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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.

Abaixo, estão alguns critérios gerais de consistência que reduzem a possibilidade de

considerarmos para a avaliação uma informação incorreta, a partir de alguns parâmetros

mínimos, pelos quais podemos determinar que um orçamento apresentado não está apto

a receber uma análise e comparação no grupo de municípios participantes da apuração.

Caso o OCA tenha sido totalmente preenchido e, mesmo assim, pelo menos uma linha

abaixo esteja em vermelho, signi�ca que os dados apresentam alguma inconsistência.

Caso a linha esteja em vermelho, aparecerá um breve texto explicando o porquê, e

mostrando como essa inconsistência pode ser corrigida.

Consistência - OCA
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Do contrário, caso o OCA não tenha sido totalmente preenchido, alguns critérios podem

apresentar inconsistência em função da ausência de informações que ainda não foram

preenchidas. Ou seja, recomendamos a conferência das consistências apenas após a

�nalização do preenchimento dos outros formulários (Dados iniciais, OCA Saúde, OCA

Proteção e OCA Educação).

  1) Orçamento Total do Executivo Municipal declarado fora da margem do
Finbra

  2) Valor Total do Orçamento do Executivo Municipal (Dotação inicial) > 0

  3) Valor Total do Orçamento do Executivo Municipal (Liquidado) > 0

  4) OCA Total (Dotação inicial) > 0

  5) OCA Total (Liquidado) > 0

  6) Valor Total do Orçamento do Executivo Municipal (Dotação inicial) >
OCA Total (Dotação inicial)

  7) Valor Total do Orçamento do Executivo Municipal (Liquidado) > OCA
Total (Liquidado)

Os valores informados para as despesas liquidadas do OCA Total do seu

Município são maiores do que a totalidade do Orçamento do Executivo

Municipal, o que é impossível.



05/01/2022 15:41 Plataforma do Programa Prefeito Amigo da Criança

https://prefeito.org.br/team_member/programa/apuracao/15464?consistency=oca 3/4

Dado que o OCA é apenas uma parte do orçamento público municipal, o

OCA do seu Município foi considerado inconsistente.

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 realizadas (liquidadas) para o ano. Tais

despesas planejadas consideram, além das despesas do OCA, todos os

outros gastos do município.

O que fazer para corrigir a inconsistência:

Muito possivelmente foi inserido um valor incorreto na coluna Liquidado

para o campo Valor Total do Orçamento do Executivo Municipal, do

questionário Dados iniciais.

Reveja os valores informados na coluna Liquidado para o Valor Total do

Orçamento do Executivo Municipal no questionário Dados iniciais.

Sugerimos a conferência dos valores presentes no Relatório Resumido

de Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre do ano de referência,

mais especi�camente o Anexo 2, chamado de Execução das Despesas

por Função e Subfunção.

Este relatório (RREO) foi necessariamente enviado pela gestão ao

Tribunal de Contas. Portanto, este documento deve estar disponível

junto ao setor contábil do seu Município.

Quando os valores tiverem sido gravados corretamente, a inconsistência

deverá desaparecer.

  8) OCA Saúde (Liquidado) > 0
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  9) OCA Educação (Liquidado) > 0

  10) OCA Educação (Liquidado) / Valor Total do Orçamento do Executivo
Municipal (Liquidado) > 6,0%
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apartidária que atua exclusivamente para promover a defesa

dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil.

© FUNDAÇÃO ABRINQ | COPYRIGHT 2015 - 2022

https://www.fadc.org.br/

