
Orçamento Criança e 
Adolescente (OCA SP)  

CPCA/CPI - SMDHC 
COPLAN - SF



O que é? Linhas Gerais
➔Um levantamento, em formato de relatório (ROCA), do conjunto de ações e 
despesas do orçamento público, destinado à proteção e ao desenvolvimento da 
criança e do adolescente;

➔Objetiva esclarecer o quanto o município destina e efetivamente gasta na 
promoção dos direitos e no desenvolvimento dessa população;

➔Permite monitorar e avaliar os gastos com Crianças e Adolescentes da Lei de 
Orçamento Anual (LOA) e sua execução ao longo do ano.



O que é? Origens e Referências 
➔Ponto de partida: diretriz do Grupo Executivo Pacto pela Infância (1995) = 
desenvolver metodologia para monitorar os gastos do orçamento público federal;

➔Orçamento Criança (OC): metodologia inicial envolvendo o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA); a Fundação de Assistência ao Estudante com o apoio 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef);

➔“De Olho no Orçamento Criança”:  aperfeiçoamento da metodologia  (OC) em 
2005 a partir da parceria entre a Fundação Abrinq, o Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc) e o Unicef;

➔a partir de 2006, o orçamento criança e adolescente tornou-se exigência para 
obter o prêmio do Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC), outra iniciativa da 
Fundação Abrinq. 



Como ele surgiu na SMDHC?
➔A Prefeitura do Município de São Paulo assinou o Termo de Adesão ao PPAC 
da Fundação Abrinq, comprometendo-se a priorizar as crianças e os 
adolescentes durante a gestão 2017-2020, de modo a colocá-las no centro das 
políticas públicas municipais; 

➔A partir do preenchimento do OCA 2016, CPCA e CPI articularam a 
implementação do ROCA para que se tornasse um "produto" da PMSP, 
independente do  PPAC;

➔Em conjunto com a COPLAN/SF, discutiu-se a possibilidade de execução do 
Projeto, e a partir disso, foi pensada a 1ª Oficina do Orçamento Criança e 
Adolescente. 



OCA Exclusivo e OCA Não exclusivo

Orçamento Criança e Adolescente total = Orçamento Exclusivo + 
Orçamento não Exclusivo

Orçamento Criança e Adolescente 
Exclusivo (OCA-Ex)

Orçamento Criança e Adolescente 
Não Exclusivo (OCA-NEx)

Grupo de ações e despesas 
voltadas diretamente para a 
promoção da qualidade de vida 
de crianças e adolescentes.

Grupo de ações e despesas 
dirigidas para a promoção e 
melhoria das condições de 
vida das famílias que 
beneficiam o desenvolvimento e 
a proteção da criança e do 
adolescente.

Tabela 1 - Elaboração própria, adaptado de FUNDAÇÃO ABRINQ (2017), Quadro 6, pág 18. 



Índice NEx 
➔Para as dotações “não exclusivas” → índice que corresponde à
proporcionalidade da  população de até 18 anos incompletos com a população total 
do município. 

➔Tal índice é multiplicado pelos valores apurados

População 0-18 anos (2017) 2.738.501

População Total (2017) 11.696.088

Índice NEx 0,23

dados fornecidos pela Fundação SEADE em 26/04/2018



Como elaborar o OCA na prática?

➔A COPLAN/SF seleciona todas as Funções, Sub-funções orçamentárias 
identificadas na metodologia da ABRINQ e aplica as ponderações indicadas 
(Orçamento Exclusivo ou Não-exclusivo); 

➔Uso da ferramenta “CUBO do SOF” para extrair e classificar previamente;

➔CPI/SMDHC aplica os índices (NEX/EX) e "prepara" o ROCA minuta;  

➔Próxima etapa: validação das Secretarias: classificação exclusividade (NEX e 
EX), da classificação geral, do nível de execução das despesas identificadas. 
Contribuições para análise e formatação do ROCA e para construção de uma 
visão intersetorial do orçamento.  



Usos do OCA 
➔Para o Programa Prefeito Amigo da Criança (Fundação Abrinq): 

○ constitui um dos requisitos a serem preenchidos na plataforma do
Programa, com dados de 2016, 2017, 2018 e 2019.

➔Para o Relatório Orçamento Criança e Adolescente (ROCA) "produto" da PMSP: 

○ favorece o planejamento orçamentário; 

○ fortalece o controle social e fomenta a transparência ativa;

○ subsidia a elaboração de relatórios comparativos; 

○ auxilia no aprimoramento de políticas, programas e projetos 
municipais.



Metas 

➔Validação das dotações Exclusivas e Não Exclusivas

➔Contribuição do ROCA:

○ Comparação com os anos anteriores

○ Sugestão de formato/promoção de intersetorialidade

➔GT: formalizar ou não? Portaria?

➔Publicização do 1° ROCA → 1° trimestre de 2019 (com dados de 2018)



Fluxo

➔Oficina

➔Entrega das Minutas

➔Devolutivas

➔Reunião com cada pasta após devolutiva 



Equipe (ROCA piloto)

CPCA/SMDHC: 

Ana Beatriz Passos 
abpassos@prefeitura.sp.gov.br3113-9643

Cecília Bascchera
cbascchera@prefeitura.sp.gov.br 3113-9725 

CPI/SMDHC: 

Elizete Nicolini
enicolini@prefeitura.sp.gov.br 3113-8917

COPLAN/SF:

Sandro Palanca
spalanca@prefeitura.sp.gov.br 2873-6225 


