


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.



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.



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)



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.



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



• 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



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

Articulador 
(a)

Conselho 
Tutelar

Técnico (a) de 
Políticas

Prefeito (a)

CMDCA

Técnico (a) de 
Orçamento



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



Perfil dos municípios

 Porte 1 (até 10.000)

 Porte 2 (10.001 a 30.000)

 Porte 3 (30.001 a 50.000)

 Porte 4 (50.001 a 100.000)

 Porte 5 (de 100.001 a 500.000)

 Porte 6 (+ de 500.001)
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Recomendações

• Consistência x Inconsistência
• OCA Total (Orçado) = 0

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

• OCA Educação (Liquidado) / Valor Total do Orçamento (Liquidado) ≤ 6,0%



Recomendações

• Consistência x Inconsistência



FIA Municipal

Fontes de Recursos:

• Tesouro municipal

• Doações de pessoas jurídicas

• Doações de pessoas físicas

• Multas aplicadas pelo poder judiciário

• Transferências de órgãos públicos federais ou estaduais

• Doações de instituições internacionais

• Resultados de aplicações no mercado financeiro

• Pg 16 – Guia para Ação 



Luane Natalle

Luane.natalle@fadc.org.br

(11) 3848-4891

MUITO
OBRIGADA!

mailto:carlos.delcidio@fadc.org.br

