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Apresentação

“Com a crescente descentralização e municipalização das 
políticas públicas, a participação e a mobilização da 

sociedade civil na preparação e acompanhamento do 
orçamento público municipal tornam-se da maior importância 

para incluir projetos de interesse da comunidade e corrigir 
eventuais desvios na sua execução.”

1(Reiko Niimi, s/d )

esde  2013, a Solidariedade 

D 2França-Brasil , em parceria com o 
3

Instituto C&A  e articulado com 

organizações governamentais e não-

governamentais que atuam, em Nova 

Iguaçu, na promoção de políticas públicas 

para a infância, tem desenvolvido o Projeto 

Construindo em Rede: Plano Municipal pela 

Primeira Infância.

No primeiro ano, 2013, o projeto debruçou-

se sobre a discussão e elaboração do Plano, 

tendo como referência o Plano Nacional pela 

Primeira Infância, elaborado pela Rede 
4Nacional Primeira Infância  e aprovado, em 

2010, pelo Conanda – Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Plano Municipal pela Primeira Infância de 

Nova Iguaçu contou com a participação 

a t i v a  d e  m a i s  d e  1 7 0  p e s s o a s 

representando instituições sociais, 

secretarias municipais, fóruns, coletivos e 

conselhos municipais. Em novembro do 

mesmo ano o Plano foi aprovado em 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Nova Iguaçu.

No ano seguinte, o Projeto Construindo em 
Rede voltou-se para o acompanhamento do 
cumprimento das 220 ações do PMPI e 
t a m b é m  i m p l e m e n t o u  a l g u m a s 
ferramentas com o objetivo de melhorar e 
ampliar o alcance deste monitoramento. 
Dessas ferramentas, destaca-se o 
Orçamento Primeira Infância em Evidência 
– Opine, que consiste em uma análise da Lei 
Orçamentária Anual para o exercício de 
2014, levantando os investimentos e as 
despesas previstas para políticas públicas 
voltadas para crianças pequenas, de até 
seis anos de idade.

O presente documento é uma continuação 
desta análise, pois trata-se de um balanço 
comparativo entre os recursos previstos na 
Lei Orçamentária e o resultado final daquilo 
que foi efetivamente liquidado em 2014. A 
partir desta análise, podemos fazer uma 
reflexão quanto as prioridades do governo e 
também discutir como devemos agir para 
influenciar tanto a previsão como a 
destinação de recursos para a primeira 
infância.

Boa leitura!
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Introdução

“A garantia de prioridade [à criança e ao 
adolescente] compreende [a] destinação 

privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à 

juventude”.

5(Estatuto da Criança e Adolescente,1990 ) .

 Opine – Orçamento Primeira 

OInfância em Evidência, é uma 

metodologia que se constitui como 

uma das atividades do Projeto Construindo 

e m  R e d e :  A c o m p a n h a m e n t o , 

Monitoramento e Avaliação do Plano 

Municipal pela Primeira Infância de Nova 

Iguaçu.

Esta segunda fase do Opine, consiste em 

uma análise comparativa entre as 

despesas constantes no Balancete das 

Despesas por Órgão no ano de 2014, 

fornecido pela Secretaria de Planejamento 

e Despesas – Semplad e as despesas 

previstas na Lei Orçamentária Anual para o 

exercício de 2014.

Para realizar o Opine, nos baseamos na 

cartilha “12 passos para apuração do 

Orçamento criança: manual para 

apuração do orçamento criança em 

prefeituras” (Fundação Abrinq, 2007), 

que trata da apuração do Orçamento para a 
6

faixa etária de 0 a 18 anos .

Para 2015, temos como uma das ações 

identificar as despesas liquidadas para a 

Primeira Infância no Orçamento de 2014, 

seguindo uma metodologia similar à 

apuração do Opine.

O trabalho só foi possível graças ao acesso 
que o Projeto teve à execução do 
Orçamento Municipal do ano de 2014, 
fornecido pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e Despesas - Semplad, que 
permitiu o aprofundamento da análise 
orçamentária. Cabe ressaltar que, para 
essa primeira versão da análise, não 
pudemos acessar o documento finalizado, 
pois três órgãos que fazem a execução 
orçamentária em separado ainda não 
repassaram a prestação de contas à 
Semplad até o fechamento deste texto 
(Câmara  Mun i c i pa l ,  Ins t i t u to  de 
Previdência dos Servidores Municipais de 
Nova Iguaçu – Previni e Fundação 
Educacional e Cultural de Nova Iguaçu – 
Fenig), o que torna esse documento 
preliminar, com finalização prevista após 
os envios das prestações de contas citadas 
acima.

O presente documento será encaminhado 
ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente para a sua 
validação e posterior discussão sobre as 
despesas que de fato são executadas para 
a primeira infância na Cidade.

Por fim, sempre é importante lembrar que 
esta experiência, iniciada no ano passado, 
foi a primeira de que se tem notícia no 
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PMPI
Projeto Construindo em Rede: Acompanhamento, Monitoramento

e Avaliação do Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu
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Brasil de análise de um orçamento público 
municipal a partir da ótica da primeira 
infância e que, portanto, necessita ser 
replicada e aperfeiçoada.

O documento está estruturado da seguinte 
forma: na primeira parte, explicamos a 

metodologia de apuração utilizada, 
seguida do capítulo destinado às análises 
comparativa entre o previsto e o realizado 
no Orçamento de Nova Iguaçu para 2014 e 
às considerações finais.
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Metodologia

ste documento está organizado em 

Equatro etapas que foram seguidas a 
fim de obter, como resultado final, os 

valores das despesas e investimentos 
liquidados para a Primeira Infância no ano 
de 2014. As etapas são:

1 – Compreensão do Opine; 
2 – Levantamento de Dados; 
3 – Seleção dos Programas de Trabalhos e 
Elementos de Despesas; 
4 – Despesas do Opine e Consolidação e 
Validação do Opine.

1 – Compreensão do Opine 

Objetivo: Criar as condições institucionais 
para a apuração do Opine, compreendendo 
seus fundamentos e importância para a 
gestão de políticas.

O balanço comparativo do Opine é a 
apuração do conjunto de despesas 
destinadas à primeira infância que foram 
e f e t i vamen t e  l i q u i d ad a s ,  s e n d o 
selecionadas, agrupadas e consolidadas a 
partir das informações do Balancete das 
Despesas por Órgão, consolidando as 
informações do ano de 2014.

Considerando a apuração dos Programas 
8de Trabalho  e dos seus respectivos 

elementos de despesas, os dados foram 
tratados em dois grupos:

- Orçamento Primeira Infância em 
Evidência Exclusivo (Opine-EX): ações 
implementadas exclusivamente para a 
atenção direta à primeira infância, tais 
como, promoção de Educação Infantil e de 
saúde materno-infantil;

- Orçamento Primeira Infância em 
Evidência Não Exclusivo (Opine-NEX): 
ações de saúde, educação, assistência 
social, habitação, saneamento, cultura e 
esporte que beneficiam diretamente a 
família e a sociedade como um todo e não 
apenas a criança.

Para calcular o Opine-NEX consideramos o 
percentual de crianças da primeira infância 
em relação à população em geral que, em 

9
Nova Iguaçu, corresponde a 9,7% . Em 
outros casos específicos utilizamos outros 
percentuais levando-se em consideração, 
também, o objetivo do programa de 
trabalho.

2 – Levantamento de Dados

Objetivo: Levantar a base de dados 
necessária à apuração do Opine e 
disponibilizá-la de forma facilitada para a 
seleção e consolidação das despesas.

“Em última análise, leis e políticas são meios,  instrumentos de 
ação; crianças são pessoas, sujeitos. Nelas estão a razão e o 

sentido da legislação e das práticas administrativas. É preciso 
encontrá-las em suas identidades, ser companheiros de suas 

trajetórias de vida, entendê-las como construtoras da 
sociedade que somos.”

(Maria Fernanda Rezende Nunes, Patrícia Corsino e Vital 
7Didonet, 2011 )
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Nesta etapa, buscamos obter o Balancete 
de Despesas por Órgão na íntegra, já com 
as receitas e despesas consolidadas para o 
ano de 2014.

