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O que precisamos entregar para o Programa

Prefeito Amigo da Criança esse ano?

Esse ano estão abertos dois Mapas, que deverão ser entregues até 16/12/2022.

Mapa OCA

• Preenchimento de dados referentes ao ano de 2021

Mapa PMIA

• Questionário de Elaboração ou Revisão do Plano

• Matriz Lógica

Importante: Os Mapas devem ser validados pelo prefeito e presidente do CMDCA
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Preenchi toda a Matriz Lógica e ainda está

aparecendo com “parcialmente preenchido”.

Ao final do preenchimento da Matriz Lógica, verifique se assinalou a alternativa

"Todos os problemas centrais foram registrados". Somente assim será

considerado como "Totalmente preenchido"



Respondi a primeira pergunta do questionário

PMIA e as próximas perguntas estão bloqueadas

Como as questões são referentes ao processo de elaboração ou revisão do PMIA, se

você responder "não" para a primeira pergunta, as próximas não serão abertas para

receber resposta



O PMIA precisa ser aprovado pela Câmara

Municipal ainda esse ano?

Não. Em 2022 será necessário apenas preencher o questionário de

elaboração ou revisão do PMIA e a Matriz Lógica.

O documento final do Plano e o processo de institucionalização, por meio de

aprovação na Câmara Municipal, são etapas de 2023.



Preciso anexar algum arquivo no Mapa PMIA?

Não. As informações necessárias para o Mapa PMIA 2022 (Questionário e Matriz

Lógica) serão preenchidas diretamente na plataforma prefeito.org.br.

No Mapa 2023, próximo ano, será o momento de anexar o documento final do

Plano em PDF.



Quais são as informações da Matriz Lógica?
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Consistência OCA:

O sistema do Programa aplica automaticamente testes de

consistência dos dados apresentados na apuração.

Esse procedimento é necessário pois muitas vezes ocorrem erros de

interpretação da metodologia, bem como erros de lançamento de

dados (erros de digitação, por exemplo) por parte dos responsáveis

por esse processo nos municípios participantes do Programa.

Mapa OCA 2022

Caso o OCA não tenha sido totalmente preenchido, alguns critérios podem

apresentar inconsistência em função da ausência de informações que ainda não

foram preenchidas.



Mapa OCA - Critérios de Consistência

1) Orçamento total declarado fora 

da margem do Finbra;

O Finbra é um relatório da Secretaria do Tesouro

Nacional que reúne informações sobre a

arrecadação de receitas e realização de despesas

nos municípios brasileiros.

Esse teste de consistência consiste da comparação

do valor de orçamento total liquidado informado

pelos municípios com o dado constante do

relatório Finbra. Caso os números informados nos

questionários apresentem uma variação de mais ou

menos de 50% do dado do Finbra, a apuração é

considerada inconsistente.



2) Valor total do orçamento (orçado) = 0
Quando o município apresenta o valor do

Orçamento Total Inicial igual a zero, ele cai nesse

critério de inconsistência porque é impossível que

o orçamento da cidade, no ano de referência, seja

igual a zero. Isso significaria que não houve

disponibilidade financeira alguma, para um ano

todo da administração pública em seu município.

Mapa OCA - Critérios de Consistência



3) Valor total do orçamento 

(liquidado) = 0

Quando o município apresenta o valor do

Orçamento Total Liquidado igual a zero, ele cai

nesse critério de inconsistência porque é impossível

que o orçamento da cidade, no ano de referência,

seja igual a zero. Isso significaria que não houve a

realização de uma despesa sequer, para um ano

todo da administração pública em seu município.

Mapa OCA - Critérios de Consistência



4) OCA total (orçado) = 0
Essa consistência indica que a apuração do total

Orçado do OCA apresentou o valor zero.

Consideramos os municípios desse grupo

inconsistentes pois estão declarando que nenhuma

despesa direcionada à melhoria da qualidade de

vida de crianças e adolescentes foi planejada

durante o ano analisado.

Mapa OCA - Critérios de Consistência



5) OCA total (liquidado) = 0
Essa consistência indica os municípios nos quais a

apuração do total Liquidado do OCA apresentou o

valor zero. Consideramos os municípios desse

grupo inconsistentes pois estão declarando que

nenhuma despesa direcionada à melhoria da

qualidade de vida de crianças e adolescentes foi

executada durante o ano analisado.

Mapa OCA - Critérios de Consistência



6) Valor total do orçamento 

(Orçado) < OCA Total (Orçado)

São considerados inconsistentes, por esse critério,

apurações de municípios onde a soma dos valores

componentes do total do OCA inicial é maior que o

total do Orçamento Inicial do município.

Consideramos inconsistentes as apurações dos

municípios que apresentam tal situação, pois não é

possível que o OCA, que é um recorte do

orçamento total que considera apenas despesas com

crianças e adolescentes, seja maior que o total das

despesas planejadas no nível local no ano (que vão

considerar, além das despesas do OCA, todos os

outros gastos do município).

