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Porque Captar pelo OGU?

ORÇAMENTO 
GERAL DA UNIÃOOGU MAIOR ORÇAMENTO 

DOS 3 PODERES

Menor valor de Captação

Recursos para qualquer área: Educação, 
saúde, assistência social, cultura, esporte, 

meio ambiente, etc



Qualquer Instituição

que cumpra os

requisítos mínimos

pode captar

TIPO DE 

RECURSOS

Características desse tipo de Captação

SAÚDE

Atenção Primária: saúde bucal, veículos para transporte 
sanitário, consultórios móveis;

Atenção Especializada: Reforma e ampliação de hospitais, 
policlínicas, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros 

Especializados em Reabilitação (CERs), aquisição de 
equipamentos e adequação física para sua instalação, 

aquisição de unidades móveis de saúde como veículos para 
transporte sanitário eletivo e ambulâncias.

ESPORTE

Atenção à família, criança, adolescentes, idosos, 
pessoa com deficiência

Redução da Demanda de Drogas

Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos 
e Eventos de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão 

Social

Turismo e Cultura

Promoção e Fomento à Cultura Brasileira
festivais, exposições, cursos, palestras, feiras 

nacionais e internacionais, mostras, 
concurso.

Mulheres, Família e Direitos Humanos

Fortalecimento da Família
Promoção e Defesa de Direitos para Todos.

AGRICULTURA

Fomento ao Setor Agropecuário;

Promoção e Fortalecimento da Estruturação 
Produtiva da Agricultura Familiar, Pequenos 

e Médios Produtores Rurais.



Regramento - Legislação - Edital

14.116

14.144 LOA - Lei Orçamentária Anual
Serve: Estimar receita e fixar as despesas da União

13.019

8.726



Qualquer Organização da Sociedade Civil que cumpra esses 3 requisitos

básicos pode captar recursos junto ao Orçamento Geral da União - OGU:

Quem Pode Captar



Setembro: Período onde é 
votado a LOA - Lei 

Orçamentária Anual

Características: Geralmente os 

financiadores não rubricam a 

indicação. Indicação genérica. Fevereiro: Quando se inicia a 
execução do orçamento público

Características: Nesse período os financiadores

estabelecem taxativamente para quem irá os

recursos. O momento mais importante da 

Captação.

Período de Captação



4 - Falta de conhecimento do(s) Objeto(s) (Ações) mais adequada
para a Instituição

6 - Não ter conhecimento da Sistemática (legislação) que 
regulamenta cada Ação (objeto)

2 - Não cumprimentos dos prazos e períodos de captação

Principais erros cometidos na Captação

3 - Buscar recursos fora da área de expertise da Instituição

5 - Não conhecer o perfil do Financiador

1 - Não cumprir os requisitos mínimos exigidos em lei



Como ter Sucesso na Captação



4 - Evite assumir compromissos políticos com o Financiador. 
Estabeleça uma relação de publicização dos recursos encaminhados

Publicizar é a Melhor Solução

5 - Apresente ao Financiador os benefíciosse ele aportar em sua Instituição, tipo:

a) Publicar nas redes sociais as indicações dos recursos

b) Produzir material impresso, fôlder, panfleto informando da indicação

c) Preparar uma homenagem

d) Fazer uma placa de honra ao mérito

e) Realizar uma solenidade e convidar o Financiador para fazer a entrega dos bens, e etc.  

Tudo isso são formas de publicizar a indicação do recurso para Instituição por 
parte do Financiador e apresentar o reconhecimento à sociedade.



CONTATO
E-mail: contato@rubenssantana.com

WhatsApp: (61) 9 9217-5866

Home: rubenssantana.com


