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PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2007 E AS POLITICAS DE 

COMBATE AS DESIGUALDADES (*) 
 

O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2007 (PLDO/2007) que deverá 

orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual traz poucas novidades e para as políticas 

públicas dirigidas às mulheres nem todas as novidades são boas. 

Uma delas é a expectativa bastante otimista de trajetória de crescimento do PIB para 

2007 de 4,75%, 5,0% em 2008 e 5,25% em 2009, o que pode ser positivo se expressar a real 

intenção governamental de implementar políticas monetária e fiscal nessa direção. Vale 

lembrar o crescimento pífio do PIB verificado em 2005 de 2,29%, resultado principalmente da 

política monetária contracionista, sendo que o crescimento esperado em 2006 é de apenas 

3,4% a 3,5%1. Após a divulgação de alguns indicadores positivos pelo IBGE no primeiro 

trimestre, vários consultores estão esperando a elevação de tal taxa para até 4% em 20062. A 

retomada do crescimento econômico certamente estará na agenda dos debates eleitorais. 

 

Superávit Primário X Combate às Desigualdades 

 

Ao longo do PLDO/2007, alguns pontos reforçam de forma tênue tal expectativa. A 

meta de Superávit Primário para o setor público consolidado, que é a economia que o governo 

faz para pagar juros e especialmente para assegurar a capacidade de pagamento de toda a 

dívida, é mantida em 4,25% do PIB, sendo 2,45% para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social. Isso significa que em 2007 no mínimo cerca de R$ 97,5 bilhões dos recursos 

arrecadados em todo o setor público, sendo R$ 56,2 bilhões no Orçamento da União, não 

retornarão na forma de políticas públicas de combate às desigualdades nas suas diversas 

dimensões. 

Como nos anos anteriores, em 2005 essa meta foi cumprida com folga atingindo 4,84% 

do PIB, significando uma economia de R$ 93,5 bilhões para o setor público consolidado, sendo 

que R$ 55,7bilhões deixaram de ser gastos no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social. A expectativa em 2006 é que em função do cenário eleitoral, os gastos governamentais 

sejam acelerados até junho, gerando uma economia mais próxima da meta de 4,25% do que o 

verificado nos anos anteriores, apesar das pressões do “mercado”. Nos 12 meses terminados 

em março, o Superávit Primário atingiu 4,39% do PIB, sendo que nos três primeiros meses 

totalizou R$ 20,98 bilhões. 

É bom lembrar ainda que a tentativa de flexibilização introduzida pelo relator do 

PLDO/2006, através do mecanismo de ajuste anticíclico da meta de Superávit Primário não foi 

incluída pelo Poder Executivo no projeto de LDO/2007. 

                                                 
1 IPEA, boletim conjuntura trimestral de março de 2006. Relatório de Mercado da Gerin/BACEN de 28 de abril. 
2 PIB ganha força, Antônio Machado, Correio Braziliense, 14 de maio de 2006, p. 22. 
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Limites da Execução Orçamentária 

 

Outra novidade presente no PLDO/2007 é a autorização para execução da totalidade da 

programação do projeto de lei orçamentária caso não seja sancionado até 31 de dezembro de 

2006, em resposta ao expressivo atraso na aprovação do orçamento de 2006, que certamente 

prejudicou a execução das políticas públicas nos mais variados setores. 

Na mesma linha de política fiscal um pouco menos restritiva, o PLDO/2007 eleva os 

recursos do Projeto Piloto de Investimentos (PPI), que podem ser excluídos do critério de 

cálculo do Superávit Primário, de R$ 3,0 bilhões para R$ 4,6 bilhões, além do montante dos 

restos a pagar relativos ao PPI que venham a ser inscritos no final de 2006. 

Não foram incluídos os limites para a arrecadação de receitas administradas pela 

Receita Federal,16% do PIB, e para as despesas correntes primárias, 17% do PIB, pois na 

prática não alcançaram os efeitos desejados devendo em 2005 e 2006 exceder tais tetos. 

Em seu lugar é introduzido novo dispositivo que determina que as despesas correntes 

no exercício de 2007 será 0,1 ponto percentual do PIB inferior à observada em 2006. Segundo 

os Ministros da área econômica este dispositivo é tecnicamente superior, pois é mais rígido 

que o teto de 17% registrado na LDO 2006 porque não permite exceções, é mais factível de 

ser gerenciado no decorrer do ano, tendo o Governo todos os instrumentos para fazê-lo 

cumprir e garantirá uma trajetória declinante das despesas correntes. As despesas correntes 

em 2005 ficaram em 17,58% do PIB, o projetado para 2006 é de 17,71% e a previsão para 

2007 como consta do Projeto de Lei é de 17,61%3. 

Dois aspectos devem ser introduzidos nesta discussão. Os limites do conceito 

orçamentário utilizado para investimento e o impacto efetivo sobre os programas finalísticos de 

caráter não obrigatório, onde se encontram os programas nas áreas de direitos humanos, 

geração de emprego e renda, alguns na área da assistência social, educação e da saúde, e 

enfrentamento das desigualdades de raça e gênero e de proteção da criança e do adolescente 

entre outros. O percentual de redução de 0,1%, que em 2007 significará uma redução de 

cerca de R$ 2,3 bilhões, deverá impactar fortemente as despesas relativas aos programas 

citados, grande parte vinculada ao resgate da imensa dívida social e ao combate as 

desigualdades de gênero e raça. 

                                                 
3 Notas Oficiais, Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Brasília, 18/4/2006. 
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Metas e Prioridades 

 

O Poder Executivo mantém a redação do artigo 4º que garante a precedência na 

alocação dos recursos no Projeto de Lei Orçamentária Anual para as prioridades e metas 

definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. No entanto, o que se observou nos anos 

anteriores é um completo desprezo por parte do Poder Executivo do Anexo de Metas e 

Prioridades. A título de exemplo a ação “0911 – Apoio a Serviços Especializados no 

Atendimento às Mulheres” do programa 0156 – Prevenção e Combate à Violência Contra as 

Mulheres constava na LDO 2006 como prioritária, com uma meta de atendimento de 10 mil 

mulheres, enquanto no Projeto de Lei Orçamentária de 2006 a meta é o apoio a apenas 19 

unidades de atendimento. A ação 8601 – Capacitação de Agentes Públicos em Temas 

Transversais também foi incluída como uma das prioridades na LDO para 2006 com a meta de 

capacitar 6.610 agentes públicos. No entanto, o Poder Executivo ignorou tal orientação legal e 

propôs como meta a capacitação de apenas 43 pessoas no valor de R$ 22 mil. 

 

Emendas propostas pelo CFEMEA 

 

Assim, no sentido de tornar efetivo tal artigo, resgatando o papel da LDO como elo 

entre o PPA e a LOA, estamos propondo algumas emendas, como por exemplo a que visa 

incluir no Anexo III, que traz a Relação das Informações Complementares ao Projeto de Lei 

Orçamentária de 2007, o demonstrativo da inclusão das dotações necessárias ao cumprimento 

das prioridades e metas definidas na LDO 2007 e uma outra emenda para garantir que as 

despesas que concorram para o alcance das metas e prioridade definidas na LDO sejam 

protegidas de eventuais contingenciamentos, tendo preferência sobre as demais despesas 

discricionárias no momento da execução orçamentária. Neste mesmo sentido, apresentamos 

também emenda que inclui o programa 0156 – Prevenção e Combate à Violência Contra as 

Mulheres e a ação 6175 – Atenção à Saúde da Mulher entre os protegidos de eventuais 

contingenciamentos, reconhecendo seu caráter estratégico. 

A partir do reconhecimento que as políticas públicas chegam aos diferentes segmentos 

de forma diferenciada, foi estabelecido ainda no Anexo I do PPA 2004-2007, que trata das 

Orientações Estratégicas do Governo, para os três Megaobjetivos a diretriz “Garantia do 

recorte transversal de gênero, raça, etnia, geracional, pessoa portadora de 

necessidade especial e orientação sexual na formulação e implementação de 

políticas públicas;”. No entanto, sua implementação no conjunto de políticas públicas 

federais tem sido pouco satisfatório, pois apenas um número insignificante de programas e 

ações tem observado essa importante diretriz. Assim, apresentamos também emendas 

relativas à incorporação da diretriz de redução das desigualdades de gênero, raça e etnia na 
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elaboração e a execução do orçamento fiscal e da seguridade social e na definição da política 

de aplicação das agências oficiais de fomento, em especial o BNDES. 

 

Objetivando ampliar o grau de transparência na gestão dos recursos públicos, 

apresentamos também duas emendas que determinam a publicação de relatórios relativos ao 

impacto das políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal e pelas agências oficiais de 

fomento no combate as desigualdades em suas várias dimensões. 

 

Nesta mesma direção, mais uma vez estamos apresentando emenda que assegura a 

todas as pessoas o acesso para fins de consulta aos vários sistemas governamentais 

garantindo a necessária transparência para o efetivo exercício do controle social das receitas e 

despesas públicas, além de emenda que determina que os órgãos publiquem o impacto de 

eventuais contingenciamentos sobre os programas e ações de sua responsabilidade. 