O documento fornecido pela Semplad 
contém todos os Programas de Trabalho, 
divididos por Unidades Orçamentárias e 
por órgãos. Em cada Programa de 
Trabalho, por sua vez, constam todos os 
elementos de despesas, separados por 
fonte, excetuando apenas os órgãos que 
ainda não enviaram a prestação de contas 
(CMNI, Previni e Fenig), que serão 
incorporadas oportunamente.

Com base neste documento, foi possível 
definir quais os programas de trabalho 
traziam despesas liquidadas voltadas para 
a primeira infância e, assim, foi destacado 
os Valores Base para Cálculo do balanço 
comparativo do Opine 2014.

Aproveitamos, também, para obter o valor 
final para cada programa de trabalho e, 
c o n s e q u e n t e m e n t e ,  p a r a  c a d a 
secretaria/órgão. A previsão final consiste 
nas alterações realizadas na previsão 
inicial através de suplementações ou 
reduções. Assim, podemos especificar os 
programas de trabalho, órgãos e 
secretarias que ganharam ou que 
perderam recursos.

Além disso, analisamos como ocorreu a 
liquidação dos recursos em relação ao 
Orçamento Final e aos valores reservados 
para cada secretaria/órgão.

3 – Seleção das Ações e Despesas do 
Opine

Objetivo: Identificar as ações e despesas 
que deverão compor o Opine, definindo o 
Orçamento Exclusivo e o Orçamento Não 
Exclusivo.

A partir da coluna de “Valores Base para o 
Cálculo do Opine Liquidado” foram 
aplicadas as percentagens de acordo com 

os objetivos de cada programa de 
trabalho: 0% - não se aplica ao Opine; 
100% - despesas do Opine-EX; e 9,7% - 
despesas do Opine-NEX.

Em alguns casos específicos, no Opine-
NEX, optamos por percentagens mais 
condizentes com o objetivo da rubrica, da 
seguinte forma:

 8,8% - Programas de Trabalho que se 
referem às matrículas de alunos da Rede 

10
Municipal , onde levamos em conta a 
percentagem de matrículas em creche e 
pré-escola em 2010 relacionada à 
matrícula total da rede municipal. 
Consideramos, neste caso, os seguintes 
Programas de Trabalho: Capacitação 
Profissional da Educação; Alimentação 
Escolar; Construção, Reforma, Ampliação 
e Modernização das Unidades de Ensino 
Fundamental; Construção, Reforma, 
Ampliação e Modernização – Escola 
Modelo; Manutenção das Unidades 
Escolares de Ensino Fundamental; 
Manutenção das Unidades Escolares – 
Escola Modelo; Fornecimento de Passe 
Escolar; Transporte Escolar do Ensino 
Básico; Manutenção e Remuneração do 
Magistério; Atividades e Manutenção da 
Casa do Professor.

 31,1% - Programas de Trabalho que 
envolvem crianças e adolescentes. Nesse 
caso consideramos a percentagem da 
população de 0 a 6 anos e a população total 

11de crianças e adolescentes . Temos para 
este caso os seguintes Programas de 
Trabalho: Ações de Prevenção de Violência 
contra Crianças e Adolescentes; Apoio às 
Ações de Prevenção à Violência; Ações de 
Proteção às Crianças e aos Adolescentes 
do FMDA; e Proteção a Crianças e 
Adolescentes.

 47,9% - Programa de Trabalho que 
envolve crianças de 0 a 6 anos e idosos 
(acima de 60 anos), considerando o 
quantitativo de habitantes nessas duas 

12
faixas etárias . Aqui identificamos o 

PMPI
Projeto Construindo em Rede: Acompanhamento, Monitoramento

e Avaliação do Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu
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Programa de Trabalho Serviço de 
Conv ivênc ia  e  For ta lec imento  de 
Vínculo/Crianças de 0 a 6 anos e/ou 
Idosos. 

 48,1% - Programa de Trabalho que 
13

envolve crianças (0 a 12 anos) . Nesse 
caso calculamos a percentagem de 
crianças de 0 a 6 anos do total de crianças 
(0 a 12 anos). Temos então o Programa de 
Trabalho Serviços de Acolhimento/Abrigos 
– ACI.

Com os dados acima, foi possível 
estabelecer as percentagens do Opine-EX e 
Opine-NEX, bem como o total de recursos 

liquidados no ano de 2014, que tenham 
relação com o Opine.

A apuração do Opine considerou todo tipo 
de despesa liquidada pela prefeitura para 
implementar ações destinadas à primeira 
infância e/ou para famílias. Nesse sentido, 
foram consideradas algumas despesas 
com at iv idades-meio relacionadas 
diretamente à finalidade do Opine.

Foram descartadas Secretarias, Programas 
de Trabalho ou Elementos de Despesas que 
não se destinam especificamente à 
primeira infância, conforme o Quadro 
abaixo:

Quadro 1 – Distribuição das Despesas liquidadas que 
não se aplicam ao Opine de Nova Iguaçu, em 2014.

Secretaria/Órgão Programas 
Elementos de 

Despesa 
Valor Previsão 

(R$) 
Valor Liquidado 

no ano (R$) 

  Total   675.625.137,00 440.589.816,69 

CAMARA MUNICIPAL  Todos Todos 16.381.338,00 0,00 

SUBTOTAIS 16.381.338,00 0,00 

S. M. DE GOVERNO Todos Todos 24.985.107,00 25.019.463,15 

SUBTOTAIS 24.985.107,00 25.019.463,15 

S. M. OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

Gab. Secretário - Manut das 
ativ adm e oper das U. O. 

Todos 5.347.503,00 9.806.276,58 

SS de Obras Públicas - 
Urbanismo - Infra-estrutura 
urbana - Sist intel de transp - 
Drenagem e Pavimentação 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

25.100.000,00 2.564.577,27 

SS de Obras Públicas - Desenv 
Urbano - Programa de Infra-
estrutura do PAC 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

1.980.275,00 548.341,03 

SS de Obras Públicas - 
Manuteção dos serviços e 
equipamentos públicos 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

78.385,00 236.192,98 

SS de Projetos Urbanos - Pró-
Cidades 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

209.000,00 35.153,26 

SS de Projetos Urbanos - Pro-
moradia 

Juros sobre a 
dívida por 
contrato 

300.000,00 0,00 

Outros 
encargos sobre 
a divida por 
contrato 

1.000.000,00 2.966.483,83 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

1.000.000,00 0,00 
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Secretaria/Ôrgão Programas 
Elementos de 

Despesa 
Valor Previsão 

(R$) 
Valor Liquidado 

no ano (R$) 

S. M. OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

SS de Projetos Urbanos - Pro-

moradia 

Principal da 
dívida 
contratual 
resgatado 

1.045.000,00 0,00 

SS de Conservação e Serviços 
Publicos - Manut, conserv, e 
exp do sist de iluminação 
pública 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

500.000,00 13.386,23 

SS de Conservação e Serviços 
Publicos - Gestão do Sistema 
de Iluminação 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

50.000,00 0,00 

SUBTOTAIS 36.610.163,00 16.170.411,18 

S. M. DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Todos Todos 61.118.360,00 50.757.258,13 

SUBTOTAIS 61.118.360,00 50.757.258,13 

S. M. ECONOMIA E 
FINANÇAS 

Todos Todos 12.701.981,00 14.789.019,82 

SUBTOTAIS 12.701.981,00 14.789.019,82 

S. M. DE 
TRANSPORTE, 
TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA 

Gab Secretário - Manut das 
ativ adm e oper das U. O. 

