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NOTA TÉCNICA Nº 13/2007

SUBSÍDIOS À APRECIAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 359, DE
16 DE MARÇO DE 2007, QUANTO À ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA

“Altera as Leis nos 10.355, de 26 de dezembro de
2001, 10.855, de 1o de abril de 2004, 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, 11.457, de 16 de março de 2007,
10.910, de 15 de julho de 2004, 11.171, de 2 de
setembro de 2005, e 11.233, de 22 de dezembro de
2005, e dá outras providências”.

I – INTRODUÇÃO
Com base no art. 62 da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor

Presidente da República submete ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº
359, de 16 de março de 2007, que “Altera as Leis nos 10.355, de 26 de dezembro
de 2001, 10.855, de 1o de abril de 2004, 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
11.457, de 16 de março de 2007, 10.910, de 15 de julho de 2004, 11.171, de 2 de
setembro de 2005, e 11.233, de 22 de dezembro de 2005, e dá outras
providências”.

A presente Nota Técnica atende a determinação do art. 19 da
Resolução n.º 1, de 2002, do Congresso Nacional, o qual estabelece: “o órgão de
consultoria e assessoramento orçamentário da casa a que pertencer o relator de
medida provisória encaminhará aos relatores e à comissão, no prazo de 5 (cinco)
dias de sua publicação, nota técnica com subsídios acerca da adequação
financeira e orçamentária de medida provisória”.

II – SÍNTESE DA MEDIDA PROVISÓRIA

A Medida Provisória nº 359/2007 consiste no agrupamento dos cargos
integrantes da Carreira do Seguro Social na forma do art. 2º da Lei nº 10.855, de
2004, na inclusão de novas diretrizes para o desenvolvimento dos servidores da
Carreira do Seguro Social e na alteração da Gratificação de Desempenho de
Atividade do Seguro Social - GDASS, com efeitos a partir de 1º de março de 2007;
na extinção da Gratificação Específica do Seguro Social - GESS, na alteração da
Tabela de Vencimento Básico e na criação da Gratificação de Desempenho
Previdenciária - GEP, com efeitos a partir de 1º de julho de 2008.
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Segundo a Exposição de Motivos, a proposta vem dar continuidade à
política de valorização dos servidores públicos corrigindo distorções existentes
quanto às remunerações praticadas no serviço público federal. A medida também
tem por objetivo atrair e reter profissionais qualificados, bem como garantir a
melhoria do atendimento aos usuários dos serviços do INSS. 

Estão entre as propostas contempladas na Medida Provisória:

a) A reestruturação da Carreira do Seguro Social no que tange ao
desenvolvimento associado à capacitação do servidor, à nova dinâmica de
avaliação de desempenho e à concessão de melhoria remuneratória, de acordo
com a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
componentes da carreira, a teor do disposto no § 1º do art. 39 da Constituição
Federal. 

b) A unificação dos cargos integrantes da Carreira do Seguro Social.
Conforme Anexo I dessa MP, quatro cargos de nível auxiliar serão agrupados em
um único cargo, com nova denominação, e dezoito cargos de nível intermediário
serão agrupados em três outros cargos, também com nova denominação,
observados os critérios e requisitos estabelecidos para a nova classificação
desses cargos, com redução da quantidade de denominações hoje existentes. 

c) A alteração da denominação do cargo de provimento efetivo de nível
superior de Analista Previdenciário, integrante da Carreira do Seguro Social do
Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que passa a
denominar-se Analista do Seguro Social.

d) A alteração nos critérios para efeito de desenvolvimento na carreira.
A progressão funcional ocorrerá por mérito profissional, na qual haverá aumento
do interstício mínimo de 12 (doze) para 18 (dezoito) meses de efetivo exercício em
cada padrão com a inclusão da avaliação de desempenho individual como
requisitos. A promoção ocorrerá por mérito profissional e por capacitação, na qual
também haverá aumento do interstício mínimo de 12 (doze) para 18 (dezoito)
meses de efetivo exercício no último padrão de cada classe, e são incluídas a
avaliação de desempenho e a participação em eventos de capacitação como
requisitos. 

e) O incremento do valor da Gratificação de Desempenho de Atividades
do Seguro Social - GDASS, mediante nova sistemática de concessão com
alteração de valores fixos para valores estabelecidos conforme pontuação variável
para cada nível e classe.        
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f) A extinção da Gratificação Específica do Seguro Social - GESS; a
alteração da Tabela de Vencimento Básico da Carreira do Seguro Social e a
criação da Gratificação Específica Previdenciária - GEP, devida aos integrantes da
Carreira Previdenciária, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2008.

g) A alteração da disciplina da Gratificação por Encargo de Curso ou
Concurso, destinada a retribuir os servidores pelo desempenho eventual de
atividades de instrutoria em cursos de formação, de desenvolvimento e de
treinamento regularmente instituídos, ou, ainda, como auxiliar ou membro de
banca examinadora, comissão de avaliação e comissão fiscalizadora de concurso
público. 

h) A prorrogação do prazo de restituição das Funções Comissionadas
Técnicas – FCT, remanejadas para o Ministério da Cultura – MinC e o
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, em face do
calendário necessário à realização de concursos públicos para provimento de
cargos efetivos, propondo-se  estabelecer um novo cronograma para a devolução
das referidas FCT, sendo 320 alocadas ao MinC e 370 alocadas ao DNIT, para
que sejam restituídas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
gradualmente, até 31 de dezembro de 2007, observado o cronograma
estabelecido em regulamento. 

i) Matérias de dispositivos objeto de veto presidencial (arts. 9º, 10 e 14),
incluídas no Projeto de Lei nº 6.272, de 2005, que resultou na Lei nº 11.457, de 15
de março de 2007.

