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Estabelecer leis e 
políticas que favoreçam a 
mobilização de recursos, 
alocando orçamento e 
gastos. 

Planejar, aprovar, aplicar 
e justificar de forma 
sistemática os 
orçamentos nos níveis de 
governo nacional, 
estadual e municipal. 

Coletar, gerar e divulgar 
dados e informações 
sobre crianças e 
adolescentes, que 
ajudam a formular e 
aplicar as leis, políticas, 
programas e orçamento 
adequados. 

Mobilizar, alocar e usar 
efetivamente recursos 
públicos suficientes para 
aplicar as leis, políticas, 
programas e orçamento 
aprovados. 

O Estado (país) 
deve assegurar 4 
aspectos centrais 

na adoção de 
medidas 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS PAÍSES PARA O CUMPRIMENTO 
DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 



ETAPAS DO PROCESSO 
ORÇAMENTÁRIO 

PLANEJAMENTO 

APROVAÇÃO 

EXECUÇÃO 

ACOMPANHAMENTO 



Processo sequencial de etapas e subetapas 

•1. Avaliação da   
situação 

 

• 2. Políticas, 
legislação e 
programas 
ligados a 
questões fiscais 

 

• 3. Mobilização 
de recursos 

 

• 4. Elaboração 
de orçamentos 

planejar 

• 1. Análise da 
proposta pelos 
legisladores 

 

• 2. Aprovação do 
orçamento pelo 
órgão legislativo 

 

aprovar • 1.Transferência e 
gasto dos 
recursos 
disponíveis 

 

• 2. Relatórios 
orçamentários 
durante o 
período 

 

• 3. Execução do 
Orçamento 

 

 executar 

• 1.Relatórios 
e avaliações 
de final de 
exercício 

 

• 2.Auditorias 

 

acompanhar 



Planejamento SUBETAPAS 

 Primeira Etapa 

 ETAPAS DO PROCESSO SUBETAPAS 
 

I. PLANEJAMENTO 1. Avaliação da situação  

2. Políticas, legislação e 

programas ligados a 

questões fiscais  

3. Mobilização de recursos  

4. Elaboração de orçamentos  

 



PLANEJAMENTO 

ATIVIDADE CENTRAL 
 
Coleta e 
levantamento de 
informações e dados 
sobre as condições 
de vida e a situação 
dos direitos de 
crianças e 
adolescentes. 
 

SUBATIVIDADES: 
  
Obter ou elaborar dados detalhados  
por: 

 
 Idade, sexo, critério étnico-raciais, 

condição socioeconômica, 
deficiência, área geográfica e 
grupos mais vulneráveis. 
 

 Periodicidade de informações 
passadas (3 a 5 anos) e futuras 
(mínimo de 5 a 10 anos). 

 

 Estabelecer uma linha de base e 
um conjunto de indicadores para 
avaliar posteriormente os 
resultados. 



PLANEJAMENTO 

ATIVIDADE CENTRAL 
 
Aprovar um marco 
normativo baseado 
na harmonização das 
leis e planos locais 
com mandatos 
nacionais e globais. 

  

  

  

SUBATIVIDADES: 

 

Governo local (municipal) executa: 
  

 Análise e adaptação da legislação 
e planejamento de acordo com 
os instrumentos nacionais e 
globais relevantes sobre os 
direitos das crianças e 
investimento na infância e 
adolescência. 

 



PLANEJAMENTO 

ATIVIDADE CENTRAL 
  
Preparar estimativas 
de gastos para 
definir legislação, 
políticas, programas 
e serviços adequados 
em favor da infância 
e adolescência. 
 

SUBATIVIDADES: 

  

O governo municipal deve realizar: 

  

 Análise do orçamento municipal 
que permite saber quantos são e 
como os recursos alocados são 
gastos. 

  

 Avaliar os resultados do orçamento 
em conformidade com os direitos 
de crianças e adolescentes. 

  

 Efetuar um cálculo dos recursos 
necessários para o orçamento em 
termos de direitos de crianças e 
adolescentes. 

 



PLANEJAMENTO 

ATIVIDADE CENTRAL 
 
Avaliação e 
ampliação da 
mobilização de 
recursos e fontes de 
financiamento.  
 

SUBATIVIDADES: 
  
O governo municipal 
realiza: 
  
 Análise da cobrança de 

impostos e mecanismos 
contra sua evasão fiscal. 

  
 Mecanismos para 

combater a corrupção. 
  
 Incentivos especiais do 

governo federal. 
  
