
Senado Federal
Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle

Adequação Orçamentária
Medida Provisória nº 236/2005

Brasília, 14 de fevereiro de 2005.

Assunto: Subsídios para a apreciação da Medida
Provisória 236, de 27 de janeiro de 2005, que “Abre
crédito extraordinário, em favor de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de
R$ 2.890.000.000,00, para os fins que especifica”,
quanto à adequação financeira e orçamentária.

Interessado: Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.

1 INTRODUÇÃO
A presente Nota Técnica atende à determinação constante do art. 19 da Resolução

no 1, de 2002, do Congresso Nacional, que 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”.

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o Presidente da República submete
ao Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº 47/2005, a Medida Provisória nº 236,
de 27 de janeiro de 2005, que “Abre crédito extraordinário, em favor de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 2.890.000.000,00, para os fins que
especifica”.

O exame da compatibilidade e adequação orçamentária das medidas provisórias,
consoante o disposto no art. 5º, §1o, da Resolução nº 1, de 2002 – CN, “abrange a análise
da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao
atendimento das normas financeiras e orçamentárias 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 da União”.

2 SÍNTESE DA MEDIDA PROVISÓRIA

O crédito permitirá a transferência de recursos a Estados, Distrito Federal e
Municípios, de acordo com o disposto no art. 31 da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, conforme a redação dada pela Lei Complementar nº 115, de 26 de
dezembro de 2002, visando à compensação da perda na arrecadação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por parte dos Entes Federados.

A Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, no seu art. 3º,
acrescentou o art. 91 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT,
determinando a edição de lei complementar para estabelecer o montante, critérios, prazos
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e condições para a entrega de recursos da União aos Estados e seus respectivos
Municípios e ao Distrito Federal, a qual poderá considerar as exportações de produtos
primários e semi-elaborados, a relação entre as exportações e as importações, os
créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente e a efetiva
manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a que se refere ao art. 155, § 2º, X,
“a”, da Constituição. Considerando que a referida lei complementar ainda não foi editada,
o § 3º do art. 91 dispõe que permanecerá vigente o sistema de entrega de recursos
previsto no art. 31 e Anexo da Lei Complementar nº 87, de 1996, com a redação dada
pela Lei Complementar nº 115, de 2002.

De acordo com a Exposição de Motivos nº 00017/2005/MP, não consta da Lei
Orçamentária de 2005 dotação orçamentária para a transferência de recursos em
atendimento à Lei Complementar nº 87, de 1996, de acordo com a redação dada pela Lei
Complementar nº 115, de 2002. Ainda de acordo com a Exposição de Motivos, foram
alocados recursos para a referida finalidade em um fundo que foi denominado de “Fundo
de Compensação de Exportações”, inexistente até o momento, o que inviabiliza sua
execução orçamentária.

A abertura do crédito extraordinário está amparada nas disposições do art. 62,
combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição Federal, e será viabilizada por meio da
anulação de dotação da ação Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para
Compensação das Exportações – Fundo de Compensação de Exportações.

3 SUBSÍDIOS ACERCA DA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
O crédito solicitado será viabilizado por meio de anulação parcial de dotações

atendendo as normas financeiras e orçamentárias vigentes.
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