Conforme justifica a EM, as medidas constantes da proposta são parte
essencial da reestruturação do sistema previdenciário que vem passando por uma
reformulação radical. O objetivo dessa reestruturação é eliminar a ineficiência no
atendimento dos segurados e ainda contribuir para a minoração do déficit
previdenciário.

III - SUBSÍDIOS

Cabe à Comissão Mista encarregada de dar parecer à referida medida
provisória, no prazo improrrogável de quatorze (14) dias contados da publicação
da MP, emitir parecer único, onde se manifestará, dentre outros aspectos,  sobre
sua adequação financeira e orçamentária (caput do art. 5º da Resolução nº 1, de
2002-CN).

Estabelece também o § 1º do art. 5º da mencionada Resolução que:
“§ 1º  O exame de compatibilidade e adequação
orçamentária e financeira das Medidas Provisórias abrange a
análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública
da União e da implicação quanto ao atendimento das normas
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orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias e a lei orçamentária anual.”

Plano Plurianual
A lei que estabelece o Plano Plurianual  para o período 2004/2007 (Lei

nº 10.933, de 11/08/2004) contém programas específicos por intermédios dos
quais correrão as despesas decorrentes das normas baixadas na MP ora
examinada.

Lei de Diretrizes Orçamentárias

No que concerne à adequação da MP à Lei de Diretrizes Orçamentárias
- LDO, é importante ressaltar que, no exame de matéria relativa à concessão de
qualquer vantagem e de criação de cargos, empregos e funções, deve ser
considerada também a determinação constitucional prevista no art. 169 da Carta
Magna, especialmente as restrições e exceções contidas no parágrafo primeiro
desse dispositivo, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, nos
seguintes termos:

" Art. 169...
§ 1º. A concessão de qualquer vantagem   ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções
(grifos nossos) ou alteração de estrutura  de carreiras, bem
como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer
título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesas de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes (grifo nosso);
II - se houver autorização específica (grifo nosso) na lei de
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e
as sociedades de economia mista."

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício financeiro de
2007 (art. 92 da Lei nº 11.439, de 29 de dezembro de 2006) estabelece que a
concessão de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de
cargos, empregos e funções e alterações de estrutura de carreiras devem constar
de anexo específico da lei orçamentária.
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Lei Orçamentária Anual
A lei orçamentária para o exercício de 2007 (Lei nº 11.451, de 7 de

fevereiro de 2007), no seu “ANEXO V – AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS DE QUE
TRATA O ART. 169, § 1º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO, RELATIVAS A
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS”, traz as seguintes
autorizações:

II. ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CARREIRAS E AUMENTO DE
REMUNERAÇÃO:
......
4. Poder Executivo
....
4.2. Reestruturação da remuneração de cargos, funções e carreiras no
âmbito do Poder Executivo. Limite Financeiro de R$ 1.158.224.700,00”

Consta ainda da Lei Orçamentária para 2007 dotação no Âmbito do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, UO: 47101, R$ 1,07 bilhão no
crédito “04.846.1054.0707.0001 – Restruturação de Cargos, Carreiras e Revisão
de Remunerações - Nacional”.

Lei de Responsabilidade Fiscal
Há que se analisar ainda a proposição à luz da Lei de Responsabilidade

Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000). Os gastos
resultantes da edição da Medida Provisória enquadram-se na condição de
despesa obrigatória de caráter continuado (considera-se obrigatória de caráter
continuado a despesa corrente derivada de lei ou medida provisória que fixem
para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios).

Nesse sentido, a norma fica sujeita à observância do disposto no artigo
17, §§ 1º e 2º, da referida LRF. Pelo que dispõe o § 1º, o ato que criar ou
aumentar despesa de caráter continuado deverá ser instruído com estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois
subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. O § 2º, por
sua vez, determina que tal ato deverá ser acompanhado de comprovação de que
a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais
previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, devendo seus efeitos
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente
de receita ou pela redução permanente de despesa.
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Desses dispositivos, a Exposição de Motivos apenas declara que “O
impacto da reestruturação da Carreira do Seguro Social para o exercício de 2007
é da ordem de R$ 376.400.037,00 (trezentos e setenta e seis milhões,
quatrocentos mil e trinta e sete reais), para 2008 de R$ 703.152.888,00
(setecentos e três milhões, cento e cinqüenta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito
reais) e para 2009 de R$ 856.309.144,00 (oitocentos e cinqüenta e seis milhões,
trezentos e nove mil, cento e quarenta e quatro reais)”.

Esses são os subsídios.

Brasília, 23 de março de 2007.

Sérgio Tadao Sambosuke
Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira


