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Por que falar de orçamento ?

1988 - Constituição Federal - art. 227

1989 - Convenção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - art. 4.⁰

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 4.⁰

2016 - Comentário 19 ONU 



❏ Prioridade absoluta

❏ Destinação privilegiada de recursos públicos

❏ O “máximo de recursos disponíveis” para 
implementar os direitos das crianças e 
adolescentes

Por que falar de orçamento ?



Decreto 99.710/90 - Art. 1° A Convenção sobre os Direitos da Criança, apensa por 

cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela 

se contém.

Convenção ONU - Art. 4º: Os Estados Partes devem adotar todas as medidas 

administrativas, legislativas e de outra natureza necessárias para a implementação 

dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Com relação a direitos 

econômicos, sociais e culturais, os Estados Partes devem adotar tais medidas 

utilizando ao máximo os recursos disponíveis e, quando necessário, dentro de um 

quadro de cooperação internacional.

Por que falar de orçamento ?



Resolução n.º 67/218 da Assembléia Geral da ONU (2012): enfatiza a necessidade de 

melhorar a qualidade, a eficiência e a eficácia das políticas fiscais e incentiva os 

Estados Membros a intensificarem os seus esforços para melhorar a transparência, 

a participação e a prestação de contas no âmbito das políticas fiscais.

Por que falar de orçamento ?



Resolução n.º 28/19 do Conselho de Direitos Humanos ONU (2015): busca por melhores 

investimentos nos direitos da criança:

II - 12. b) Assegurar o emprego eficaz e eficiente dos recursos e, na maior medida possível, dar 

prioridade a gastos sociais que beneficiem crianças, inclusive durante crises econômicas e 

financeiras de curta e longa duração.

III - 14. a) Tornar pública, de maneira exaustiva e oportuna, as informações fiscais e 

orçamentárias relacionadas com a infância, incluídas as prioridades pelas quais a alocação de 

recursos correspondente é orientada, buscando incentivar a responsabilidade e o escrutínio 

público com as crianças, mediante  informações que elas compreendam e com outras partes 

interessadas.

Por que falar de orçamento ?



COMENTÁRIO GERAL Nº 19
COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

❏ Eficácia: Os Estados devem planejar, aprovar, executar e acompanhar o 
orçamento de modo a promover os direitos das crianças e conduzam os 
melhores resultados possíveis para o maior número de pessoas.

❏ Eficiência: Os recursos públicos para a infância devem ser geridos de forma 
a garantir a otimização dos recursos. Bens e serviços devem ser adquiridos e 
entregues de forma transparente e em tempo viável e com qualidade 
adequada. Os Estados partes devem fazer esforços para superar as 
barreiras institucionais que impedem o gasto eficiente.

Por que falar de orçamento ?



❏ Equidade: Os  Estados não devem discriminar nenhuma criança na 
alocação e execução dos recursos públicos. Não significa gastar a 
mesma quantidade para cada criança, mas sim valores que levem 
a uma igualdade substancial entre as crianças.

❏ Transparência: Os Estados devem criar e manter sistemas de 
transparências e possibilitar a participação no processo 
orçamentário. Devem possibilitar acesso à informação dos gastos 
com crianças com a finalidade de promover colaboração da 
sociedade civil e crianças.

Por que falar de orçamento ?



❏ Sustentabilidade: Melhor interesse das crianças da geração atual 
das e futuras gerações nas decisões orçamentárias. Em tempos de 
crise econômica, medidas regressivas só podem ser 
consideradas após a avaliação de todas as outras opções e 
garantir que as crianças, especialmente aquelas em situações 
de vulnerabilidade, sejam as últimas a serem afetadas. 

Por que falar de orçamento ?



Como isto ocorre no seu Município? No seu Estado?

Estamos vendo todos estes princípios sendo atendidos?

Criança e adolescente é prioridade absoluta? 

Direitos fundamentais são assegurados?

O que fizemos nos últimos 30 anos? Como fizemos?

Como saber se o Município está utilizando o máximo de recursos 
possíveis? 

Por que falar de orçamento ?



❏ A Constituição Federal de 1988 adotou a organização do 
orçamento público por meio da técnica do 
orçamento-programa.

❏ É uma técnica de planejamento que parte do problema, 
atacando suas causas e medindo o resultado por meio 
de indicadores sociais. É uma técnica sofisticada e 
depende de um corpo técnico com expertise.

Por que falar de planejamento orçamentário ?



Art. 165 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais. (...)

§ 16 - As leis de que trata este artigo devem observar, no que 
couber, os resultados do monitoramento e da avaliação das 
políticas públicas previstos no § 16 do art. 37 desta Constituição.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Por que falar de planejamento orçamentário ?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc109.htm#art1


❏ Os artigos 15, 16 e 17 da LRF determinam que a criação, expansão 
ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarretem 
aumento de despesa, bem como o aumento de despesas de caráter 
continuado, devem estar compatíveis com o PPA e com a LOA.