Todos 9.062.954,00 8.167.389,98 

Gab Secretário - Fiscalização 
do Trânsito 

Todos 1.385.800,00 132.714,00 

Gab Secretário - Manut, 
implantação e revitalização da 
sinalização semafórica vertical 
e horizontal 

Todos 1.692.900,00 0,00 

SS de Transportes - Atividades 
de Operação de Trânsito 

Todos 2.256.319,00 0,00 

SUBTOTAIS 14.397.973,00 8.300.103,98 

S. M. DE EDUCAÇÕO 

Gab Secretário - Contribuição 
Patronal dos Servidores da 
Educação para o INSS 

Todos 150.000,00 0,00 

Gab Secretário - Ensino 
Fundamental - Manut das ativ 
adm e oper da Semed 

Todos 13.850.000,00 23.031.696,25 

Gab Secretário - Horário 
Integral - Alimentação Escolar 
- FNDE/PNAE/PNAC/PCNI 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

0,00 134.493,78 

Gab Secretário - Construção, 
reforma, ampliação e 
modernização das unid de 
ensino fundamental 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

270.000,00 48.128,00 

Gab Secretário - Construção, 
reforma, ampliação e 
modernização - Escola Modelo 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

5.000.000,00 0,00 

Gab Secretário - Manut das 
unidades escolares de ensino 
fundamental 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

600.000,00 85.719,88 

PMPI
Projeto Construindo em Rede: Acompanhamento, Monitoramento

e Avaliação do Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu
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Secretaria/Ôrgão Programas 
Elementos de 

Despesa 
Valor Previsão 

(R$) 
Valor Liquidado 

no ano (R$) 

S. M. DE EDUCAÇÕO 
 

Gab Secretário - Fornecimento 
de passe escolar 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

600.000,00 0,00 

Gab Secretário - Transporte 
Escolar do ensino Básico  

Despesas 
exercícios 
anteriores 

190.000,00 202.000,00 

Gab secretário - Manutenção e 
remuneração do Magistério - 
Fundeb 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

10.400,00 0,00 

Ressarcimento 
de despesa de 
pessoal 
requisitado 

15.600,00 0,00 

Gab Secretário - Escola Viva de 
Educação Integral 

Todos 1.000.000,00 7.812,00 

Gab Secretário - Ensino Médio 
- Curso Pré-Vestibular de Nova 
Iguaçu 

Todos 87.800,00 0,00 

Gab Secretário - Ensino 
Superior - Auxílio Transporte 
para universitários egressos 
pelos sist de cotas 

Todos 421.092,00 29.615,93 

Gab Secretário - Auxílio aos 
Estagiários do Cidade 
Universitária 

Todos 280.000,00 0,00 

Gab Secretário - Educação 
Infantil - construção, reforma, 
ampliação e modernização - 
ensino infantil 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

300.000,00 0,00 

Gab Secretário - Manutenção 
das Creches 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

50.000,00 0,00 

Gab Secretário - manutenção 
das unidades escolares - pré-
escola 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

1.650.000,00 0,00 

Gab Secretário - Educação de 
Jovens e Adultos 

Todos 225.000,00 908.950,00 

Gab Secretário - Pró-Jovem 
Urbano 

Todos 2.404.174,00 1.096.580,26 

Gab Secretário - Brasil 
Alfabetizado 

Todos 211.200,00 44.460,80 

Gab Secretário - atividades e 
manuteção da educação 
inclusiva 

Todos 300.000,00 0,00 

Gab Secretário - Contribuição 
Patronal para o Previni 

Todos 20.550.000,00 25.806.311,36 

SUBTOTAIS 48.165.266,00 51.395.768,26 

PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICIPIO 

Todos Todos 6.250.144,00 5.856.071,41 

SUBTOTAIS 6.250.144,00 5.856.071,41 

Opine Balanço Comparativo entre as
Despesas Previstas e as Despesas Liquidadas em 2014
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Secretaria/Ôrgão Programas 
Elementos de 

Despesa 
Valor Previsão 

(R$) 
Valor Liquidado 

no ano (R$) 

S. M. DE CULTURA 

Gab Secretário - Manut das 
ativ adm e oper das U. O. 

Todos 1.515.239,00 1.637.443,88 

Gab Secretário - manut do 
Centro Cultural de Nova 
Iguaçu 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

5.000,00 0,00 

Gab Secretário - Manut dos 
Centros Artes e dos Esportes 
Unificados - CEUS 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

5.000,00 0,00 

Departamento de Cultura - 
Implantação e Manutenção de 
equipamentos culturais 
Descentralizados 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

5.000,00 0,00 

Departamento de Cultura - 
Projetos Culturais voltados ao 
Horário Integral 

Todos 410.000,00 0,00 

Departamento de Cultura - 
Criação e Difusão das Ativ 
culturais e artísticas de Nova 
Iguaçu 

Todos 935.000,00 0,00 

Departamento de Cultura - 
Apoio e Incentivo às Atividades 
e Artísticas de Nova Iguaçu 

Todos 548.000,00 0,00 

Depart de Fomento Artist Cult 
- Difusão Cultural 

Todos 135.000,00 1.164.500,00 

Depart de Patrim Histórico e 
Cultural - 
Conservação/restauração e 
fiscal dos patrim histor e 
culturais de NI 

Todos 1.573.961,00 0,00 

SUBTOTAIS 5.132.200,00 2.801.943,88 

S.M. DE 
PLANEJAMENTO E 
DESPESA 

Todos Todos 74.600.000,00 52.236.308,37 

SUBTOTAIS 74.600.000,00 52.236.308,37 

S. M. DE ESPORTE E 
LAZER 

Gab Secretário - Manutenção 
das ativ adm e operac das U. 
O. 

Todos 2.303.420,00 1.704.027,56 

Gab Secretário - Ações do 
Programa do 2º Tempo - Rec 
MEL/PCNI 

Todos 1.512.972,00 0,00 

Gab Secretário - Nova Iguaçu 
Potência Esportiva 

Todos 888.250,00 0,00 

Gab Secretário - 
Desenvolvimento do Esporte 
amador, recreativo e de lazer 

Setenças 
judiciais 

100.000,00 0,00 

SUBTOTAIS 4.804.642,00 1.704.027,56 

 

PMPI
Projeto Construindo em Rede: Acompanhamento, Monitoramento

e Avaliação do Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu
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Secretaria/Ôrgão Programas 
Elementos de 

Despesa 
Valor Previsão 

(R$) 
Valor Liquidado 

no ano (R$) 

S. M. DE 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, 
AGRICULTURA E 
TURISMO 

Todos Todos 3.505.000,00 1.183.663,49 

SUBTOTAIS 3.505.000,00 1.183.663,49 

S. M. ASSISTÁNCIA 
SOCIAL 

Todos Todos 7.736.137,00 9.461.095,96 

SUBTOTAIS 7.736.137,00 9.461.095,96 

S. M. DE CONTROLE 
GERAL 

Todos Todos 1.554.169,00 1.494.785,02 

SUBTOTAIS 1.554.169,00 1.494.785,02 

S.M. DE DEFESA CIVIL 
E ORDEM PÚBLICA 

Todos Todos 5.137.858,00 4.209.662,43 

SUBTOTAIS 5.137.858,00 4.209.662,43 

S.M. DE URBANISMO, 
HABITAÇÃO E MEIO 
AMBIENTE 

Gab. Secretário - Manut das 
ativ adm e oper das U. O. 

Todos 9.280.053,00 10.788.887,51 

SS de urban Habit e meio amb 
- Cartografia Básica 
(regularização fundiária) 

Todos 100.000,00 0,00 

SS de urban Habit e meiio amb 
- Regularização de Base 
Imobiliária 

Todos 100.000,00 0,00 

SS de urban Habit e meio amb 
- Atos Normativos e/ou 
Administrativos 

Todos 100.000,00 0,00 

SS de urban Habit e meio amb 
- Cadastro Físico 

Todos 70.000,00 0,00 

SS de urban Habit e meio amb 
- Regularização Administrativa 

Todos 70.000,00 0,00 

SS de urban Habit e meio amb 
- Atualização das legislações 
urbanas 

Todos 36.000,00 0,00 

SS de urban Habit e meio amb 
- Desenvolvimento de Projetos 
de arquitetura e urbanismo 

Todos 1.068.400,00 4.251.812,40 

SS de urban Habit e meio amb 
- Informatizar para melhor 
atender 

Todos 150.000,00 0,00 

SS de Meio Ambiente - Apoio 
às cooperativas de coletores de 
materiais recicláveis 

Todos 30.000,00 0,00 

SS de Meio Ambiente - Agenda 
Ambiental na Administração 
Pública 

Todos 50.000,00 7.987,50 

SS de Meio Ambiente - 
Consórcio Intermunicipal de 
Resíduos Sólidos da Baixada 
Fluminense 

Todos 560.000,00 0,00 

SS de Meio Ambiente - 
Fortalecimento do 

Todos 832.464,00 372.969,09 

Opine Balanço Comparativo entre as
Despesas Previstas e as Despesas Liquidadas em 2014

documento
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Secretaria/Ôrgão Programas 
Elementos de 

