
Orçamento Criança 

e Adolescente

Programa 

Prefeito Amigo da Criança



Tem como objetivo mobilizar, valorizar e assessorar

tecnicamente os prefeitos e prefeitas que assumem a

criança e o adolescente como prioridade na gestão

municipal, desenvolvendo políticas públicas e planos de

ação voltados à defesa e efetivação de seus direitos.

Programa Prefeito Amigo da Criança



Apoio Técnico e Troca de Informações com os Municípios 

Municípios fornecem dados 

sobre a realidade local 

(Mapas)

Fundação Abrinq analisa os 

dados fornecidos e dados 

públicos de fontes oficiais

Fundação Abrinq fornece apoio 

técnico de acordo com as 

necessidades dos municípios 

participantes



Apoio Técnico e Troca de Informações com os Municípios 

• Divulgação de boas práticas

• Trocas de experiências entre os gestores 

municipais

• Envio de dados de indicadores municipais

• Cadernos Temáticos

• Eventos regionais e temáticos

• Webinares temáticos



Encontros 

Regionais com 

Prefeitos

Cronograma de Atividades 2022

Encontros 

Temáticos

Preenchimento 

do Mapa PMIA
Linha de Base

Sessões de 

Tira Dúvidas

Ciclo 

Formativo

Preenchimento 

do Mapa OCA
Monitoramento



Introdução sobre 

Orçamento Criança 

e Adolescente

Eixo Gestão Pública



O Orçamento Criança e Adolescente tem suas raízes nas pactuações para promoção da

proteção e desenvolvimento das crianças e dos adolescentes no final do século passado.

Marcos históricos:

1990 – Cúpula Mundial pela Infância

2002 - Sessão Especial pela Criança da Assembleia Geral das Nações Unidas – Documento

Um Mundo para as Crianças.

No Brasil:

1995 - Pacto pela Infância – metodologias para monitorar os gastos no orçamento público

2015 - Projeto “De Olho no Orçamento Criança”.

Histórico do Orçamento Criança e Adolescente



A Fundação Abrinq promoveu o projeto De Olho no

Orçamento Criança, em 2015, sendo ferramenta

fundamental no Programa Prefeito Amigo da Criança.

Histórico do Orçamento Criança



O Orçamento Criança e Adolescente (OCA) originou-se para

identificar o montante de recursos públicos destinado à promoção

da proteção e desenvolvimento da criança.

Essa metodologia se destina a orientar o levantamento do conjunto

de ações e despesas do orçamento público, propõe critérios para a

seleção, o agrupamento e a apuração dos dados orçamentários

que oferece informações estruturadas para avaliação do perfil e

desempenho das políticas para a infância e a adolescência.

O que é o OCA? 



As esferas prioritárias de ação foram também detalhadas em áreas de atuação e subáreas.

Composição do Orçamento Criança

EducaçãoSaúde

Promoção da saúde, 

saneamento, habitação 

e meio ambiente

Promoção da 

educação, cultura, 

lazer e esporte

Assistência Social

Promoção de direitos, 

proteção e assistência 

social

As ações e despesas que compõem o OCA encontram-se agrupadas em três eixos gerais: 



A Metodologia OCA identificou ainda as funções e subfunções em que se

classificam as ações orçamentárias, para auxiliar sua identificação no

orçamento.

Essa correlação possibilita o levantamento de modo facilitado, quando

não se detém conhecimento detalhado das ações orçamentárias, assim

como auxilia na comparabilidade dos esforços entre municípios.

Composição do Orçamento Criança



Equipe do Município de Belo Horizonte

Thiago Alves
Subsecretário de Direitos de Cidadania

Denise Barcellos
Diretora Central de Planejamento

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Compartilhamento 

de Experiências



Apuração do 

Orçamento Criança 

e Adolescente



A Metodologia OCA diferencia a natureza das ações que 

compõem a apuração, destacando:

Natureza de Ações e Despesas do OCA

OCA Não Exclusivo

Ações que melhoram as condições 

de vida das famílias e impactam as 

crianças indiretamente 

OCA Exclusivo

Ações implementadas para 

a atenção direta às crianças 

e aos adolescentes



Sugere-se a constituição de um Comitê de Apuração do Orçamento Criança

e Adolescente, integrado por representantes, principalmente, dos órgãos de

Educação, Saúde, Assistência Social e do setor de Contabilidade/Orçamento.