Mapa OCA - Critérios de Consistência



7) Valor total do orçamento (liquidado) 

< OCA Total (liquidado)

São considerados inconsistentes, por esse critério,

apurações e municípios onde a soma dos valores

componentes do total do OCA liquidado é maior

que o total do Orçamento liquidado do Município.

Consideramos inconsistentes as apurações

dos municípios que apresentam tal situação, pois

não é possível que o OCA, que é um recorte do

orçamento total que considera apenas despesas com

crianças e adolescentes, seja maior que o total das

despesas executadas no nível local no ano (que vão

considerar, além das despesas do OCA, todos os

outros gastos do município).

Mapa OCA - Critérios de Consistência



8) OCA Saúde (liquidado) = 0

Esse critério de inconsistência indica os municípios

onde o total do OCA Saúde informado é igual a

zero, ou seja, os municípios estão apresentando uma

situação de nenhum investimento na promoção da

saúde das crianças e adolescentes, o que não seria

possível.

Mapa OCA - Critérios de Consistência



9) OCA Educação (liquidado) = 0

Esse critério de inconsistência indica os municípios

onde o total do OCA Educação informado é igual

a zero, ou seja, os municípios estão apresentando

uma situação de nenhum investimento na

promoção da educação das crianças

e adolescentes, o que não seria possível.

Mapa OCA - Critérios de Consistência



10) OCA Educação (liquidado) / valor total 

do orçamento (liquidado) ≤ 6,0%

Esse teste de inconsistência busca identificar

municípios que apresentaram um OCA Educação

liquidado igual ou menor que 6% do total do

Orçamento Liquidado.

Como os gastos com Educação estão, via de

regra, entre os mais representativos nos

orçamentos municipais, consideramos

inconsistentes as apurações que não

apresentaram pelo menos essa proporção de

gastos na área.

Mapa OCA - Critérios de Consistência



Qual é ano de referência do Mapa OCA (2021 ou

2022)?

Seguindo as orientações da metodologia que consta no Caderno Temático De Olho

no Orçamento Criança, o OCA é apurado a partir do Orçamento do ano anterior.

Neste caso, o preenchimento do Mapa 2022 será feito a partir da apuração da LOA

e do QDD de 2021.



No meu município não há o destaque da ações voltadas para
crianças e adolescentes no Orçamento, como devo proceder?

No Caderno: De Olho no Orçamento Criança, p. 33, você encontrará o Quadro 14 – Correlação entre áreas e

subáreas do Orçamento Criança e Funções e Subfunções de Governo. Esse quadro mostra quais são as

funções e subfunções que irão compor o OCA. Dessa forma, tendo QDD do município em mãos e com o

auxílio desse quadro, você conseguirá identificar quais são as ações que entrarão no OCA.

As ações que foram lançadas no QDD de forma geral, sem distinção de faixa etária, serão consideradas

como Orçamento Não Exclusivo, visto que são destinadas tanto para crianças quanto para pessoas de

outras idades. Você colocará na plataforma o valor total da ação e a plataforma fará, automaticamente, o

cálculo de proporcionalidade.

https://prefeito.org.br/system/library_item_attachments/files/000/000/154/original/PPAC_-_Manual_de_Orienta%C3%A7%C3%A3o_-_OCA.pdf?1661432848


Considerando que a avaliação é sobre a gestão municipal,
a apuração deve ser somente do recurso 0100 (ordinários
ou próprios do tesouro municipal)?

No Caderno Temático De Olho no Orçamento Criança não há menção às Fontes de Recursos,

visto que a metodologia apresenta a análise da classificação funcional-programática.

Dessa forma, para definir o que compõe e o que não compõe o OCA deve-se observar as

funções e subfunções de cada ação e despesa, independente da fonte de recursos. Isso

porque por mais que o recurso não seja do Tesouro Municipal, a execução está a cargo do

município.



Ciclo Formativo PMIA

Encontro Formativo OCA

Tutorial de preenchimento da Matriz Lógica

Tutorial de preenchimento do Questionário PMIA

Tutorial de preenchimento do Mapa OCA

Conteúdo

https://prefeito.org.br/biblioteca/36
https://prefeito.org.br/biblioteca/35
https://drive.google.com/file/d/1HABso1TYG12wNmw2hMKXboyzNkkutwqc/view
https://drive.google.com/file/d/1dzFrJqnXdPfm-RUY2UTDgoRQpVuu3cV3/view
https://drive.google.com/file/d/1HRnYLR6PEyjRRDjMHg8S_p3e5-K_R9Aw/view


Anote na agenda!

Próximos Eventos

06 de Dezembro - Sessão "tira dúvidas" - sobre os Mapas 2022

Até 16 de Dezembro - Preenchimento dos Mapas OCA e PMIA 2022
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