Despesa 
Valor Previsão 

(R$) 
Valor Liquidado 

no ano (R$) 

S.M. DE URBANISMO, 
HABITAÇÃO E MEIO 
AMBIENTE 

SS de Meio Ambiente - 
Estruturação das Áreas de 
Proteção Ambiental Municipais 

Todos 60.000,00 0,00 

SS de Meio Ambiente - Estudos 
e Monitoramento Ambiental 

Todos 149.000,00 0,00 

SS de Meio Ambiente - Fundo 
Municipal do Meio Ambiente 

Todos 600.000,00 0,00 

SS de Meio Ambiente - 
Consolidação da Guarda 
Municipal Ambiental 

Todos 120.000,00 0,00 

SS do Observatório Municipal - 
Montagem e funcionamento do 
Observatório Municipal 

Todos 400.000,00 0,00 

SS do Observatório Municipal - 
Georeferenciamento 
multidisciplinar por URGs e 
bairros de Nova Iguaçu 

Todos 233.000,00 111.235,75 

SS de Geoinformação - 
Manutenção de Geoinformação 
e modernização tecnológica 

Todos 320.000,00 0,00 

SS de Geoinformação - 
Cadastros Técnicos 
Multifinalitários 

Todos 470.000,00 0,00 

SS de Geoinformação - 
Atualização e Manutenção 
Cadastral 

Todos 770.000,00 0,00 

SUBTOTAIS 15.568.917,00 15.532.892,25 

S.M. DE ASSUNTOS 
ESTRATÉGICOS 

Todos Todos 5.476.788,00 845.908,19 

SUBTOTAIS 5.476.788,00 845.908,19 

S.M. DE TRABALHO E 
RENDA 

Todos Todos 2.500.000,00 1.312.004,89 

SUBTOTAIS 2.500.000,00 1.312.004,89 

GABINETE DO 
PREFEITO 

Todos Todos 1.475.500,00 5.758.101,16 

SUBTOTAIS 1.475.500,00 5.758.101,16 

FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 

FMAS - Manut das ativ adm e 
operac do FMAS 

Todos 450.000,00 394.226,36 

FMAS - Ações e prevenção de 
violência contra a pessoa idosa 

Todos 45.000,00 0,00 

FMAS - Ações de integração da 
pessoa com deficiência 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

5.000,00 0,00 

FMAS - PSB - Coletivos 
Despesas 
exercícios 
anteriores 

24.400,00 0,00 

FMAS - Ações de prevenção de 
violência contra à criança e ao 
adoelscente 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

0,00 59.526,00 

PMPI
Projeto Construindo em Rede: Acompanhamento, Monitoramento

e Avaliação do Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu
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Secretaria/Ôrgão Programas 
Elementos de 

Despesa 
Valor Previsão 

(R$) 
Valor Liquidado 

no ano (R$) 

FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 

FMAS - Erradicação do trabalho 
infantil - Peti 

Todos 144.350,00 27.379,00 

FMAS - IGD/PBF/ Gestão 
Descentralizada do PBF 

Todos 2.903.000,00 2.787.021,94 

FMAS - IGD-Suas / Gestão 
Descentralizada do Suas 

Todos 276.201,00 62.326,69 

FMAS - Ações de prevenção e 
combate ao uso do crack 

Todos 45.000,00 0,00 

FMAS - Ações de prevenção de 
violência contra a mulher 

Todos 45.000,00 160.772,00 

FMAS - Ações de orientação / 
apoio ao indivíduo e família 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

5.000,00 0,00 

FMAS - Ações das políticas de 
igualdade racial 

Todos 45.000,00 0,00 

FMAS - Ações das políticas da 
diversidade sexual 

Todos 45.000,00 0,00 

FMAS - Ações do núcleo de 
apoio ao cidadão - NAC 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

5.000,00 0,00 

FMAS - Programa de medidas 
socioeducativas 

Todos 45.000,00 0,00 

FMAS - Sistema de 
Capacitação permanente 

Todos 70.000,00 0,00 

FMAS - Mobilização social das 
praças Ceus 

Todos 38.900,00 0,00 

FMAS - Sistema Telecentro Todos 78.000,00 0,00 

FMAS - Sistema de Geração de 
trabalho e renda 

Todos 50.000,00 0,00 

FMAS - Trabalho técnico social 
(MCMV e Afins) 

Todos 100.000,00 0,00 

FMAS - Concessão de 
passagens rodoviárias 

Todos 100.000,00 0,00 

FMAS - Concessão de 
benefícios eventuais 

Todos 50.000,00 1.030.500,00 

FMAS - Paif - Serviço de 
proteção e atendimento 
integral à família 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

50.000,00 11.313,40 

FMAS - SCFV / crianças 0 a 6 
anos e/ou idosos 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

5.000,00 0,00 

FMAS - Avaliação e 
operacionalização do 
BPC/escola (AS-RMV) 

Todos 64.840,00 0,00 

FMAS - Paefi e serviços 
ofertados no Creas / centro 
pop 

Todos 1.211.000,00 1.527.523,55 
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Secretaria/Ôrgão Programas 
Elementos de 

Despesa 
Valor Previsão 

(R$) 
Valor Liquidado 

no ano (R$) 

FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 

FMAS - Paefi / serv pessoas 
com deficiência, idosos e 
famílias 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

5.000,00 4.740,37 

FMAS - Serviços de 
acolhimento / abrigos - ACI 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

10.000,00 0,00 

FMAS - Serviços de 
acolhimento / abrigos - ACII 

Todos 510.000,00 156.307,68 

FMAS - Banco de Alimentos 
Despesas 
exercícios 
anteriores 

15.000,00 0,00 

FMAS - Cozinha Escola Todos 441.130,00 9.679,65 

FMAS - Hortas comunitárias Todos 50.000,00 0,00 

FMAS - Leite Social 
Despesas 
exercícios 
anteriores 

50.000,00 0,00 

FMAS - Encargos gerais do 
município 

Todos 126.480,00 0,00 

SUBTOTAIS 7.108.301,00 6.231.316,64 

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

FMS - Manutenção das ativ 
adm e operac da Semus / FMS 

Todos 86.130.000,00 83.089.205,67 

FMS - Manutenção do Conselho 
Municipal de Saúde 

Todos 375.000,00 77.869,23 

FMS - Saúde da Mulher Todos 220.000,00 0,00 

FMS - Saúde Bucal Todos 710.000,00 644.694,10 

FMS - Saúde do Idoso Todos 104.000,00 0,00 

FMS - Saúde do trabalhador Todos 145.000,00 80.773,04 

FMS - ampliação, manut e 
execução das ações de atenção 
básica 

Sentenças 
judiciais 

1.600.000,00 424.807,41 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

1.040.000,00 574.287,04 

Indenizações e 
restituições 

1.450.000,00 26.471,44 

FMS - manut, adequação e 
ampliação dos serviços de 
saúde 

Indenizações e 
restituições 

50.000,00 725.358,28 

FMS - Repasse financeiro a 
rede credenciada do SUS - 
Gestão Plena 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

12.000.000,00 4.981.620,30 

FMS - Manutenção do 
Programa Samu 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

100.000,00 9.800,00 

FMS - Assistência de alta e 
média complexidade - Gestão 
Plena 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

1.200.000,00 0,00 

FMS - Saúde mental 
Despesas 
exercícios 
anteriores 

52.000,00 0,00 

PMPI
Projeto Construindo em Rede: Acompanhamento, Monitoramento

e Avaliação do Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu
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Secretaria/Ôrgão Programas 
Elementos de 

Despesa 
Valor Previsão 

(R$) 
Valor Liquidado 

no ano (R$) 

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

FMS - Aquisição e distribuição 
de medicamentos da farmácia 
básica e demais 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

300.000,00 235.500,00 

Indenizações e 
restituições 

50.000,00 0,00 

FMS - Vigilância sanitária Todos 322.400,00 0,00 

FMS - Teto financeiro de 
vigilância em saúde TFVS 

Todos 3.888.680,00 3.970.767,39 

FMS - Vigilância no âmbito das 
doenças sexualmente 
transmissíveis - DST/AIDS 

Todos 596.000,00 199.293,52 

FMS - Contribuição patronal 
para o Inss 

Todos 15.000.000,00 21.704.265,50 

FMS - Contribuição patronal 
para o Previni 

Todos 15.002.000,00 16.331.406,62 

HGNI - reforma, construção e 
ampliação do HGNI 

Indenizações e 
restituições 

400.000,00 0,00 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

1.800.000,00 0,00 

HGNI - Manutenção e 
funcionamento do HGNI 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