Esse Comitê vai auxiliar a:

1. Criar as condições para levantar a base de dados

2. Resolver as dúvidas sobre a seleção de ações que irão compor o OCA.

Comitê de Apuração do OCA

É recomendável que o Comitê seja instituído por portaria ou decreto do

prefeito, para que tenha autoridade formal para solicitar dos órgãos os

encaminhamentos necessários.



Para apuração do OCA a partir da Base Orçamento Anual, é

necessário ter em mãos dois documentos importantes:

Subsídios para a Apuração do OCA

Quadro Demonstrativo de Despesas - QDD

Lei Orçamentaria Anual - LOA



Toda essa classificação aparece no orçamento como codificação dos

projetos/atividades, recebendo o nome de classificação funcional-

programática.

Quando, enfim, manipulamos as informações do orçamento, vamos encontrar

as ações orçamentárias com sua classificação funcional-programática.

Seleção das Ações e Despesas que irão compor o OCA

A regra é simples: incluir apenas aquilo que com

certeza se destina à proteção e à promoção dos

Direitos da criança e do adolescente.



Monitoramento 

e Avaliação do 

Orçamento



Que dificuldades foram identificadas durante o levantamento do OCA que podem ter afetado a apuração?

Houve ou não crescimento das despesas a favor da criança? Por quê? Há explicações oficiais sobre o crescimento ou

decréscimo do OCA?

O OCA previsto originalmente está sendo executado no ritmo e volume adequados?

A proporção do OCA em relação ao orçamento total é adequada? Cresceu ou diminuiu no período? Por quê?

O OCA previsto é suficiente para atingir as metas setoriais?

Monitoramento e Avaliação do OCA

É possível, a partir do levantamento feito, identificar áreas em que se deva reivindicar o aumento do OCA? Quais? Por quê?

Questões norteadoras para inspirar monitoramento e avaliação 

do Comitê sobre os resultados da Apuração OCA.
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Procure o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) do órgão onde existe a informação requerida (Prefeitura, Secretaria,

Câmara Municipal, Empresa Municipal, conforme o caso).

Preencha o formulário de solicitação de pedido. Você precisa se identificar, mas não precisa justificar o motivo do interesse

pela informação.

Caso o órgão não lhe conceda o acesso imediato à informação, guarde seu número de protocolo, que deve estar datado,

para garantia dos prazos de resposta previstos na Lei.

Retorne ao mesmo canal de atendimento (presencial ou a distância) no prazo de 20 dias, para cobrar a resposta da

administração.

Em caso excepcional, e mediante justificativa expressa cientificando o requerente, o prazo de resposta pode ser prorrogado

por mais dez dias.

Passo a passo de como fazer pedido de informação

Quando lhe for negado o acesso à informação solicitada, cabe interpor recurso à autoridade competente, hierarquicamente

superior àquela que negou o primeiro pedido. Atenção! O prazo para interpor recurso contra a decisão é de dez dias a

contar da sua ciência, e o prazo para resposta é de cinco dias

Aos Órgãos, Entidades e Empresas Estatais de seu Município
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Preenchimento 

do Mapa OCA 

2022



Tutorial de Preenchimento do Mapa OCA



• Validação dos Mapas pelo Prefeito e pelo Presidente do 

CMDCA;

• Agora será feito o Preenchimento do Mapa de 

Monitoramento do OCA, com informações referentes ao 

ano de 2021;

• Em 2023 será feito o Preenchimento do Mapa de Situação 

Final com informações referentes ao ano de 2022.

Importante



https://prefeito.org.br/admin/biblioteca/35

• Tutorial de Preenchimento do Mapa OCA – 2022

• Correlação de Áreas e Subáreas do OCA e 

Funções e Subfunções de Governo

• Caderno Temático – OCA

Materiais de Apoio

https://prefeito.org.br/admin/biblioteca/35


Calendário de 

Atividades e Avisos 

Importantes



Anote na agenda!

Abertura do Mapa OCA

16 de Agosto 2022

Encerramento Mapa OCA

16 de Dezembro 2022

Encontro “Tira Dúvidas” do OCA

05 de Outubro – às 15 horas



Dúvidas?



Programa Prefeito Amigo da Criança

prefeito.org.br  |   prefeito@fadc.org.br

www.fadc.org.br /fundabrinq@fundacaoabrinq


