A Carta de Serviços é um instrumento que reflete o papel social
da organização pública ao informar aos cidadãos quais os

SECRETARIA DE
ORÇAMENTO FEDERAL - SOF

SERVIÇOS prestados por ela, como ACESSAR e OBTER esses
serviços e quais são os COMPROMISSOS e os PADRÕES DE
ATENDIMENTO estabelecidos. É uma ferramenta de gestão

CARTA DE SERVIÇOS

fornecida pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública. As ações deste Programa têm por

Sofinha
e sua turma

objetivo contribuir para que essas organizações públicas se
empenhem cada vez mais em favor da sociedade. Nesse
sentido, a Carta de Serviços da Cartilha “Sofinha e sua Turma”
facilita e amplia o acesso do cidadão às informações orçamentárias em uma linguagem simples, de fácil compreensão para
todos.

Como obter

A cartilha eletrônica Sofinha e sua Turma está disponível para
download, em português, no Portal do Orçamento Federal
www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria
Versões impressas da cartilha, podem ser solicitadas pelo
e-mail sofinha@planejamento.gov.br informando a quantidade
e o objetivo da solicitação.

Onde tirar dúvidas

Outros esclarecimentos sobre a cartilha podem ser obtidos
pelo e-mail sofinha@planejamento.gov.br ou pelo telefone (61)
2020-2329 ou 2020-2431.

orcamentofederal.gov.br

SOFINHA E SUA TURMA
Como utilizar

O que é
A Cartilha Sofinha e sua Turma é uma história em quadrinhos publicada pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF que
apresenta o orçamento público no dia a dia de uma família. Ela foi feita
para tornar a leitura interessante e agradável para a sociedade. A
personagem principal é a Sofinha, uma menina simpática e muito
inteligente, que aos poucos aprende sobre o orçamento com sua
família, na escola e com os amigos. O orçamento público é um assunto
muito importante para o país e para a vida das pessoas. Porém, nem
todos conseguem entender o orçamento e saber o seu valor para a
sociedade. Por isso é importante disseminar o conhecimento do
Orçamento Público de uma forma fácil e com linguagem acessível
para todos.

Público-alvo
Qualquer pessoa que tenha interesse em aprender sobre o
tema Orçamento Público.

A Cartilha Sofinha e sua Turma é disponibilizada pela SOF
que, em parceria com Estados, Municípios e entidades privadas, leva
a escolas e instituições de ensino informações para divulgar o que é
o Orçamento Público e sua importância.
A cidade de Blumenau, em Santa Catarina, é um bom
exemplo de como a Cartilha pode ser usada. O Município, por meio
do Grupo de Educação Fiscal Municipal, trabalha a Cartilha Sofinha
em 26 unidades escolares. Os professores utilizam o material em
conjunto com atividades curriculares e proporcionam um melhor
entendimento sobre o Orçamento Público aos estudantes. Outras
informações deste projeto podem ser obtidas pelo endereço:
www.educacaofiscalblumenau.blogspot.com/2010/06/educacao
-fiscal-entrega-5-mil-revista.html.

Área responsável
Coordenação-Geral de Inovação, Assuntos Orçamentários
e Federativos - CGOFI, da Secretaria de Orçamento Federal - SOF, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP.

compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social;
II - estabelecer as normas necessárias à elaboração e à implementação dos orçamentos federais sob sua responsabilidade;
III - proceder, sem prejuízo da competência atribuída a outros
órgãos, ao acompanhamento da execução orçamentária;
IV - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento
e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
V - orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos
setoriais de orçamento;
VI - exercer a supervisão da Carreira de Analista de Planejamento e
Orçamento, em articulação com a Secretaria de Planejamento e
Investimentos Estratégicos, observadas as diretrizes emanadas do
Comitê de Gestão das Carreiras do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;
VII - estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da
despesa; e
VIII - acompanhar e avaliar o comportamento da despesa pública e
de suas fontes de financiamento, bem como desenvolver e participar de estudos econômico-fiscais, voltados ao aperfeiçoamento do
processo de alocação de recursos.

Compromissos
Conteúdo
A primeira edição “Como o governo deve gastar o dinheiro
pago pela sociedade?” é dividida em sete capítulos onde os personagens falam de assuntos como a Lei do Orçamento, o papel da SOF e a
Lei de Responsabilidade Fiscal de forma simples e educativa. O
conteúdo é apresentado de uma forma didática para que professores
e educadores repassem os conhecimentos em escolas e ambientes
educacionais. A segunda edição tratará do tema “Como a sociedade
deve acompanhar o dinheiro gasto pelo governo?” .

I – garantir a transparência, simplificando a linguagem usualmente
utilizada no orçamento público, de forma a facilitar ao cidadão a
compreensão da matéria;
II - aprimoramento, a cada ano, da qualidade das informações;
III - fornecer instrumentos que possibilitem professores e multiplicadores da educação fiscal entenderem o Orçamento Público e
disseminarem o conhecimento; e
IV – gerar uma sociedade mais informada e participativa em relação
à gestão dos recursos públicos.

Objetivos

Conheça a SOF

I - divulgar ações sobre Orçamento Público;
II - capacitar servidores estaduais e municipais em questões orçamentárias;
III - orientar crianças e formar os futuros cidadãos; e
IV - dar início a um trabalho de divulgação e sensibilização da sociedade quanto à importância da participação popular no processo
orçamentário, até a definição das prioridades para os gastos do Governo.

A Secretaria de Orçamento Federal - SOF é um órgão
específico do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal
subordinada diretamente ao Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
À SOF compete:
I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da lei de
diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária da União,

MISSÃO DA SOF
“Racionalizar o processo de alocação de recursos, zelando pelo
equilíbrio das contas públicas, com foco em resultados para a
sociedade.”
VISÃO DA SOF
“Ser a organização de excelência na gestão dos recursos públicos
federais.”