6.000.000,00 3.710.572,80 

Indenizações e 
restituições 

600.000,00 63.189,18 

SUBTOTAIS 149.135.080,00 136.849.881,52 

FUNDO MUNICIPAL 
DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

Nenhum Nenhum 0,00 0,00 

SUBTOTAIS 0,00 0,00 

FUNDO DE TRÊNSITO 
E TRANSPORTE DE 
NOVA IGUAÇU 

Todos Todos 1.092.025,00 275.811,04 

SUBTOTAIS 1.092.025,00 275.811,04 

INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA DOS 
SERV. MUNICIPAIS 
DE NOVA IGUACU 

Todos Todos 128.590.660,00 0,00 

SUBTOTAIS 128.590.660,00 0,00 

FUNDAÇÕO 
EDUCACIONAL E 
CULTURAL DE NOVA 
IGUACU 

Diretoria Administrativa - 
Manut das atividades adm e 
operac da U O 

Todos 1.440.100,00 0,00 

Diretoria Administrativa - 
Contribuição patronal para o 
INSS 

Todos 752.118,00 0,00 

Opine Balanço Comparativo entre as
Despesas Previstas e as Despesas Liquidadas em 2014
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Secretaria/Ôrgão Programas 
Elementos de 

Despesa 
Valor Previsão 

(R$) 
Valor Liquidado 

no ano (R$) 

FUNDAÇÕO 
EDUCACIONAL E 
CULTURAL DE NOVA 
IGUACU 

Diretoria Administrativa - 
Contribuição patronal para o 
Previni 

Todos 54.340,00 0,00 

Diretoria técnica - Apoio as 
ações de inclusão social dos 
idosos 

Todos 382.000,00 0,00 

Diretoria Técnica - Atividades 
educacionais e especiais do 
Programa bairro escola na 
Fenig 

Todos 128.326,00 0,00 

Diretoria Técnica - Educação 
de Jovens e Adultos - 
FNDE/EJA/PEJA/Fenig 

Todos 265.430,00 0,00 

Diretoria Técnica - Inclusão de 
alunos especiais - FNDE/Fenig 

Todos 156.000,00 0,00 

SUBTOTAIS 3.178.314,00 0,00 

COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO 
DE NOVA IGUAÇU 

Gab do Presidente - Manut das 
atividades adm e operac da U. 
O. 

Todos 22.162.094,00 18.497.834,28 

Gab do Presidente - 
Contribuição patronal para o 
INSS 

Todos 50.000,00 1.799.260,45 

Gab do Presidente - 
Manutenção dos bens móveis 
públicos 

Todos 1.829.794,00 2.363.389,01 

Gab do Presidente - Serviços 
de massa asfáltica 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

1.045.000,00 259.568,50 

Gab do Presidente - 
Contribuição patronal para o 
INSS 

Todos 2.500.000,00 2.471.451,35 

Gab do Presidente - Encargos 
Patronais 

Todos 200.000,00 0,00 

SUBTOTAIS 27.786.888,00 25.391.503,59 

EMPRESA MUNICIPAL 
DE LIMPEZA URBANA 

Diretoria Administrativa - 
Manut das atividades adm e 
operac da U O 

Todos 5.836.000,00 2.635.184,84 

Diretoria Administrativa - 
Contribuição patronal para o 
Previni 

Todos 30.000,00 3.798,67 

Diretoria Administrativa - 
Contribuição patronal para o 
INSS 

Todos 290.000,00 373.831,26 

Diretoria Administrativa - 
Encargos Patronais 

Todos 100.000,00 0,00 

Diretoria Técnica - Limpeza 
Pública 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

500.000,00 0,00 

Diretoria Técnica - Gestão de 
Resíduos Sólidos 

Despesas 
exercícios 
anteriores 

150.000,00 0,00 

SUBTOTAIS 6.906.000,00 3.012.814,77 

PMPI
Projeto Construindo em Rede: Acompanhamento, Monitoramento

e Avaliação do Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu
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Secretaria/Ôrgão Programas 
Elementos de 

Despesa 
Valor Previsão 

(R$) 
Valor Liquidado 

no ano (R$) 

RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 

Reserva de Contingência Todos 3.726.326,00 0,00 

SUBTOTAIS 3.726.326,00 0,00 

 Obs.: No quadro acima não foram considerados os valores liquidados da CMNI, Previni e Fenig, que ainda não enviaram 
a prestação de contas à Semplad.

No quadro acima, observamos que o total 

de valor liquidado que não foi considerado 

pelo Opine foi de R$ 440.589.816,69 (sem 

levar em conta os valores liquidados da 

CMNI, Previni e Fenig), o que corresponde a 

mais de 40% do liquidado total (R$ 

1.078.528.919,12). Considerando a 

previsão orçamentária, não havíamos 

considerado para o Opine o valor de R$ 

675.625.137,00, que correspondia a cerca 

de 50% do orçamento previsto.

É possível perceber que não se aplicam ao 

Opine diversas rubricas orçamentárias, 

como Secretarias/Órgãos (Câmara 

Municipal, Secretaria Municipal de Governo, 

Secretaria Municipal de Administração, 

entre outras), Programas de Trabalho 

( M a n u t e n ç ã o  d a s  A t i v i d a d e s 

Adm in i s t ra t i va s  e  Ope rac i ona i s , 

Contribuição Patronal para o INSS, 

Contribuição Patronal para o Previni, entre 

outras)  e elementos de despesas 

específicos, tais como Despesas de 

Exercícios Anteriores, Juros sobre a Dívida 

por Contrato, entre outros.

4 – Consolidação e Validação do Opine

Objetivo: Consolidar os resultados nos 
relatórios padronizados, validar seu 
conteúdo e resultados apurados.

Este foi o momento de sintetizar a apuração 
do balanço comparativo do Opine 2014, 
permitindo apresentar o resultado de forma 
mais simples e didática.

Com os dados apurados foi possível 
estabelecer vários níveis de informações 
sobre o Orçamento Municipal, desde o 
Orçamento Geral até o Orçamento da 
Primeira Infância, passando por diversos 
d e t a l h a m e n t o s ,  t a i s  c o m o  a 
proporcionalidade do Opine e as relações 
entre o Opine-EX e Opine-NEX, e também a 
comparação dos Opines-EX e NEX com a 
previsão inicial e com os valores liquidados 
no ano de 2014.

O presente documento será apresentado e 
distribuído aos cidadãos de Nova Iguaçu em 

14
encontro específico , sendo posteriormente 
encaminhado ao CMDCA para sua validação 
em ata específica do órgão. Estará 
disponibilizado no site da Solidariedade 
França-Brasil (www.sfb.org.br), e divulgado 
para repercussão nas mídias sociais.
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Execução Orçamentária de 
Nova Iguaçu em 2014

 Quadro abaixo apresenta um 

Oresumo das Receitas previstas e 
obtidas no processo de execução 

orçamentária de Nova Iguaçu no ano de 
2014.

Quadro 2 – Distribuição das receitas previstas e obtidas no 
processo de execução orçamentária de Nova Iguaçu em 2014.