Relativamente à participação popular, a LDO/2006 faculta ao Poder Legislativo a 

realização de audiências públicas regionais durante a apreciação da Proposta Orçamentária, 

texto mantido no PLDO/2007. Como se sabe tal dispositivo não foi implementado. Assim, 

apresentamos emenda que determina a realização de audiências públicas regionais e temáticas 

durante a apreciação da Proposta Orçamentária, que contará com a participação de entidades 

e do movimento social. 

Da análise do Anexo I de Metas e Prioridades observa-se que foram selecionados 19 

desafios, 3 a mais que o PLDO2006, com peso expressivo aos desafios vinculados as 

dimensões econômica, regional e ambiental. Dos 12 desafios do Megaobjetivo I – Inclusão 

Social e Redução das Desigualdades Sociais foram selecionados 6; 8 dos 12 desafios 

vinculados ao Megaobjetivo II – Crescimento com Geração de Trabalho, Emprego e Renda, 

Ambientalmente Sustentável e Redutor de Desigualdades Sociais; e 5 desafios dos 9 

vinculados ao Megaobjetivo III – Promoção e Expansão da Cidadania e Fortalecimento da 

Democracia. 

O PPA reafirma em vários momentos a relevância das dimensões gênero, raça e etnia 

no quadro de desigualdade social brasileira. No entanto, entre os desafios priorizados, 

ressentem-se a ausência de dois desafios estratégicos no combate as desigualdades: 

8. Promover a redução das desigualdades raciais, com ênfase na valorização cultural 

das etnias. 

9. Promover a redução das desigualdades de gênero, com ênfase na valorização das 

diferentes identidades. 

Por isso apresentamos emendas tornando tais desafios prioritários em 2007. No desafio 

8 a prioridade é o programa Gestão da Política de Igualdade Racial e no desafio 9 é o 

programa 0156 – Prevenção e Combate a Violência Contra as Mulheres, cujo tema é objeto do 
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projeto de lei 4.559/04 aprovado na Câmara dos Deputados e que tramita agora no Senado 

Federal como PLC 37/2006, que exigirá aporte expressivo de recursos para sua 

implementação. Trata-se, portanto, de dois desafios estratégicos para o enfrentamento e a 

superação das desigualdades. 

Foram selecionados 47 programas, entre os quais 16 programas acompanhados pelo 

projeto “Orçamento Mulher”. 

A “Atenção à Saúde da Mulher”, que até 2005 era definida como Programa, na 

LOA/2006 passa a ser uma ação do programa “Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e 

em Situações Especiais de Agravos”. Tal programa não está entre os prioritários em 2007. 

Assim, estamos apresentando emenda de inclusão da ação “Atenção a Saúde da 

Mulher” no Anexo de Metas e Prioridades, de forma a garantir a efetiva implantação da política 

de atenção às mulheres que são a maioria da população brasileira (50,77%) e as principais 

usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). Seus problemas de saúde são agravados pela 

discriminação nas relações de trabalho e a sobrecarga com as responsabilidades com o 

trabalho doméstico. Outras variáveis como raça, etnia e situação de pobreza, realçam ainda 

mais as desigualdades. As mulheres vivem mais do que os homens, porém adoecem mais 

freqüentemente. A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está 

mais relacionada com a situação de discriminação na sociedade do que com fatores biológicos. 
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EMENDAS AO PLDO 2007 

 
Emendas que criam condições para avaliar a ação governamental no combate as 
desigualdades e na promoção da inclusão social 

Emenda 
PLDO 
2007 

Conteúdo Pág. 

1  O Poder Executivo publicará anualmente relatório do impacto da 
execução dos programas no combate as desigualdades  

9 

2 Art 101. As agências financeiras oficiais de fomento deverão publicar 
anualmente relatório do impacto de suas operações de crédito no 
combate as desigualdades  

10 

 
Emendas que viabilizam ações concretas no combate as desigualdades 

Emenda 
PLDO 
2007 

Conteúdo Pág. 

3 Art. 18 A diretriz de redução das desigualdades de gênero, raça e etnia é 
diretriz geral para a elaboração e a aprovação do Orçamento da 
União/2007. 

11 

4 Art. 101 A diretriz de redução das desigualdades de gênero, raça e etnia será 
observada pelas agências financeiras oficiais de fomento na 
definição da política de aplicação de seus recursos. 

