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Nota Técnica nº 03/2005

Subsídios acerca da adequação
orçamentária e financeira da Medida
Provisória nº 237, de 27 de janeiro de
2005.

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

Presidente da República submete ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 237,
de 27 de janeiro de 2005, que “Autoriza a União a prestar auxílio financeiro aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de fomentar as
exportações do País, e dá outras providências”.

A presente Nota Técnica atende a determinação do art.19 da Resolução nº
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 E ASPECTOS RELEVANTES
A Medida Provisória nº 237/2005 autoriza a União a entregar aos Estados,

ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2005, o montante de R$ 900
milhões, com o objetivo de fomentar as exportações do País.

Dispõe a MP que a entrega dos recursos levará em conta dívidas vencidas e
não pagas contraídas junto ao Tesouro Nacional e aos demais entes da administração
federal ou garantidas pela União. Nesses casos, os recursos a serem entregues
mensalmente à unidade federada, equivalentes ao montante das dívidas, serão
satisfeitos pela entrega de obrigações do Tesouro Nacional ou pela compensação das
dívidas.

A Exposição de Motivos nº 10/2005 – MF, de 27 de janeiro de 2005, que
acompanha a MP, esclarece que, apesar de os Estados e DF já serem compensados
por perdas de arrecadação decorrentes da desoneração do ICMS sobre produtos
exportados (matéria regulada pela Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996 - Lei Kandir), é oportuno que o Governo Federal conceda auxílio aos entes
federados com melhor desempenho exportador por meio de uma transferência
específica.

Cabe ressaltar que a Lei Orçamentária para 2005 (Lei nº 11.100, de
25.01.2005) já contempla dotações para essa finalidade, cuja execução dependia de
autorização legal específica, o que está sendo sanado pela MP em questão.
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A MP nº 237/2005 também promove pequena alteração nas regras de
vigência da Medida Provisória nº 232, de 2004, estabelecendo que as disposições
previstas nos seus arts. 5º, 6º, 7º e 8º somente passarão a produzir efeitos a partir de
1º de março de 2005. Com isso, adia-se em um mês o início da vigência dos seguintes
dispositivos da MP nº 232/2004:

a) o art. 5º amplia a lista de serviços sujeitos à retenção na fonte da COFINS, do
PIS/PASEP e da contribuição social sobre o lucro líquido, passando a incluir
os serviços de transporte em geral, os serviços médicos, de engenharia e de
publicidade e propaganda;

b) o art. 6º estabelece a exigência de retenção na fonte, à alíquota de 1,5%, do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre
pagamentos efetuados por empresas do setor alimentício adquirentes de
insumos agropecuários que geram direito a crédito presumido de
PIS/COFINS;

c) o art. 7º determina a incidência de imposto de renda na fonte, à alíquota de
1,5%, sobre os pagamentos relativos à prestação de serviços de manutenção
de bens móveis e imóveis e transporte, bem como de medicina prestados por
ambulatório, banco de sangue, casa e clínica de saúde, casa de recuperação
e repouso sob orientação médica, hospital e pronto socorro, e de engenharia
relativos à construção de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas;

d) o art. 8º eleva de 1% para 1,5% a alíquota do imposto de renda na fonte
aplicável às importâncias pagas ou creditadas a empresas prestadoras de
serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e por locação de
mão-de-obra, neste caso, com o argumento de unificar as alíquotas para as
espécies de prestação de serviços atualmente tributadas pelo imposto de
renda.

A MP modifica, ainda, a redação do art.8º da MP nº 2.185-35, de 24 de
agosto de 2001, (que estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o
refinanciamento, pela União, da dívida pública mobiliária e outras que especifica, de
responsabilidade dos Municípios) para permitir que Municípios que estejam acima dos
limites de dívida financeira possam contratar operações de crédito destinadas à
implantação de projeto de melhoria em sistemas de iluminação pública, no âmbito do
Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente – Reluz.

III – COMPATIBILIDADE E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002 – CN, que “Dispõe sobre a apreciação,

pelo Congresso Nacional, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da
Constituição Federal, e dá outras providências”, refere-se da seguinte forma ao exame
de adequação orçamentária e financeira: “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 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 da União.”
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A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), no seu
art. 16, §1º, estabeleceu os seguintes conceitos sobre adequação e compatibilidade
financeira e orçamentária:

“§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica
e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas
todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no
programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o
exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa
que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses
instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.”

A MP 237/2005 autoriza a concessão de auxílio financeiro a Estados e
Municípios, o que, nos termos do art. 25 da LRF, configura transferência voluntária cuja
concretização depende do cumprimento dos seguintes requisitos:

“Art. 25....
§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:
I - existência de dotação específica;
II - VETADO
III - observância do disposto no inciso X do art. 1671 da Constituição;
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e
financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de
contas de recursos anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de
despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da
pactuada.
§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências
voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a
ações de educação, saúde e assistência social.” (Grifos Nossos)

Portanto, com relação ao auxílio financeiro para exportações, verifica-se que
a Medida Provisória está em conformidade com as normas que disciplinam a matéria,
cumprindo inclusive a exigência constante do art. 25, §1º, I, da LRF.

No que se refere à MP nº 232/2004, lembramos inicialmente que seu
objetivo, expresso na Exposição de Motivos nº 176/2004, é propiciar à administração
tributária melhores condições para coibir a evasão de tributos, gerando impacto positivo
na arrecadação. O regime de recolhimento na fonte deve ser compreendido como uma
antecipação do imposto devido e como um instrumento eficaz de auxílio no controle e

                                                          
1  Constituição Federal:
“Art. 167. São vetados:
....
X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos
Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
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fiscalização tributária, não estando associado a aumento da carga tributária, mas ao
direcionamento do contribuinte no sentido do cumprimento de suas obrigações fiscais.
Portanto, o adiamento na vigência da medida não impede que seus efeitos financeiros
processem-se de forma integral ao longo do presente exercício fiscal.

Por fim, analisando as modificações introduzidas na Medida Provisória nº
2.185/2001, à luz da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, que estabelece
limites de endividamento para os Municípios, verificamos que ela também já exclui os
empréstimos no âmbito do Reluz dos limites que impedem a contratação de novas
operações de crédito (Redação dada pela Resolução nº 19, de 2003, do Senado
Federal). Desse modo, tal alteração também encontra respaldo na legislação que rege
o exame de adequação orçamentária e financeira.

Esses são os subsídios.

Brasília,        de                     de 2005.

WELLINGTON P. DE ARAUJO MARIA EMILIA M. PUREZA
Consultor Consultora