Receitas 
Receitas Previsão 

2014 (R$) 
% 

Receitas Obtidas 
2014 (R$) 

% Diferença % 

RECEITA CORRENTE 

LÍQUIDA 
1.160.698.507,00 86,97% 1.043.858.640,61 102,58% -116.839.866,39 -10,07% 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS 157.135.000,00 11,77% 205.282.869,89 20,17% 48.147.869,89 30,64% 

RECEITA DE 

CONTRIBUIÇÕES 
29.331.358,00 2,20% 15.080.515,39 1,48% - 14.250.842,61 -48,59% 

RECEITA PATRIMONIAL 5.845.000,00 0,44% 15.676.672,49 1,54% 9.831.672,49 168,21% 

RECEITA DE SERVIÇOS 85.000,00 0,01% 347.177,96 0,03% 262.177,96 308,44% 

TRANSFERÊNCIAS 
CORRENTES 

793.146.817,00 59,43% 766.571.149,16 75,33% -     26.575.667,84 -3,35% 

OUTRAS RECEITAS 
CORRENTES 

175.155.332,00 13,12% 40.900.255,72 4,02% - 134.255.076,28 -76,65% 

OPERAÇÕES DE 

CAPITAL 
111.792.103,00 8,38% 21.059.762,97 2,07% - 90.732.340,03 -81,16% 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.579.500,00 0,34% - 0,00% - 4.579.500,00 -100,00% 

ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 0,00% - 0,00% - 10.000,00 -100,00% 

TRANSFERÊNCIAS DE 
CAPITAL 

107.202.603,00 8,03% 21.059.762,97 2,07% - 86.142.840,03 -80,36% 

RECEITAS CORRENTES 
INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS 

95.770.445,00 7,18% - 0,00% - 95.770.445,00 -100,00% 

DEDUÇÃO DA RECEITA -     33.704.000,00 -2,53% -     47.302.456,22 -4,65% - 13.598.456,22 40,35% 

TOTAL GERAL 1.334.557.055,00 100,00% 1.017.615.947,36 100,00% - 316.941.107,64 -23,75% 

 

16

17

18

“[...] Ao elaborar o orçamento, os governantes realizam 
escolhas políticas, isto é, definem as prioridades de 

governo, que vão muito além de questões sociais e que 
envolvem grupos de interesse com os quais os 

governos têm compromissos [...]”.

15(Karla Nunes; Adriano Guerra, 2009)
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É possível perceber uma grande diferença 
nas receitas obtidas no ano de 2014 em 
relação à previsão, seja na receita corrente 
líquida, seja nas operações de capital, como 
também nas receitas correntes intra-
orçamentárias.

As receitas correntes líquidas foram a que 
menos sofreram decréscimo, em pouco 
mais de 10%. Dentro destas, as receitas de 

19
transferências correntes  foram as que 
menos experimentaram diminuições, na 
ordem de 3%, consolidando-se como a 
maior arrecadação, com quase 77% da 
arrecadação (R$ 766.571.149,16), um 
pouco abaixo da previsão inicial (R$ 
793.146.817), que equivalia a cerca de 
60% do orçamento previsto.

As operações de capital tiveram uma queda 
de mais de 80% quando consideramos o 
o r çamento  p rev i s to ,  só  ob tendo 
arrecadação nas transferências de capital, 
na ordem de R$ 21.059.762,97, que 
corresponde a um pouco mais de 2% da 
arrecadação do ano.

Não consta arrecadação de receitas 
correntes intra-orçamentárias, não se 
efetivando a previsão orçamentária de R$ 
95.770.445,00, que equivalia a mais de 7% 
do orçamento de 2014.

Abaixo podemos observar a distribuição 
das despesas na previsão orçamentária e 
no valor final obtido, a partir  de 
sup lementações  e  reduções ,  por 
Secretarias/Órgãos no ano de 2014:

Quadro 3 – Distribuição das despesas previstas e valores 
finais orçamentários na execução orçamentária de Nova 

Iguaçu por Secretarias/Órgãos, no ano de 2014, ordenado 
pelos valores das suplementações/reduções.
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Em relação ao valor final orçamentário, 
nota-se  uma  suplementação  total  de   
R$ 43.733.097,54, o que corresponde a um 
aumento de 3,277% em relação ao 
orçamento    previsto,    saltando    de    
R $  1 . 3 3 4 . 5 5 7 . 0 5 5 , 0 0  p a r a  R $ 
1.378.290.152,54. É importante ressaltar 
que se está analisando a execução 
orçamentária e não a receita real, que, 
conforme já vimos no Quadro 2, apresenta 
um valor bem menor, totalizando R$ R$ 
1.017.615.947,36, que relaciona-se aos 
recursos liquidados, que serão vistos mais à 
frente.

Observando no quadro acima a previsão 
orçamentária e o valor orçamentário final 
percebe-se que, monetariamente, o órgão 
que recebeu maior suplementação foi o 
Fundo Municipal de Saúde, com acréscimo 
de R$ 60.503.390,40, correspondendo a 
um incremento de mais de 17% do 
orçamento inicial. Em seguida, temos a 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos (R$ 
20.309.642,00), a Secretaria Municipal de 
Educação (R$ 15.281.054,78), Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de 
Nova Iguaçu (11.100.000,00), Gabinete do 
Prefeito (R$ 5.780.000,00) e Fundo 

Municipal de Assistência Social (R$ 
5.303.147,61), o que corresponde a 
3,944%, 4,313%, 8,632%, 391,732% e 
43,604%, respectivamente.

Em termos percentuais, os órgãos que 
receberam mais suplementações foram o 
Gabinete do Prefeito (391,732%), Fundo de 
Trânsito e Transporte de Nova Iguaçu 
(85,497%), Fundo Municipal de Assistência 
Social (43,604%), Fundação Educacional e 
Cultural de Nova Iguaçu (38,068%) e 
Câmara Municipal (24,536%).

Por outro lado, observa-se que as 
secre tar ias  que  t iveram maiores 
decréscimos, em termos monetários, foram 
a Secretaria Municipal de Planejamento e 
Despesa (R$ 21.966.948,14), a Secretaria 
Municipal de Urbanismo, Habitação e Meio 
Ambiente (R$ 7.657.768,13), a Secretaria 
Mun i c i pa l  de  Adm in i s t ra ção  (R$ 
6.773.309,25), a Secretaria Municipal de 
Assuntos Estratégicos (R$ 4.115.000,00) e 
a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
(R$ 3.684.876,09). 

Quando consideramos as “perdas” em 
termos percentuais, aparecem as seguintes 
secretarias: Assuntos Estratégicos 
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(75,135%), Esporte e Lazer (56,644%), 
Desenvolvimento Econômico, Agricultura e 
Turismo (42,397%), Trabalho e Renda 
(31,278%) e Planejamento e Despesa 
(29,446%).

Pelo Quadro acima é possível observar que 
os recursos previstos para as Secretarias de 
Educação e de Saúde, correspondem a mais 
metade dos recursos previstos no 
Orçamento Municipal para 2014, sendo na 

Semed (26,55%) e no FMS (25,90%). Ao 
analisar o valor final orçamentário tal 
perspectiva agudiza-se ainda mais, pois a 
soma dos recursos previstos nas duas 
unidades chega perto dos 60% de todo o 
orçamento, sendo 30,432% do FMS e 
27,695% da Semed.

Em seguida, iremos analisar as despesas 
previstas, finais e liquidadas na execução 
orçamentária de 2014.

Quadro 4 – Distribuição das despesas previstas, valores finais 
orçamentários e valores liquidados na execução orçamentária 

de Nova Iguaçu por Secretarias/Órgãos, no ano de 2014, 
ordenado pelos valores liquidados.
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Obs.: No quadro acima não foram considerados os valores liquidados da CMNI, Previni e Fenig, que ainda não enviaram 
a prestação de contas à Semplad.

Levando-se em conta o valor orçamentário 
final, foi liquidado no ano um valor de R$ 
1.078.528.919,12, o que equivale a 
78,251%.

As secretarias/órgãos com mais despesas 
liquidadas, em termos monetários, sem 
considerar  a  CMNI,  Fenig  e Previni,  
foram o Fundo Municipal de Saúde (R$ 
380.426.510,40), a Secretaria Municipal de 
Educação (R$ 331.379.483,31),  a 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos  (R$ 63.779.764,52),  a  Empresa 
Municipal  de Limpeza Urbana (R$ 
60.384.172,01) e a Secretaria Municipal de 
P lanejamento   e   Despesa   (R$ 
52.236.308,37),  correspondendo  a 
93,672%, 89,656%, 76,194%, 86,617% e 
99,246%, respectivamente, do valor 
orçamentário   final   de   cada 
secretaria/órgão.

E m  t e r m o s  p e r c e n t u a i s ,  a s 
secretaria/órgãos que mais conseguiram 
executar o orçamento, considerando o valor 
final orçamentário e sem contar com as 
informações da CMNI, Fenig e Previni, foram 
a Secretaria Municipal de Planejamento e 
Despesa (99,246%), a Secretaria Municipal 
de Assistência Social (98,641%), a 
Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças (96,929%), o Fundo Municipal de 
Saúde (93,672%) e a Secretaria Municipal 
de Administração (93,398%). Excetuando 

as despesas liquidadas do Fundo Municipal 
de Saúde, que equivale a 27,601% do valor 
orçamentário final, as demais secretarias 
que executaram quase a totalidade das 
despesas orçadas, equivalem a menos de 
10% do orçamento final.