12 

5 Art. 101 
IV-b 

No financiamento, o BNDES dará prioridade aos programas do PPA 
que atuem na redução das desigualdades 

13 

6 Anexo 5 As despesas com ações do Programa Prevenção e Combate à 
Violência contra as Mulheres não serão objeto de limitação de 
empenho 

14 

7 Anexo 1 Inclui o Programa Prevenção e Combate à Violência contra as 
Mulheres nas Metas e Prioridades para 2007 

16 

8 Anexo 1 Inclui a Ação Atenção à Saúde da Mulher nas Metas e Prioridades 
para 2007 

17 

9 Anexo 1 Inclui o Programa Gestão da Política de promoção da Igualdade 
Racial nas Metas e Prioridades para 2007 

18 

10 Anexo 5 Os programas e ações do Anexo 1 não serão objeto de limitação de 
empenho 

19 

11 Anexo 3 A LOA trará o demonstrativo das dotações necessárias ao 
cumprimento das metas e prioridades definidas no Anexo 1 da LDO 

20 

 
Emendas que democratizam o processo orçamentário e viabilizam a transparência e 
a participação social e popular 

Emenda 
PLDO 
2007 

Conteúdo Pág. 

12 Art.18 § 
4º 

Realização de audiências públicas regionais e temáticas sobre a 
PLOA com movimentos sociais 

21 

13 Art 109 Acesso a todas as pessoas ao SIAFI, SIDOR e outros 22 
14 Art. 79 Os órgãos divulgarão, em 10 dias, o impacto do contingenciamento 

em seus programas e ações 
23 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 – PLN 02/2006 - CN 
(SEM VALOR REGIMENTAL) 

EMENDA 1 

Capítulo 

 

Seção: 

      

Subseção: 

      

Art.: 

 

§: 

      

Inciso: 

      

Alínea: 

      

Item: 

      

Anexo*: 

      

REDAÇÃO DO(S) DISPOSITIVO(S) PROPOSTO(S) (*) 

Inclua-se o 
§ O Poder Executivo publicará anualmente relatório do impacto da execução dos programas no 
combate as desigualdades nas dimensões de gênero, raça, etnia, geracional, regional e de 
pessoas com deficiência. 

* exceto Anexo de Metas e Prioridades 

JUSTIFICATIVA: 

     A emenda tem como objetivo ampliar o grau de transparência na gestão dos recursos 

públicos, garantindo que toda a sociedade conheça o impacto das políticas públicas no 

combate as desigualdades sobre os vários segmentos da sociedade. 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 – PLN 02/2006 - CN 
(SEM VALOR REGIMENTAL) 

EMENDA 2 

Capítulo 

VI 

Seção: 

      

Subseção: 

      

Art.: 

101 

§: 

      

Inciso: 

      

Alínea: 

      

Item: 

      

Anexo*: 

      

REDAÇÃO DO(S) DISPOSITIVO(S) PROPOSTO(S) (*) 

Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 101: 
      
§ As agências financeiras oficiais de fomento deverão publicar anualmente relatório do impacto 
de suas operações de crédito no combate as desigualdades nas dimensões de gênero, raça, 
etnia, geracional, regional e de pessoas com deficiência. 
* exceto Anexo de Metas e Prioridades 

JUSTIFICATIVA: 

      A emenda tem como objetivo ampliar o grau de transparência na gestão dos recursos 

públicos, garantindo que toda a sociedade conheça o impacto das políticas públicas no 

combate as desigualdades sobre os vários segmentos da sociedade. 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 – PLN 02/2006 - CN 
(SEM VALOR REGIMENTAL) 

EMENDA 3 

Capítulo: 

III 

Seção: 

I 

Subseção: 

      

Art.: 

18 

§: 

      

Inciso: 

      

Alínea: 

      

Item: 

      

Anexo*: 

      

REDAÇÃO DO(S) DISPOSITIVO(S) PROPOSTO(S) (*) 

Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 18: 
 

§ A elaboração e a execução do orçamento fiscal e da seguridade social deverão obedecer a 
diretriz de redução das desigualdades de gênero, raça e etnia estabelecida no anexo I da Lei 

10.933/04. 

* exceto Anexo de Metas e Prioridades 

JUSTIFICATIVA: 
A Lei 10.933/04, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2004-2007, 

apresentou importante avanço ao mudar o enfoque de análise das desigualdades, 
reconhecendo que a existência do racismo e discriminação da mulher são fatores que 
aumentam a injustiça e a exclusão social e que portanto a questão de etnia, raça e gênero 
devem ser eixo estruturante do Megaobjetivo I. 

A partir do reconhecimento que as políticas públicas chegam aos diferentes segmentos 
de forma diferenciada, foi estabelecido ainda no Anexo I, que trata das Orientações 
Estratégicas do Governo, para os três Megaobjetivos a diretriz “Garantia do recorte 
transversal de gênero, raça, etnia, geracional, pessoa portadora de necessidade 
especial e orientação sexual na formulação e implementação de políticas públicas;”. 

