
 
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu 

 
 
Exmo. Sr. Vereador, 
 

Em anexo segue cópia das principais peças do Projeto de Lei da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2006: o texto da lei, os anexos programáticos e fiscais. 

 
Este governo tem como princípio trabalhar de acordo com seu 

planejamento, tanto programático quanto financeiro e orçamentário.  Não quer que o 
planejamento e seus instrumentos legais, como a LDO, a Lei Orçamentária ou o Plano 
Plurianual sejam meras peças de ficção e sim reais instrumentos que norteiam o trabalho da 
Prefeitura nos próximos anos.  Assim, não fizemos deste PL uma bela carta de intenções 
com tudo o que gostaríamos de fazer para o Município de Nova Iguaçu mas sim o que de 
acordo com nosso planejamento vimos que é possível executar. 

 
O Planejamento da Prefeitura não teve como método a divisão 

estanque por secretarias. Já que a maioria dos projetos são intersecretarias, envolvendo 
várias áreas da prefeitura para sua realização optamos por priorizar o planejamento por 
Eixo de atuação. Por exemplo, um de nossos Eixos foi priorizar a infância. Assim o Eixo 
Cidade da Criança não restringe ações somente na Secretaria de Educação ou de 
Assistência mas inclui a priorização de programas voltados para a criança na Saúde, na 
cultura, que os projetos urbanos prevejam o uso dos equipamentos públicos e mobiliário 
urbano adequados às necessidades infantis, entre outros. Assim os programas aparecerão 
neste PL em torno de eixos, exceto algumas secretarias e fundos que apesar de aparecerem  
dentro dos eixos tiveram, para além disso seus programas específicos encaminhados junto 
ao PL. Isso ocorreu porque eram secretarias (ou fundos) que basicamente trabalham com 
investimentos e a lei federal requer que esses estejam previstos na LDO. Como nem todas 
as ações dessas secretarias e fundos são intersecretarias ou se articulam junto a um Eixo de 
prioridade apresentamos suas programação à parte, com é o caso da Secretaria de Obras. 

 
Por fim ressaltamos que este governo está buscando construir uma 

gestão participativa desde seu processo de planejamento e temos a Câmara Municipal como 
principal parceira nessa construção enquanto representação da população de Nova Iguaçu. 
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