
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIO S
                                        NÚCLEO OCA

MEMÓRIA DA 8ª REUNIÃO DE 2014 DO NÚCLEO OCA SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO
DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO FEDERAL

Ref: modelo do manual das rotinas

DATA: 01 de setembro de 2014.
LOCAL: Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude
HORÁRIO: das 17:00 às 18h30

PARTICIPANTES: Riezo Almeida, Doutora Fabiana, Consuelo, Doutora Luísa de Marillac e Doutor
Nelson 

ASSUNTOS TRATADOS: 
 
1. Avaliação de Custos da Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal.
2. Discussão do modelo de trabalho do grupo.

 

ATIVIDADE EFETUADA:

� Apresentação dos Custos pela Secretaria da Criança e pela Secretaria da Fazenda. A
discussão ficou pautada na legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF que exige dos
municípios, em especial do Distrito Federal, a aplicação do sistema de custos. Entretanto,
chegamos a conclusão que o Distrito Federal não tem ainda implantado um sistema de
custos para apurar a política pública das criança e dos adolescentes.

� Discussão de um modelo de trabalho diverso do atualmente previsto no Núcleo OCA. O
promotor de justiça Nelson questionou se o modelo do Núcleo OCA atendia a atual
demanda das Promotorias. A resposta da Promotora Luísa de Marillac foi que o atual
modelo com analista de orçamento exclusivo esgotou-se. Com isso, a Coordenadora do
Núcleo Doutora Fabiana ratificou que as demandas de trabalho tem de partir do analista
de orçamento para que o atual modelo funcionasse. O analista de orçamento explicou que
segue o modelo adotado pelo projeto o OCA é nosso! E por fim , decidiu-se que o atual
modelo do Núcleo OCA com um analista de orçamento exclusivo esgotou-se. Dessa forma,
ficou decidido que a próxima reunião do dia 21/09/2014 será a transição do trabalho do
Núcleo Oca com apresentação do Relatório das atividades 2013/2014, além da
organização das pastas com todos os arquivos ( relatório, pareceres, nota técnica, entre
outros ) salvos no diretório “R”.   

LOCAL: sala de reuniões da PDIJ.
Brasília, 01 de setembro de 2014.