No entanto, sua implementação no conjunto de políticas públicas federais tem sido 
pouco satisfatório, pois apenas um número insignificante de programas e ações tem observado 
essa importante diretriz. 
Assim, o que se pretende com tal emenda é incorporar ao texto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias a diretriz prevista no PPA 2004-2007, de forma que os gestores públicos no 
momento da elaboração e execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social a observem, 
contribuindo assim para a superação das desigualdades de gênero, raça e etnia em nosso país. 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 – PLN 02/2006 - CN 
(SEM VALOR REGIMENTAL) 

EMENDA 4 

Capítulo: 

VI 

Seção: 

      

Subseção: 

      

Art.: 

101 

§: 

      

Inciso: 

      

Alínea: 

      

Item: 

      

Anexo*: 

      

REDAÇÃO DO(S) DISPOSITIVO(S) PROPOSTO(S) (*) 

Dê-se ao caput do art. 101 passa a ter a seguinte redação: 
 
“Art. 101. As agências financeiras oficiais de fomento, respeitadas suas especificidades, 
obedecerão a diretriz de redução das desigualdades de gênero, raça e etnia na definição da 
política de aplicação de seus recursos, observando ainda as seguintes prioridades:” 
* exceto Anexo de Metas e Prioridades 

JUSTIFICATIVA: 
O Plano Plurianual 2004-2007 apresentou importante avanço ao estabelecer como uma 

das diretrizes do Megaobjetivo II - Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, 

ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais- a “Garantia do recorte 

transversal de gênero, raça, etnia, geracional, pessoa portadora de necessidade 

especial e orientação sexual na formulação e implementação de políticas públicas;” . 

Ciente do importante papel a ser desempenhado pelas agências financeiras oficiais de fomento 
no alcance deste Megaobjetivo estratégico do governo, propomos a modificação do art. 101, 
de forma a incorporar essa diretriz como orientação para a definição de suas políticas, 
contribuindo assim com o cumprimento do compromisso assumido pelo atual governo de 
enfrentamento e superação das desigualdades de gênero, raça e etnia. 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 – PLN 02/2006 - CN 
(SEM VALOR REGIMENTAL) 

EMENDA 5 

Capítulo: 

VI 

Seção: 

      

Subseção: 

      

Art.: 

101 

§: 

      

Inciso: 

IV 

Alínea: 

b 

Item: 

      

Anexo*: 

      

REDAÇÃO DO(S) DISPOSITIVO(S) PROPOSTO(S) (*) 

Dê-se a alínea b) do inciso IV, do art. 101 a seguinte redação: 
 
b) financiamento de programas do Plano Plurianual 2004-2007, que atuem na redução das 
desigualdades de gênero, raça e etnia; 

* exceto Anexo de Metas e Prioridades 

JUSTIFICATIVA: 
A emenda visa incluir como prioridade do BNDES o financiamento de programa do Plano 
Plurianual 2004-2007 que atuem na redução das desigualdades de gênero, raça e etnia. 



 

 
CONGRESSO NACIONAL 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 

R A S C U N H O 
 

 
CFEMEA -–CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E ASSESSORIA 

www.cfemea.org.br e telefax (61) 3224-1791 

14

 
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 – PLN 02/2006 - CN 
(SEM VALOR REGIMENTAL) 

EMENDA 6 

Capítulo: 

      

Seção: 

      

Subseção: 

      

Art.: 

      

§: 

      

Inciso: 

      

Alínea: 

      

Item: 

      

Anexo*: 

V 

REDAÇÃO DO(S) DISPOSITIVO(S) PROPOSTO(S) (*) 

Inclua-se o seguinte item no Anexo V: 
ANEXO V 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007 
DESPESAS QUE NÃO SERÃO OBJETO DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO, NOS TERMOS DO 

ART. 9o, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 
 

II) DEMAIS DESPESAS RESSALVADAS, CONFORME O ART. 9o, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR 
No 101 , DE 2000: 
3. Despesas com as ações vinculadas ao Programa 0156 Prevenção e Combate a Violência 
Contra a Mulher 

* exceto Anexo de Metas e Prioridades 

JUSTIFICATIVA: 
A Prevenção e o Combate à Violência Contra a Mulher é um dos temas históricos do 

movimento de mulheres e uma prioridade da sociedade expressa de forma incisiva na 1ª 

Conferência de Mulheres. Está prevista na Constituição Federal no § 8o do art. 226 e em vários 

tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, como a Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), e seu 

Protocolo Facultativo, o Plano de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher (1995), a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 

(Convenção de Belém do Pará, 1994), além de outros instrumentos de Direitos Humanos. 

Os dados comprovam sua ocorrência no cotidiano das mulheres. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, quase metade das mulheres 

assassinadas são mortas pelo marido ou namorado, atual ou ex. A violência responde por 

aproximadamente 7% de todas as mortes de mulheres entre 15 a 44 anos no mundo todo. 

