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Execução do Orçamento Mulher bate os 90% nos últimos
sete anos

Os programas do governo federal que impactam a vida das mulheres tiveram execução de cerca de
90% do orçamento autorizado entre os anos de 2004 e 2009. O período corresponde ao I Plano
Nacional de Políticas para as Mulheres e aos dois primeiros anos do II PNPM. Nos últimos dois anos
analisados pelo Cfemea, 55% dos programas tiveram execução superior a 80%.

NÚMERO DE PROGRAMAS SEGUNDO GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO
ORÇAMENTO MULHER

(Liquidado/Autorizado)

% DE EXECUÇÃO
DOS VALORES
AUTORIZADOS

2008 2009 2010*

Nº DE
PROGRAMAS

% Nº DE
PROGRAMAS

% Nº DE
PROGRAMAS

%

+ de 90% 29 34% 30 34% 0 0%

de 80% a 90% 18 21% 17 20% 2 2%

de 60% a 80% 18 21% 15 17% 14 16%

de 40% a 60% 13 15% 15 17% 11 13%

MENOS DE 40% 8 9% 10 11% 60 69%

TOTAL 86 100% 87 100% 87 100%

Execução até 08/out/2010
Fonte: Orçamento Mulher - Siga Brasil (Execução das LOAS de 2008 a 2010)

O nível elevado de execução mostra que há capacidade técnica para a aplicação dos recursos. O que
falta, na verdade, é um aporte maior. A própria Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
(SPM) reconheceu essa necessidade e encaminhou nota técnica a parlamentares com o intuito de
recuperar, durante a tramitação no Congresso Nacional, os valores para o Orçamento Anual de
2011.

Um bom exemplo de como a destinação e uso corretos de recursos cumprem metas relacionadas às
mulheres e, em consequência impactam positivamente a vida delas, diz respeito à construção de
creches e pré-escolas e oferta de vagas para crianças de zero a seis anos.

Consta do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres a construção de 1.714 instituições de
ensino como essas e aumentar em 12% o número de crianças nessa faixa etária matriculadas até
2011. Embora já tenham sido construídas mais de 1,7 mil desde 2007, o fato ainda não se refletiu
na elevação do segundo índice.

De acordo com o estudo realizado pela professora de Economia da Unicamp Bila Sorj para o
Cfemea, as mães de crianças em creche têm uma taxa de participação no mercado de trabalho
maior que as mulheres, cuj@s filh@s não frequentam creches ou pré-escola. As primeiras
conseguem trabalhar uma hora e meia a mais em relação às segundas e também recebem salários
superiores em 55%. “Evidencia-se que a creche é um mecanismo eficiente na conciliação de família
e trabalho, tendo em vista que além de possibilitar às mães trabalharem, permite melhor inserção
delas no mercado de trabalho.

Com o intuito de garantir a expansão das creches para um número maior de crianças, foi sugerido a
parlamentares pelo movimento feminista e de mulheres a apresentação de uma emenda ao PLOA
2011. A ação orçamentária Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública na Educação Básica teve
R$ 1,046 bilhão autorizados em 2010, e até outubro deste ano, já havia empenhado mais da
metade desse valor (R$ 657,9 milhões). Para 2011, há uma redução de 55% do valor dotado.

A emenda visa a corrigir essa distorção nos valores previstos. Orientada pela previsão estabelecida
no PPA 2008-2011, sugere aporte de mais R$ 1,5 bilhão para apoiar 2720 escolas durante o ano de
2011.
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