❏ Assim, para a expansão da rede escolar de um município todas as 
ações necessárias (construção de escola, contratação de professores, 
manutenção das novas unidades) devem ser previstas nos 
documentos de planejamento.

Por que falar de planejamento orçamentário ?



RECOMENDAÇÃO 33/2016 CNMP:

❏ Acompanhar o processo de elaboração das propostas de 
leis orçamentárias assim como a subsequente execução 
do orçamento público municipal e distrital, zelando para que 
contemplem os planos de atendimento e de aplicação de 
recursos deliberados pelo Conselho de Direitos da Criança e 
do Adolescente local, observando, em qualquer caso, o 
princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e ao 
adolescente

Por que falar de planejamento orçamentário ?



SEM RECURSOS PÚBLICOS NÃO 
EXISTEM POLÍTICAS PÚBLICAS.

SEM POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO 
SE GARANTEM DIREITOS 

FUNDAMENTAIS.



Efetividade = dados + programas + planos + RECURSOS

❏ Função dos Conselhos Tutelares - assessorar o Poder 
Executivo na elaboração da proposta orçamentária para 
planos e programas de atendimento.

❏ Função dos Conselhos de Direito - deliberação da 
política pública; gestão do fundo.

❏ Controle social

Mas como avançar ?



LDO
Plano Tático

A LDO explicita as 
ações e metas para 

cada ano.

2

PPA
Plano Estratégico

O PPA constitui-se 
de programas com 

indicadores e ações 
(metas) para quatro 

anos.

1

LOA
Plano Operacional

A LOA prevê os 
recursos para 

execução das ações 
necessárias ao 

alcance das metas.

3





❏ Capacitação

❏ Estruturação

❏ Metodologia OCA

❏ Controle Social

Qual o caminho a seguir ?



Orçamento Criança e Adolescente (OCA): agrupamento, a 
seleção e consolidação do conjunto de ações e despesas 
destinadas à criança e ao adolescente no orçamento público e 
na execução orçamentária, de acordo com uma metodologia 
específica.

Metodologia OCA: ferramenta destinada a criar critérios para 
selecionar e apurar os dados orçamentários, possibilitando sua 
compreensão, sua fiscalização, seu monitoramento. Anexo 
TEMÁTICO.

Metodologia OCA



❏ Ministério Público presente nos 
Conselhos de Direitos.

❏ Capacitação dos atores do SGD 
para o acompanhamento do 
ciclo orçamentário.

PPA
LOA LD

O

PLANO
DECENAL

Momento para implementação do OCA



Passo 01 - Compreensão da metodologia OCA: criar condições institucionais 
para a apuração do OCA, compreendendo seus fundamentos e a sua 
importância para a gestão de políticas.

Passo 02 - Levantamento de dados: levantar a base de dados necessária à 
apuração do OCA e disponibilizá-la de forma facilitada para a seleção e 
consolidação de ações.

Passo 03 - Seleção das ações e despesas do OCA: identificar as ações 
governamentais e despesas que deverão compor o OCA, classificando-as em 
exclusivas e não-exclusivas.

Passo 04 - Consolidação e validação do OCA

Passos para implementação do OCA



OCA Total = Orçamento Exclusivo + Orçamento Não Exclusivo

Orçamento + Fundos

Transparência / Fiscalização

Controle social

Metodologia OCA



Metodologia OCA

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/novembro/RELATORIO_CIJE_WEB.pdf
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PPA LDO LOA
Define recursos para 

cada meta;
(Anexo 6 – programa de 

trabalho;
indicação da fonte de 

recursos).
Plano anual de 

aplicação – definição 
de recursos para cada 

ação.

Prioridades anuais 
fixando metas

(Anexo de Metas e 
Prioridades).

Plano de ação anual 
pelo CMDCA.

1º Semestre 2021
Prevê programas.

 Plano de ação 
quadrienal pelo 

CMDCA como base 
do PPA.



Planejamento
Acompanhamento dos conselhos e planos; 

Acompanhamento de todo o ciclo orçamentário;
Previsão PPA - LDO - LOA

Monitoramento 
Monitoramento dos planos e dos orçamentos

Execução
Garantir a correta execução;

Sistema informatizado de acompanhamento

Metodologia OCA



Instrução Normativa (IN 36/2009) 

Tem a finalidade de dotar as disposições funcionais e programáticas 
das leis orçamentárias, em forma operacional que permita a 
aferição, no âmbito da execução das políticas públicas municipais, 
do efetivo cumprimento do princípio da absoluta prioridade à 
criança e ao adolescente, estabelecido no art. 227 da Constituição 
Federal e parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990.