Em alguns países, até 69% das mulheres relatam terem sido agredidas fisicamente e até 47% 

declaram que sua primeira relação sexual foi forçada∗. 

A Fundação Perseu Abramo, em pesquisa realizada no Brasil, em 2001, por meio do 

Núcleo de Opinião Pública, investigou mulheres brasileiras sobre diversos temas envolvendo a 

condição da mulher, conforme transcrito abaixo: 

A projeção da taxa de espancamento (11%) para o universo investigado (61,5 milhões) 

indica que pelo menos 6,8 milhões, dentre as brasileiras vivas, já foram espancadas ao menos 
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uma vez. Considerando-se que entre as que admitiram ter sido espancadas, 31% declararam 

que a última vez em que isso ocorreu foi no período dos 12 meses anteriores, projeta-se cerca 

de, no mínimo, 2,1 milhões de mulheres espancadas por ano no país (ou em 2001, pois não se 

sabe se estariam aumentando ou diminuindo), 175 mil/mês, 5,8 mil/dia, 243/hora ou 

4/minuto – uma a cada 15 segundos. 

Convém lembrar ainda que em 2004 a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

encaminhou projeto de lei relativo a não violência contra a mulher, que visa garantir um 

“amparo mais eficaz e adequado ao tamanho do sofrimento e da injustiça a que são 

submetidas, quando vivem esse tipo de situação” e que também apresenta desdobramentos 

orçamentários. O projeto de lei 4.559/04 foi aprovado na Câmara dos Deputados e tramita 

agora no Senado Federal com PLS 37/2006. 

 

Todos estes elementos justificam que sua dotação não seja objeto de limitação de 

empenho. 

 

∗ Fonte: OMS, Informe Mundial sobre Violencia e Saúde 2002, disponível em 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/ 

∗∗ Relatório da Dep. Jandira Feghali ao Projeto de Lei nº 4.559/04 na Comissão de Seguridade 

Social e Família 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 – PLN 02/2006 - CN 
(SEM VALOR REGIMENTAL) 

EMENDA 7 

ANEXO METAS E PRIORIDADES 

          
( ) ACRÉSCIMO  ( ) EXCLUSÃO (x) INCLUSÃO 

          
 DESAFIO: 9. Promover a redução das desigualdades de gênero, com ênfase na 
valorização das diferentes identidades. 
 
 META/PRIORIDADE: 

Programa 0156 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres 
0790 – Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco 
Meta: Mulher Abrigada (unidade) 2500 
09GT – Apoio a Projetos Educativos e Culturais de Prevenção à Violência Contra as 
Mulheres 
Meta: Projeto Apoiado (unidade) 26 
0911 – Apoio a Serviços Especializados no Atendimento as Mulheres em Situação de 
Violência 
Meta: Unidade de Atendimento apoiada (unidade) 1500 
2272 Gestão e Administração do Programa 
6812 Capacitação de Agentes pra a Prevenção e Atendimento de Mulheres em Situação 
de Violência 
Meta: Pessoa capacitada (unidade) 1500 

JUSTIFICATIVA: 
O PPA 2004-2007 apresentou importantes avanços ao explicitar em vários momentos a 

relevância das dimensões gênero, raça e etnia no quadro de desigualdade social brasileira, em 

especial: 

“Tal registro é necessário para rompermos com a visão que nega a existência do 
racismo e discriminação da mulher como fator que aumenta a injustiça e a exclusão 
social” 
A incorporação do Desafio nº 09 “Promover a redução das desigualdades de gênero, 

com ênfase na valorização das diferentes identidades” ao Plano Plurianual 2004-2007 foi uma 

conquista do movimento social no bojo do processo participativo de elaboração deste PPA, 

respondendo ao diagnóstico apresentado. Neste desafio o foco de intervenção principal são as 

mulheres em situação de pobreza e violência, sejam elas indígenas, negras, crianças, jovens 

ou idosas. 

Assim, a presente emenda visa garantir a inclusão do Desafio nº 09 e do programa 0156 

Prevenção e Combate a Violência Contra as Mulheres da SEPM entre as prioridades da Lei 

Orçamentária de 2007. 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 – PLN 02/2006 - CN 
(SEM VALOR REGIMENTAL) 

EMENDA 8 

ANEXO METAS E PRIORIDADES 

          
( ) ACRÉSCIMO  ( ) EXCLUSÃO (x) INCLUSÃO 

          
 DESAFIO: 3 Promover o acesso universal, com qualidade e equidade á seguridade social 
( saúde, previdência e assistência ). 
 
 META/PRIORIDADE: 

 
Programa 1312 – Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais 
de Agravos . 
 