Na outra ponta, em termos monetários e 
sempre lembrando que não dispomos de 
informações da CMNI, Previni e Fenig, 
encontra-se a Secretaria Municipal de 
Controle Geral (1.494.785,02), a Secretaria 
Municipal de Trabalho e Renda (R$ 
1.312.004,89), a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, Econômico, Agricultura e 
Turismo (1.183.663,49), Secretaria 
Municipal de Assuntos Estratégicos (R$ 
845.908,19) e Fundo de Trânsito e 
Transpo r t e  de  Nova  I guaçu  (R$ 
275.811,04), todos abaixo de 1,5 milhão de 
reais. É importante ressaltar que o Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente não 
liquidou nenhum recurso no ano. 

E m  t e r m o s  p e r c e n t u a i s ,  a s 
secretarias/órgãos que menos liquidaram 
recursos foram o Fundo Municipal de 
Assistência Social (67,647%), a Secretaria 
de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana 
(65,888%), Secretaria Municipal de Cultura 
(44,865%), Fundo de Trânsito e Transporte 
de Nova Iguaçu (13,616%) e Fundo da 
Criança e do Adolescente (0,00%), todos 
abaixo de 70% do orçamento final.
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É importante  notar  que  a lgumas 
secretarias/órgãos têm como funções 
primordiais atividades-meio da gestão 
pública, sendo previsível que os recursos 
liquidados sejam para manter as atividades 
da repartição, tais como vencimentos e 
demais despesas de custeios (encargos 
trabalhistas, energia, telefone etc.). 
Contudo, algumas secretarias deveriam 
executar projetos fins conforme previsão 
inicial orçamentária, mas, na verdade, 
liquidaram os recursos apenas para o 
“Programa de Manutenção Administrativa e 
Operacional da Unidade Orçamentária”, 
como foi o caso da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Agricultura e 
Turismo, e da Secretaria Municipal de 
Assuntos Estratégicos. Outras secretarias, 
apesar de não gastarem 100% dos recursos 
finais orçamentários em tal programa, 
tiveram uma alta despesa no programa 
citado, como por exemplo, a Secretaria 
Municipal de Trabalho e Renda, a Secretaria 

Municipal de Transporte, Trânsito e 
Mobilidade, a Secretaria Municipal de 
Defesa Civil e Ordem Pública, a Companhia 
de Desenvolvimento de Nova Iguaçu e a 
Secretaria Municipal de Cultura, que 
liquidaram um montante na ordem de 
99,486%, 98,401%, 94,596%, 75,000%, 
66,241% e 58,440%, respectivamente.

Observando o documento Balanço das 
Despesas disponibilizado pela Semplad, é 
possível perceber que foram pagos no ano 
um montante de R$ 972.973.098,99, 
portanto, abaixo do liquidado, que foi de R$ 
1.078.528.919,12, tendo ainda por pagar 
R$ 44.642.248,37. Entretanto, observando 
o documento Balanço das Receitas, também 
fornecido pela Semplad, a arrecadação total 
no ano de 2014 foi de R$ 1.017.615.947,36. 
Assim, para cobrir todas as despesas 
liquidadas no ano, ainda seria necessário 
um valor de R$ 60.912.971,76, pois a 
diferença entre o liquidado e a arrecadação 
é de R$ 105.555.820,13.
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Balanço comparativo do
Opine de Nova Iguaçu de 2014

 Gráfico abaixo representa a 

Odistribuição das despesas previstas 
no Quadro de Detalhamento de 

Despesas da Lei Orçamentária Anual de 
Nova Iguaçu para 2014. 

Gráfico 1 – Distribuição das despesas previstas do Opine 2014, em R$.

Podemos depreender do Gráfico acima que 
apenas 49,37% da previsão orçamentária 
anual tiveram alguma relação com os 
gas tos  da  P r ime i ra  In fânc ia  (R$ 
658.931.918,00). Quando apuramos os 

valores do Opine, chegamos a 8,067% (R$ 
107.665.279,07), sendo 3,809% de 
Opine-EX (R$ 50.830.000,00) e 4,259% 
de Opine-NEX (R$ 56.835.279,07).

“O orçamento público funciona como redistribuidor de renda 
quando tira recursos de vários setores da sociedade e os aplica 

em outros, gerando desenvolvimento, criando empregos, 
combatendo a pobreza e tornando o País menos injusto 

socialmente. Mas essa escolha política depende, e muito, da 
organização e da pressão da sociedade, pois, em muitos casos, a 
escolha contraria interesses de grupos e de setores poderosos.”

20(Karla Nunes; Adriano Guerra, 2009)

Opine Balanço Comparativo entre as
Despesas Previstas e as Despesas Liquidadas em 2014

documento
preliminar



Gráfico 2 – Distribuição das despesas liquidadas do Opine 2014, em R$.

34

No gráfico acima observa-se que, 

considerando os valores liquidados, quase 

60% tem alguma relação com a Primeira 

Infância (R$ 637.939.102,43). Em relação 

ao Opine, temos uma percentagem de 

5,884% (63.464.783,05), sendo 0,368% 

(R$ 3.965.154,82) de Opine-EX e 5,516% 

de Opine-NEX (R$ 59.499.628,23). 

Ressalte-se que nesta análise não estamos 

considerando os valores liquidados da 

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, do 

Instituto de Previdência dos Servidores 

Municipais de Nova Iguaçu e da Fundação 

Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, que 

ainda não enviaram as suas informações 

para a Semplad.

Comparando os gráficos acima, observa-se 
uma diferença tanto na percentagem 
relacionada ao Opine, que passa de cerca de 
50% na previsão para quase 60% de 
valores liquidados, quanto da percentagem 
apurada para o Opine, que cai de 8,067% 
para 5,884%.  Em termos monetários, as 
despesas consideradas para o Opine caíram 
de  R$  658 .931 .918 ,00  pa ra  R$ 
637.939.102,43, contudo com aumento na 
parte do Opine-NEX, que subiu de R$ 
56.835.279,07 para R$ 59.499.628,23. É 
importante ressaltar que, em contrapartida, 
o Opine-EX sofreu uma queda vertiginosa, 
d e  R $  5 0 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0  p a r a  R $ 
3.965.154,82, em especial nas ações 
relacionadas à Educação Infantil, da 
Secretaria Municipal de Educação, como 
pode ser visto no próximo quadro.
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Considerações Finais

 Lei Orçamentária Anual de Nova 

AIguaçu para o ano de 2014 
estabeleceu uma previsão de 

arrecadação e  de despesa de R$ 
1.334.557.055,00, contudo só sendo 
liquidado um valor de R$ 1.078.528.919,12, 
maior do que a arrecadação do ano, que foi 
R$ 1.017.615.947,12. Tanto na previsão, 
quanto nos valores liquidados existe uma 
preponderância da Secretaria Municipal de 
Educação e do Fundo Municipal de Saúde, 
em ambos o caso representando mais de 
50% das despesas.

Entretanto, como podemos constatar no 
quadro de distribuição do orçamento 
relacionado ao Opine, os recursos previstos 
para programas e ações voltados à primeira 
infância são de apenas R$ 107.665.279,07, 
ou seja, 8,067% do total orçamentário. 
Observe que tais informações ainda são 
mais baixas quando consideramos os 
valores liquidados, onde temos apenas R$ 
63.464.783,05 para o Opine, o que 
corresponde a 5,884%.

Se considerarmos apenas os programas 
relacionados exclusivamente ao público da 
primeira infância, verificamos um valor 
muito diminuto em apenas quatro 
programas de trabalho, com três na 
Secretaria de Educação: Construção, 

Reforma, Ampliação e Modernização – 
Ensino Infantil (R$ 21.700.000,00), 
M a n u t e n ç ã o  d a s  C r e c h e s  ( R $ 
4.950.000,00) e Manutenção das Unidades 
Escolares – Pré-Escola (R$ 23.350.000,00). 
O último encontra-se no Fundo Municipal de 
Assistência Social: Leite Social (R$ 
830.000,00). Dessa forma, o que 
denominamos de Opine exclusivo para a 
previsão orçamentária soma apenas R$ 
50.830.000,00, correspondendo a 3,809%.

