
Raio-x do
PLOA 2021,

sob a ótica dos direitos.

Setembro de 2020.

Saiba mais em: inesc.org.br

LDO, LOA, PPA?
Veja aqui um resumo 
dos principais termos 

orçamentários.
@inescoficial
@inescoficial

/ong.inesc

Proposta do Governo: 
voltar ao nível de gasto de 2019, mantendo o equilíbrio 

fiscal acima das necessidades da população.

População Negra 

Não há recursos específicos para enfrentamento ao racismo e 
promoção da igualdade racial.

Bolsa Família

Sem o auxílio emergencial, e 
com ampliação pequena do PBF, 

o número de pessoas
empurradas para a extrema 

pobreza pode aumentar.

Número de famílias beneficiadas
AUMENTO DE 15,2%

2020 2021

Programa Bolsa Família (PBF)
AUMENTO DE 18,4%

2020 2021

Saúde

Perde quase R$ 40 bilhões em relação a 2020. 
Principais quedas:

Educação

Direito à cidade

Atenção 
Especializada 

Atenção 
Básica

Desenvolvimento 
científico e 
tecnológico 

-40% -13% -3%

2020

R$174,8  
bilhões 

R$136,7  
bilhões 

2021

Mas não compensa a 
queda de recursos que 

a instituição sofreu 
nos últimos anos.

Pode ser resultado das 
mobilizações por ações 
mais efetivas no 
enfrentamento ao novo 
coronavírus nos 
territórios indígenas. 

Orçamento da 
saúde indígena 

aumenta R$ 67,9 
milhões comparado 

a 2020.

Orçamento da Funai 
aumenta R$ 11,5 

milhões comparado 
a 2020.

Indígena

Crianças e adolescentes

R$ 279 milhões 
68,8% a mais que 2020

Aumentaram
os recursos para a 
Educação Infantil: 

Só há um programa direcionado especificamente 
para crianças e adolescentes no PLOA 2021: 

Atenção Integral à 
Primeira Infância, que 
contém ações na área 
da assistência social 

para crianças desde a 
gestação até os 6 anos 

de idade. 

Orçamento de 
R$ 448 milhões

13,5% 
inferior ao previsto 

para 2020. 

Meio Ambiente 

 O Ministério do Meio Ambiente perdeu

35% do orçamento,
se comparado 
ao PLOA 2020 

se comparado 
à dotação atual.

O programa 
“Conservação e Uso 

Sustentável da 
Biodiversidade e dos 

Recursos Naturais”
perdeu R$ 33 

milhões, se 
comparado ao 

PLOA  2020. 

 40% 

Extinção doprograma “Prevenção eControle do Desmatamento e dos Incêndios nosBiomas”.e

Quilombolas

SALÁRIO MÍNIMO

Será R$ 1.067
(aumento de R$ 22, somente 

respondendo à inflação).

PIB

A estimativa de 
crescimento é de 

3,2%

Sem destinação de recursos para manter o auxílio emergencial ou qualquer outro programa 
criado no contexto da pandemia, incluindo aqui os gastos com saúde. 

Previsão de déficit de 
R$ 237,3 bilhões.

diferença entre 
as despesas e as 
receitas fiscais.

RESULTADO PRIMÁRIO 
DO SETOR PÚBLICO

Nesta função estão projetos 
como acessibilidade, urbanização 
de assentamentos precários, 
regularização fundiária, ações 
relativas ao funcionamento dos 
sistemas coletivos de transporte 
urbano, entre outros

R$29,4 
bilhões 

R$34,8 
bilhões 

13,2
milhões 

15,2
milhões 

Mulheres

Apenas R$ 1 milhão 
para combate a violência doméstica 

Corte de

99%
dos recursos 

para as mulheres

No momento 
que a educação

atravessa uma de
suas maiores 

crises, advinda da
pandemia.

de corte na
Fundação 

Cultural
Palmares

87%

Apenas R$ 1 milhão para combate a violência doméstica 

A Função Urbanismo perdeu 
R$ 200 milhões 

Manutenção e 
Desenvolvimento

da Educação
Fundo Educação

Aumento de 2,8%
Aumento de 3,2%

+ R$ 3 bilhões
+ R$ 3 bilhões

A regularização fundiária teve orçamento 
autorizado de apenas 330 mil reais.
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