Tribunal de Contas



Oca Municipal
O que temos ?

http://www.cadeparana.org.br/orcamento-publico/

http://www.cadeparana.org.br/orcamento-publico
http://www.cadeparana.org.br/orcamento-publico/


Ausência de métodos de interpretação do orçamento 
público voltados para infância e adolescência.

Alinhamento metodológico para leitura e análise de 
informações orçamentárias, possibilitando a 
categorização e a identificação do gasto público 
municipal relativo a crianças e adolescentes.

Metodologia



Classificação OCA
❏ Exclusivo
❏ Não exclusivo
❏ Não exclusivo infra

Metodologia



Áreas
❏ Assistência Social
❏ Educação 
❏ Saúde

Metodologia



Oca Municipal

https://youtu.be/OoPTpz51Asg

O que temos ?

https://youtu.be/OoPTpz51Asg
https://youtu.be/OoPTpz51Asg




Decreto Estadual n. 3717 de 18 de dezembro de 2019:
1. Relatório de recomendações e metodologia;
2. Identificação dos programas, projetos ou atividades e elaborar 
critérios de seleção dos mesmos;
3. Desenvolvimento de estudos sobre a política para a 
transparência na execução dos recursos;
4. Priorização de DEZ objetivos para nortear a LDO de cada ano 
(CEDCA);
5. Publicidade do material produzido pelo grupo.

Paraná - GT OCA Estadual



Lei 20538 de 20 de Abril de 2021 .
1. Institui o Orçamento da Criança e do Adolescente no Estado do Paraná;
2. § 2º As prioridades indicadas pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CEDCA/PR) anualmente, servirão de subsídio para elaboração do 
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual. 
§ 3º O CEDCA/PR fica incumbido, por meio de Deliberação, de divulgar, sensibilizar e 
informar aos órgãos envolvidos na Política Estadual de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente, para que os mesmos considerem em seus planejamentos as 
prioridades indicadas. 
§ 4º A Secretaria da Fazenda, por meio da Diretoria de Contabilidade Geral, editará 
normas para marcação das despesas do Orçamento Criança e Adolescente, 
emitindo o relatório do OCA junto às Leis Orçamentárias.

Paraná - GT OCA Estadual



1. Ações vinculadas aos Planos Decenais nas peças orçamentárias – 
compromisso com a infância e adolescência;

2. Conhecer o processo orçamentário e fases de execução e 
acompanhamento;

3. Orçamento Criança e Adolescente – ferramenta estratégica para controle 
social;

4. Planejamento efetivo e baseado em dados e análises atualizadas com reais 
necessidades das crianças e adolescentes;

Desafios



5. Participação ativa dos Conselhos de Direitos no processo orçamentário, 
observando não apenas a quantidade mas a qualidade e o uso adequado dos 
recursos públicos. Eficácia, Eficiência, Equidade, Transparência e 
Sustentabilidade;

6. Informações orçamentárias disponíveis de forma amigável à sociedade, 
inclusive para crianças e adolescentes;

7. Identificação e implantação de indicadores de eficiência e eficácia na 
aplicação dos recursos com base em dados quantitativos e qualitativos a fim de 
mensurar o impacto a partir do recurso público investido.

Desafios



➔ Tradução do Comentário Geral nº 19 sobre a elaboração de orçamentos 
públicos para tornar efetivos os direitos da criança [artigo 4] (neste link)

➔ Investimento Público na infância e adolescência: desafios para uma gestão 
inclusiva (neste link)

➔ Roteiro para a incidência política em prol do investimento na Infância (neste 
link)

➔ Estimativa das Políticas Públicas e a Brecha de Investimento na Infância: 
Full Derechos (neste link)

➔ Artigo “Os direitos de crianças e adolescentes na perspectiva orçamentária” 
(neste link)

http://www.centrodedefesa.org.br/publicacoes/

Conteúdos

http://www.centrodedefesa.org.br/wp-content/uploads/sites/13/2018/07/traducao-comentario-geral_19_versao-digital.pdf
http://www.cadeparana.org.br/_publicacoes/investimento-publico-na-infancia-e-adolescencia-desafios-para-uma-gestao-inclusiva-2/
http://www.cadeparana.org.br/_publicacoes/roteiro-para-a-incidencia-politica-em-prol-do-investimento-na-infancia/
http://www.cadeparana.org.br/_publicacoes/roteiro-para-a-incidencia-politica-em-prol-do-investimento-na-infancia/
http://www.cadeparana.org.br/_publicacoes/estimativa-das-politicas-publicas-e-a-brecha-de-investimento-na-infancia-full-derechos/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/os-direitos-de-criancas-e-adolescentes-na-perspectiva-orcamentaria/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/os-direitos-de-criancas-e-adolescentes-na-perspectiva-orcamentaria/
http://www.centrodedefesa.org.br/publicacoes/
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