Ação 1312.6175.0001 – Atenção à saúde da mulher 
Meta: Mulher beneficiada ( unidade ) 61.742.752 
 

JUSTIFICATIVA: 
As mulheres são a maioria da população brasileira (50,77%) e as principais usuárias do 
Sistema Único de Saúde – SUS. Freqüentam os serviços de saúde para o seu próprio 
atendimento mas, sobretudo, acompanhando crianças e outros familiares, pessoas idosas, 
com deficiência, vizinhos, amigos. São também cuidadoras, não só das crianças ou outros 
membros da família mas também de pessoas da vizinhança e da comunidade. 

  

 A situação de saúde envolve diversos aspectos da vida, como a relação com o meio-
ambiente, o lazer, a alimentação e as condições de trabalho, moradia e renda. No caso das 
mulheres, os problemas são agravados pela discriminação nas relações de trabalho e a 
sobrecarga com as responsabilidades com o trabalho doméstico. Outras variáveis como raça, 
etnia e situação de pobreza, realçam ainda mais as desigualdades. As mulheres vivem mais 
do que os homens, porém adoecem mais freqüentemente. A vulnerabilidade feminina frente a 
certas doenças e causas de morte está mais relacionada com a situação de discriminação na 
sociedade do que com fatores biológicos. 

 

Os indicadores epidemiológicos do Brasil mostram uma realidade na qual convivem 
doenças dos países desenvolvidos (cardiovasculares e crônico-degenerativas) com aquelas 
típicas do mundo subdesenvolvido (mortalidade materna e desnutrição). Os padrões de 
morbi-mortalidade encontrados nas mulheres revelam também essa mistura de doenças, que 
seguem as diferenças de desenvolvimento regional e de classe social. 

Assim, a presente emenda visa garantir a inclusão do Programa Atenção à Saúde de 

Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos e, especificamente, da Ação 

Atenção à saúde da mulher, entre as prioridades do Desafio nº 3 da Lei orçamentária de 

2007. 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 – PLN 02/2006 - CN 
(SEM VALOR REGIMENTAL) 

EMENDA 9 

ANEXO METAS E PRIORIDADES 

          
( ) ACRÉSCIMO  ( ) EXCLUSÃO (X) INCLUSÃO 

          
 DESAFIO: 8. Promover a redução das desigualdades raciais, com ênfase na valorização 
cultural das etnias 
 
 META/PRIORIDADE: 
1152 - GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL 
0770 – Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial 
Meta: Iniciativa apoiada (unidade) 80 
 
8601 – Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais 
Meta: Pessoa Capacitada (unidade ) 1000 
 
      

 

JUSTIFICATIVA: 

Um dos compromissos assumidos pelo Governo no PPA 2204-2007 é o enfrentamento 

das desigualdades de raça. No entanto, ao não incluir como prioridade para o ano de 2007 o 

Desafio nº 08 -Promover a redução das desigualdades raciais, com ênfase na valorização 

cultural - o governo abre mão de enfrentar injustiças históricas e problemas estruturantes da 

pobreza em nosso país. 

Tal emenda visa incluir como prioridade para 2007 este Desafio de forma a contribuir 

para o enfrentamento e a superação das desigualdades de raça. 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 – PLN 02/2006 - CN 
(SEM VALOR REGIMENTAL) 

EMENDA 10 

Capítulo: 

      

Seção: 

      

Subseção: 

      

Art.: 

      

§: 

      

Inciso: 

      

Alínea: 

      

Item: 

      

Anexo*: 

V 

REDAÇÃO DO(S) DISPOSITIVO(S) PROPOSTO(S) (*) 

Inclua-se o seguinte item no Anexo V: 
ANEXO V 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007 
DESPESAS QUE NÃO SERÃO OBJETO DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO, NOS TERMOS DO 

ART. 9o, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 
 

II) DEMAIS DESPESAS RESSALVADAS, CONFORME O ART. 9o, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR 
No 101 , DE 2000: 

4. Demais despesas com os programas e ações relacionados no Anexo I –Metas 
e Prioridades 

• exceto Anexo de Metas e Prioridades 

JUSTIFICATIVA: 
O objetivo da presente emenda é garantir que as despesas que concorram para o alcance das 

metas e prioridade definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sejam protegidas de eventuais 

contingenciamentos, tendo preferência sobre as demais despesas discricionárias no momento 

da execução da peça orçamentária, conforme faculta a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar no 101, de 4 de maio de 2000)em Art. 9º, § 2º , tornando efetivo a 

determinação expressa no Art. 4º dessa Lei que determina que tais despesas “... terão 

precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2007 e na 

sua execução...” 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 – PLN 02/2006 - CN 
(SEM VALOR REGIMENTAL) 

EMENDA 11 

Capítulo: 

      

Seção: 

      

Subseção: 

      

Art.: 

      

§: 

      

Inciso: 

      

Alínea: 

      

Item: 

      

Anexo*: 

III 

REDAÇÃO DO(S) DISPOSITIVO(S) PROPOSTO(S) (*) 

      Inclua-se no Anexo III o seguinte inciso: 
 

demonstrativo da inclusão no projeto de lei orçamentária anual das dotações necessárias ao 
cumprimento das prioridades e metas definidas no Anexo I desta Lei. 

