiba o que compõe o Orçamento Criança;

3- Entenda a importância do Orçamento

Criança.



DEFINIÇÃO

 O Orçamento Criança é uma forma não oficial de identificar o esforço da

Prefeitura com políticas para a criança e o adolescente por meio da

seleção, agrupamento e apuração de ações e despesas do orçamento

público e da execução orçamentária medindo a quantidade dos recursos

destinados à proteção e desenvolvimento da criança e do adolescente.



Etapa 2. Levantamento dos dados 

OBJETIVO: Levantar a base de dados

necessária à apuração do OCA e disponibilizá-

la de forma facilitada para a seleção e

consolidação de ações.

RESULTADOS ESPERADOS: - Constituição do

Comitê de Apuração do Orçamento - Arquivo

(e/ou cópia em papel) com a base de dados

do Orçamento Aprovado e/ou de Execução

Orçamentária.

PASSOS: 1- Como levantar os dados;

2- Escolhendo os dados a serem levantados.



Comitê de apuração

Técnico (a) 

de 

Orçamento

Técnico (a) 

de Políticas

Articulador 

(a)

CMDCA

Prefeito 

(a)

Conselho 

Tutelar



LEVANTAMENTO



Levantamento



Etapa 3. Seleção das Ações e Despesas do OCA

OBJETIVO: Identificar as ações e despesas que
deverão compor o OCA, definindo os
Orçamentos Exclusivo e Não Exclusivo.

RESULTADOS ESPERADOS: Listagem de ações
(Quadro de Detalhamento de Despesas do
Orçamento Criança – QDDOCA).

PASSOS: 1- Selecionando os programas pela
Funcional-Programática; 2- Fazendo a
consistência pela Seleção Direta; 3-Como definir
o que é Exclusivo e Não Exclusivo; 4- Como
calcular a proporcionalidade do Orçamento
Criança Não Exclusivo.



SAÚDE – FUNÇÕES E  SUBFUNÇÕES



SAÚDE – FUNÇÕES E

SUBFUNÇÕES



EDUCAÇÃO – FUNÇÕES E 

SUBFUNÇÕES



EDUCAÇÃO – FUNÇÕES E 

SUBFUNÇÕES



PROTEÇÃO – FUNÇÕES E

SUBFUNÇÕES



PROTEÇÃO – FUNÇÕES E

SUBFUNÇÕES



AÇÕES ESPECÍFICAS QUE 

NÃO COMPÕEM O OCA



AÇÕES ESPECÍFICAS QUE 
COMPÕEM O OCA



OCA SIMPLES

Apuração preliminar a partir do 
levantamento das classificações funcionais 
programáticas



Apuração a partir do levantamento da Funcional Programática, 
seguida da verificação da consistência de aspectos selecionados do 
levantamento a partir da análise dos programa orçamentários

OCA INTERMEDIÁRIO





EXCLUSIVO E NÃO 

EXCLUSIVO



ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE



Etapa 4. Consolidação e Validação das Ações 
Levantadas

OBJETIVO: Consolidar os resultados nos
relatórios padronizados, validar seu conteúdo e
resultados apurados.

RESULTADOS ESPERADOS: - Reunião com a
instância participativa - Parecer/ata sobre o
Orçamento Criança apurado.

PASSOS: 1- Formatando o Relatório do
Orçamento Criança; 2- Realizando a validação;
3- Divulgando o relatório do Orçamento Criança.



RELATÓRIO OCA



VALIDAÇÃO



Algumas Considerações – OCA 2017

Preenchidos Consistentes Inconsistentes

701 544 157

UF OCAS TOTAL

RO 2

AC 1

AM 2

RR 1

PA 12

AP 1

TO 10

29

Norte

UF OCAS TOTAL

MA 12

PI 25

CE 47

RN 20

PB 19

PE 22

AL 10

SE 9

BA 34

Nordeste

198

UF OCAS TOTAL

MG 63

ES 18

RJ 8

SP 119

Sudeste

208

UF OCAS TOTAL

PR 31

SC 33

RS 23

Sul

87

UF OCAS TOTAL

MS 5

MT 9

GO 8

Centro-Oeste

22



Algumas Considerações – OCA 2017

Tipo de Inconsistência Nº de Ocorrências

Orçamento total declarado fora da margem do Finbra 98

Valor Total do Orçamento (Orçado) = 0 39

Valor Total do Orçamento (Orçado) < OCA Total (Orçado) 97

Valor Total do Orçamento (Liquidado) < OCA Total (Liquidado) 98

OCA Saúde (Liquidado) = 0 25

OCA Educação (Liquidado) = 0 21

OCA Educação (Liquidado) / Valor Total do Orçamento 
(Liquidado) >= 6,0%

21



Algumas Considerações – OCA 2017

Faixa de participação NE N CO SE S Total

Até 20% 8 0 1 3 2 14

De 20,01% a 30% 8 2 1 27 10 48

De 30,01% a 40% 28 7 13 97 55 200

De 40,01% a 50% 84 8 4 54 16 166

De 50,01% a 60% 43 8 0 19 3 73

De 60,01% a 70% 13 2 2 6 0 23

De 70,01% a 80% 12 0 0 1 1 14

De 80,01% a 90% 2 0 0 0 0 2

Mais de 90.1% 0 2 1 1 0 4

Percentual do OCA no Orçamento Total Liquidado



Algumas Considerações – OCA 2017

Média do OCA Total

Região R$

Sul 99.334.974,24

Sudeste 203.078.697,50

Norte 175.444.353,80

Nordeste 65.002.826,04

Centro-Oeste 72.983.166,28

Total 129.497.403,10



Algumas Considerações – OCA 2017

Média do OCA Per Capita

Região R$

Sul 4.064,69

Sudeste 4.288,74

Norte 2.850,26

Nordeste 3.293,72

Centro-Oeste 3.704,49

Total 3.790,44







Carlos Delcidio:

carlos.delcidio@fadc.org.br

(11) 3848-4878

MUITO
OBRIGADO!
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