 Canon 
 

 



PLANEJAMENTO 

ATIVIDADE CENTRAL 
 
Elaboração da 
proposta de 
orçamento e 
declaração prévia. 

SUBATIVIDADES: 

  

O Governo municipal deve levar em 
conta: 

  

 Dotação orçamentária para as 
crianças e adolescentes (CA). 

 

 Alocação de conta que 
indiretamente afete CA. 

 

 Financiamento e aplicação de 
normas, políticas e programas que 
favoreçam CA. 

 

 Facilidades de avaliações e 
auditorias sobre o impacto de 
orçamentos anteriores de CA. 



PLANEJAMENTO 

ATIVIDADE CENTRAL 
  
Desenvolver 
capacidades e 
aperfeiçoar 
metodologias e 
ferramentas de 
elaboração de 
orçamento público a 
partir de novas 
abordagens. 

SUBATIVIDADES: 

  

O governo municipal é responsável por: 

  
 Adotar sistemas de classificação 

orçamentária internacionalmente 
aceitos e compatíveis com os direitos 
da CA. 

  

Sistemas que podem ser: 

 
 Funcional (por setores ou subsetores) 
 Econômico (despesas correntes e de 

capital)  
 Administrativo (Ministérios, 

departamentos ou outras organizações) 

  

Por programas de orçamento: 
 Plano de capacitação 



MEF PERU Fontes de financiamento item 

Recursos determinados Contribuições para Fundos 

Fundos de contribuições obrigatórias feitas 

pelos trabalhadores 

Segurança Social da Saúde 

Reservas de pensão 

Fundo Municipal de Compensação 

  

 Imposto Municipal de Promoção 
 Imposto de Veículos, Embarcações de 

passeio 

Impostos Municipais 
 

 Predial 

 Alcabala (transações comerciais 

internas) 

 Patrimônio Veicular 

 Shows públicos não esportivos 

 Cassinos, apostas, jogos, caça-níqueis  

Canon e over Canon 

Renda da exploração econômica dos 

recursos naturais em seus territórios 

Fundos de royalties 

Impostos aduaneiros 

Áreas aduaneiras, marítimas, fluviais, 

lacustres, terrestres, postais 

Participações 

Transferências para eliminação de 

desonerações tributárias 

Transferências FONIPREL  



•Registro de organizações representativas 

•Estabelecer o ORÇAMENTO PARTICIPATIVO com 
organizações da área da infância e a participação de 
CA. 

Formalizar a 
representação e 
o mecanismo de 
participação no 

processo 
orçamentário 

•Monitoramento, consultas, 

•Debate e troca de experiências, modelos inovadores 

•Espaço para coordenação e incidência. Conselho 
consultivo de especialistas 
 

Estabelecer um 
OBSERVATÓRIO 
LOCAL no PEIA 

• PACTO LOCAL PARA INVESTIMENTO NA 
INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA 

• Autoridades e tomadores de decisão do mais 
alto nível 

Acordos e 
consenso político 

Planejamento: PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO, 
CONSULTA, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIANÇAS 



 ETAPAS DO PROCESSO SUBETAPAS 

I. APROVAÇÃO 
 

1. Exame da proposta pelos 
legisladores 

 
2.  Aprovação do orçamento pelo 

órgão legislativo 

Segunda etapa: APROVAÇÃO 



Orçamento público 

 

- PPA (Plano Plurianual) 

- LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 

- LOA (Lei Orçamentária Anual) 

Audiência 

com 
atores-
chave 

Acesso 
público ao 
documento 

APROVAÇÃO 



 ETAPAS DO PROCESSO    SUBETAPAS 
I. EXECUÇÃO 

1.Transferência e gasto dos 
recursos disponíveis  

 

2. Relatórios orçamentários 
durante o período  

 

3. Execução do Orçamento  

 

Terceira etapa: EXECUÇÃO 



 ETAPAS DO PROCESSO    SUBETAPAS 
I. ACOMPANHAMENTO 

1.Relatórios e avaliações 
de final de exercício  

 

2.Auditorias   

Quarta etapa: ACOMPANHAMENTO 



Consulta 
cidadã 

planejar 

aprovar 

executar 

acompanhar 

Em todo o 
processo 



Horizonte: institucionalizar o 
OCA (PEIA) 

O desafio da institucionalização implica: 
 

 Tonar visível, mensurável e avaliável um conjunto de 
variáveis socioeconômicas sobre crianças e 
adolescentes  

 Novo paradigma de política e preparação do 
orçamento público, instrumentos teóricos, 
metodológicos e operacionais e formação de quadros. 