* exceto Anexo de Metas e Prioridades 

JUSTIFICATIVA: 
      O Anexo de Metas e Prioridades nas Leis de Diretrizes Orçamentárias tem 

desempenhado papel meramente formal, pois na elaboração do projeto de lei orçamentária 

anual o Poder Executivo tem constantemente ignorado sua existência. A emenda visa incluir no 

Anexo III que traz a Relação das Informações Complementares ao Projeto de Lei Orçamentária 

de 2007 o demonstrativo da inclusão das dotações necessárias ao cumprimento das 

prioridades e metas definidas na LDO 2006. Pretende-se com isso resgatar o papel da LDO de 

elo de ligação entre o PPA e a LOA. 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 – PLN 02/2006 - CN 
(SEM VALOR REGIMENTAL) 

EMENDA 12 

Capítulo: 

III 

Seção: 

I 

Subseção: 

      

Art.: 

18 

§: 

4º 

Inciso: 

      

Alínea: 

      

Item: 

      

Anexo*: 

      

REDAÇÃO DO(S) DISPOSITIVO(S) PROPOSTO(S) (*) 

Dê-se ao §4º do art. 18 a seguinte redação: 

 

“§ 4o O Poder Legislativo realizará audiências públicas regionais e temáticas durante a 
apreciação da Proposta Orçamentária, que contará com a participação de entidades e do 
movimento social, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 48 da Lei 
Complementar no 101, de 2000.” 

* exceto Anexo de Metas e Prioridades 

JUSTIFICATIVA: 
A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade 

Fiscal, estabelece vários procedimentos no sentido de garantir a Transparência da Gestão 

Fiscal. Entre eles a participação popular, conforme definido no parágrafo único do art. 48: 

“Art. 48...... 

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação 

popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de 

discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.” 

Assim, o objetivo da presente emenda é incorporar ao texto da lei de diretrizes orçamentária a 

determinação de que o Poder Legislativo observe o princípio da participação popular no 

processo de discussão do projeto de Lei Orçamentária, através de realização de plenárias 

regionais e temáticas. 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 – PLN 02/2006 - CN 
(SEM VALOR REGIMENTAL) 

EMENDA 13 

Capítulo: 

VIII 

Seção: 

      

Subseção: 

      

Art.: 

109 

§: 

      

Inciso: 

      

Alínea: 

      

Item: 

      

Anexo*: 

      

REDAÇÃO DO(S) DISPOSITIVO(S) PROPOSTO(S) (*) 

Dê-se ao caput do art. 109 a seguinte redação: 
 
“Art. 109. Para fins de apreciação da Proposta Orçamentária, do acompanhamento e da 

fiscalização orçamentária a que se refere o art. 166, § 1o, inciso II, da Constituição, será 

assegurado a todas as pessoas o acesso, para fins de consulta, aos seguintes sistemas: 

* exceto Anexo de Metas e Prioridades 

JUSTIFICATIVA: 
O objetivo da presente emenda é garantir o acesso a todas as pessoas aos diversos sistemas 
da administração pública federal, garantindo a necessária transparência para o efetivo 
exercício do controle social das receitas e despesas públicas. 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 – PLN 02/2006 - CN 
(SEM VALOR REGIMENTAL) 

EMENDA 14 

Capítulo: 

III 

Seção: 

V 

Subseção: 

      

Art.: 

79 

§: 

      

Inciso: 

      

Alínea: 

      

Item: 

      

Anexo*: 

      

REDAÇÃO DO(S) DISPOSITIVO(S) PROPOSTO(S) (*) 

      Inclua-se no art. 79 o seguinte parágrafo como primeiro, renumerando-se os demais: 
 
§1º Os órgãos deverão divulgar no prazo de 10 dias úteis o impacto da limitação de empenho 
e movimentação financeira nos programas e ações a seu cargo, após o estabelecido no caput 
deste artigo. 

* exceto Anexo de Metas e Prioridades 

JUSTIFICATIVA: 
A emenda tem como objetivo ampliar o grau de transparência na gestão dos recursos públicos, 

garantindo que toda a sociedade conheça o impacto do contingenciamento sobre os programas 

e ações, situação que não se verifica hoje. 

 