Comparando os dados acima com os 
recursos liquidados em 2014, nota-se uma 
queda extraordinária, o que era pouco ainda 
conseguiu ficar mais baixo. O Opine-EX 
experimentou uma queda de 3,809% para 
0,368, caindo de R$ 50.830.000,00 para R$ 
3.965.154,82, com a queda sendo 
preponderante nas ações da Educação 
Infantil.

A maior parte dos recursos previstos para a 
primeira infância (67,388%) encontrava-se 
em atividades da educação. Para esta 
Secretar ia  estavam prev is tos  R$ 
72.542.577,20 (67,388%), sendo R$ 
50.000.000,00 destinados exclusivamente 
à Educação Infantil (46,440%). Apesar de 
manter a maior parte dos recursos 
liquidados para o Opine nesta Secretaria, os 
números sofreram uma grande baixa, 

“Como pesquisadores, nosso papel é procurar 
conhecer o real e compreendê-lo; como profissionais 

da Educação nosso desejo é ver a melhoria do 
atendimento às crianças pequenas, diminuindo as 

desigualdades e o sofrimento.”
  

21(Sônia Kramer, 2011)
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chegando ao valor de R$ 27.548.458,88 
(43,407%), com a maior queda se dando 
principalmente nas ações da Educação 
Infantil, na qual foi liquidado apenas o valor 
de R$ 3.190.671,00, correspondendo a 
apenas 5,027%.

Por outro lado, ações e atividades de 
esporte e lazer, e também de cultura, para 
as crianças pequenas são residuais. São 
apenas quatro programas de trabalho na 
previsão orçamentária, que correspondia a 
0,302% do total o Opine. Com os dados 
liquidados a situação ainda fica mais 
dramática, não sendo liquidado nenhum 
valor na Secretaria Municipal de Cultura e 
apenas R$ 55.095.,58 na Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, o que 
corresponde a 0,087% do total do valor 
liquidado.

Tais valores, nessas duas secretarias, 
exemplificam e reforçam um olhar ainda 
conservador do Poder Público em relação à 
primeira infância. Ao mesmo tempo em que 
se privilegiam ações do campo educacional, 
não se oferece atenção merecida às ações 
voltadas à interação com a cidade, com as 
atividades de lazer, com o brincar e com a 
participação cultural. Aliás, se comparando 
orçamento previsto e os recursos 
liquidados, vê-se que essas secretarias 
perderam muito recursos.

Vale ressaltar que as considerações aqui 
levantadas carecem de maior reflexão com 
os demais agentes sociais do município, 
bem como, a confrontação com outras 
experiências de orçamento primeira 
infância, seja de outros municípios ou do 
próprio município, formando uma série 
histórica. Assim teremos possibilidade de 

enriquecer as reflexões, apurar a análise e, 
de fato, chegar a conclusões e produzir 
afirmações mais consistentes.

Dessa forma, esse trabalho seguirá 
inacabado.  Servirá,  por  hora,  ao 
acompanhamento e monitoramento dos 
agentes sociais integrantes do Sistema de 
G a ra n t i a  d e  D i r e i t o ,  p o r  m e i o , 
especialmente, dos relatórios de gestão 
fiscal, publicados a cada quadrimestre, nos 
Atos Oficiais de Nova Iguaçu. 

Sendo a Lei Orçamentária um instrumento 
de planejamento governamental e a 
Execução Orçamentária uma imagem da 
realização das ações governamentais, esse 
documento é apenas o primeiro momento 
do estudo sobre o desempenho do Poder 
Público a partir dos números dos gastos 
orçamentários comparado com as suas 
despesas efetivamente liquidadas.

Para a implementação do Plano Municipal 
pela Primeira Infância é fundamental 
conhecer como e onde o Poder Executivo 
utiliza os recursos destinados a políticas 
públicas voltadas a criança pequena. Parte 
das ações finalísticas que integram o PMPI 
dependem da iniciativa do Poder Executivo 
e, por consequência, de recursos públicos.

Sabemos que esta iniciativa é uma grande 
novidade na gestão pública, a qual ainda 
não se utiliza de mecanismos para avaliar o 
desempenho na implementação de políticas 
públicas. 

Por outro lado, a Equipe de Trabalho do 
Projeto Construindo em Rede percebe o 
Opine como um potencial instrumento de 
apoio ao planejamento governamental e de 
monitoramento e controle social.
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Notas:
1 Reiko Niimi, Representante do Unicef Brasil, In: 
Orçamento público: entendendo tudo. Fundação João 
Pinheiro/Unicef, ano?)

2 A SFB é uma Organização Não Governamental fundada em 
1986 por franceses e brasileiros, de utilidade pública federal, 
sem fins lucrativos e sem vinculação religiosa ou partidária. 
Atua na defesa e promoção dos direitos de crianças e 
adolescentes, incidindo sobre políticas públicas e investindo 
nas áreas de educação, saúde, mobilização social, 
organização popular, objetivando a disseminação de 
metodologias participativas, a equidade social e a prática da 
cidadania.

3 O Instituto C&A, criado em 1991, é uma organização sem 
fins lucrativos de interesse público, dedicada a promover e 
qualificar o processo de educação de crianças e adolescentes 
no Brasil.

4 A RNPI é um grupo articulado de organizações da 
sociedade civil, representantes do governo, institutos e 
fundações empresariais ou privadas, outras redes e 
organizações multilaterais, fundada em maio de 2006. 
Atualmente, mais de 160 organizações compõem a RNPI, 
buscando concretizar ações em vários âmbitos (mais de 20 
organizações do RJ).

5 Estatuto da Criança e Adolescente, Lei nº 8.069/1990, Art. 
4º, Parágrafo Único, letra “d”

6 Cf. <http://sistemas.fundabrinq.org.br/biblioteca 
/acervo/12passos_apuracaodooca.pdf>, [São Paulo: 
Fundação Abrinq, 2007], acesso em 05/06/2014.

7 Maria Fernanda Rezende Nunes, Patrícia Corsino e Vital 
Didonet, In: Educação Infantil no Brasil: primeira etapa 
da educação básica. Brasília: Unesco, Ministério da 
Educação/Secretaria de Educação Básica, Fundação Orsa, 
2011

8 “Termo usado para designar o conjunto de projetos 
atividades a cargo de um Órgão ou Unidade Orçamentária, 
em determinado exercício, podendo também se referir à 
programação de todo o setor público.” Cf. Orçamento 
Federal: compromisso com o cidadão. Brasília: Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão/Secretaria do 
Orçamento Federal, disponível em: <http://www. 
orcamentofederal.gov.br/glossario-1/programa-de-
trabalho>,acesso em 22/06/2014.

9 De acordo com as informações do Censo Demográfico do 
IBGE (2010), o município de Nova Iguaçu possui 796.257 
habitantes, com uma população na faixa etária da primeira 
infância (0 a 6 anos) de 77.142 pessoas, representando 
9,7%.

10 Cf. Portal do Inep, matrículas 2010, Rede Municipal de 
Nova Iguaçu: creche (958); pré-escola (4.621); Anos iniciais 
do Ensino Fundamental (39.541); Anos Finais do Ensino 
Fundamental (11.692); Educação de Jovens e Adultos 
(6.259), totalizando 63.071 matrículas. É importante notar 
que incluímos as matrículas de pessoas com deficiência em 
todas as etapas, níveis e modalidades: creche (12); pré-
escola (15); anos iniciais do Ensino Fundamental (687); 
anos Finais do Ensino Fundamental (48); Educação de 
Jovens e Adultos (55). Para mais detalhes ver: 
<http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-
matricula>, acesso em 17/06/2014.

11 De acordo com o IBGE 2010 (Sidra – Sistema IBGE de 
Recuperação Automática: www.sidra.ibge.gov.br), a 

população de 0 a 6 anos de Nova Iguaçu corresponde a 
77.361 habitantes e a de 0 a 18 anos a 248.762 habitantes.

12 De acordo com o IBGE 2010 (Sidra – Sistema IBGE de 
Recuperação Automática: www.sidra.ibge.gov.br), a 
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