Mudança institucional, da regulamentação, da gestão 
e da cultura institucional 

 Participação ativa do cidadão em apoio à proposta 

 



Vontade Política e poder de decisão de alto nível 

Pacto Local do mais alto nível de decisão 
para o investimento na infância entre os 
Municípios, Estados, Ministérios, políticas 
intersetoriais e entre os diferentes níveis 

de Governo. 

Acesso e oportunidades 
para as 

autoridades/DECISORES 

(RECONHECIMENTO, 
FORMAÇÃO, FONTES DE 

FINANCIAMENTO) 

Alianças e instância 
de COORDENAÇÃO 
LOCAL para o OCA 

com a sociedade civil 
organizada 

Planos e normas 
internas do mais 

alto nível que 
incorpore a 

abordagem da 
infância no 

orçamento público 
do ano fiscal. 

Marketing 
político/mídia 
/redes sociais 

Dimensão 
política 



Participação e liderança de Meninas, Meninos e Adolescentes 

Reconhecimento de Organização da área da infância e a 
participação de crianças e adolescentes. 

Formalizar a representação nos espaços do orçamento 
participativo 

Audiências Públicas, Diagnósticos, Orçamento Participativo, 
Mapeamento 

Considerar todas as crianças e adolescentes 

Dados por idade, sexo, critério étnico-raciais, condição socioeconômica, 
deficiência, área geográfica e grupos mais vulneráveis. 

Dimensão 

ética 



análise da 
situação 

•Estudos qualitativos e quantitativos, Diagnóstico situacional das 
condições de crianças e adolescentes. 

análise 

econômica 

•Identificar quais são e como são gastos os recursos direcionados a 
crianças e adolescentes. Quais políticas financeira e fiscal são 
mobilizadas. Analisar a arrecadação de impostos. 

•Busca por financiamento: público, doadores, plano para melhoria 
de arrecadação de tributos. 

análise de 
capacidade 

 

•Necessidade de formação e qualificação para o OCA – Orçamento 
Criança e Adolescente 

•Utilização de novos instrumentos de planejamento e elaboração de 
orçamento 

Dimensão Econômica 



Avanços e desafios da 
DESCENTRALIZAÇÃO 

 

 Alguns avanços relevantes foram 
alcançados em termos de cobertura dos 
serviços sociais e a participação política foi 
promovida. Mas,  

 a equidade continua sendo um desafio, 
pois alguns países continuam mostrando 
diferenças marcantes entre territórios ricos 
e pobres.  



Políticas sociais e fontes de financiamento na 
América Latina 

Casos: 

 Canalização considerável do nível nacional para o 
nível municipal. 

 Programas que direta ou indiretamente beneficiam  
CA, comparados a receitas de outras fontes. 

 No nível municipal, há um atraso na capacidade de 
gasto no âmbito da gestão descentralizada. 

 No nível municipal, o percentual de itens 
direcionados à área social em relação ao orçamento 
total teria aumentado. 
 
 

 AMUCH-Asociación de Municipalidades de Chile. ¿Qué está pasando con niños, niñas y 
adolescentes?. El rol de los municipios y la infancia: situación actual, avances y desafíos. 29 
Páginas. Enero,  2017 .Pág. 2 y 3 

 BELTRAN, Dante. Presupuesto Público dirigido a Niños y Niñas, PERU-2014. Dirección General de 
Presupuesto Público-MEF. Lima, mayo 2015. Lámina 11. 

 



papel dos Municípios 
e crianças e 
adolescentes  
Chile AMUCH 

 Dos 27,1% dos 
municípios 
entrevistados, 
ressaltaram que a 
principal dificuldade 
em trabalhar para as 
crianças é a falta de 
recursos financeiros. 

 18,7% disseram que 
era a falta de 
recursos humanos 

 16,1% a precariedade 
do espaço físico onde 
você trabalha. 



Chile : AMUCH 

 visão de curto prazo 
dos objetivos e metas 
enquanto o programa 
é executado. 
 

 alguns municípios, 
especialmente 
urbanos e com uma 
população com 
altos padrões de 
vida, alcançaram um 
quadro institucional 
para as crianças. 



Peru 

 Estudo PERU (12 municípios 

distritais de 8 regiões, período 
2007-2007 a 2010 

(WorldVision): RECURSOS 
INSUFICIENTES para 
cobertura adequada 
entre 0-5 anos de 
idade, estimando que o 
gasto social diário 
para cada criança 
variou de 0,30 a 1,60 
novos soles 
(aproximadamente 
50 centavos) 


