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O que é?

● relatório (ROCA)              Relatório Orçamento Criança e Adolescente;

● ações e despesas do orçamento público       população entre 0 e 18 anos 
incompletos no município;

População 0-18 anos (2017) 2.738.501

População Total (2017) 11.696.088

% de população de crianças e 
adolescentes no município (2017)

aprox. 23

dados fornecidos pela Fundação SEADE em 26/04/2018



Metodologia

Área Função Subfunção

Saúde 10 - Saúde

16 - Habitação

17 - Saneamento

Educação 12 - Educação

13 - Cultura

27 - Desporto e Lazer

Proteção de Direitos 08 - Assistência Social

14 - Direitos da Cidadania



Mudança Qualitativa

● Como é: Relatório de execução Orçamentária (2017)



Mudança Qualitativa

● Como é: Relatório de execução Orçamentária (2017)            pesquisa por 
Função 08 (Assistência Social) e Subfunção 243 (Assistência à Criança e 
Adolescente)



Mudança Qualitativa

● Como vai ficar: Proposta de piloto Relatório Orçamento Criança e Adolescente 
(ROCA)



Justificativa

● facilitar o entendimento              sociedade civil e da própria PMSP; 

● transparência ativa no município       Meta 49, do eixo Desenvolvimento 
Institucional do Programa de Metas 2017-2020 da PMSP:

Garantir que 100% dos dados publicados pela Prefeitura estejam 
disponíveis em formato aberto, integrando ferramentas básicas de 
acessibilidade.



Justificativa

● princípio da Prioridade Absoluta             art. 227 da CF/1988 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão



Justificativa

● princípio da Prioridade Absoluta             art. 4º do ECA/1990

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária.

[...]

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção à infância e à juventude.



Justificativa

● aprimoramento                políticas, programas e projetos municipais;

● compromissos internacionais 

○ Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030 da ONU); 

○ Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU);



Conclusão

● aprimorar o planejamento orçamentário, a transparência ativa e o monitoramento 
das informações orçamentárias;

● princípios de legalidade, moralidade, publicidade e eficiência            CF/88;

● princípio de prioridade absoluta às crianças e adolescentes            CF/88 e ECA/90;

● mudanças qualitativas        todas as fases do ciclo de políticas públicas - formulação, 
implementação, avaliação e monitoramento -;

● projeto  intersecretarial             benefícios a toda a PMSP;

● primeiro passo             orçamentos temáticos para o município.


