
Senado Federal
Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle

Adequação Orçamentária
Medida Provisória nº 240/2005

Brasília, 04 de março de 2005.

Assunto: Subsídios para a apreciação da Medida
Provisória 240, de 1° de março de 2005, que “Dispõe
sobre a aplicação dos arts. 5°, 6°, 7° e 8º da Medida
Provisória n° 232, de 30 de dezembro de 2004”.

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 MSG nº 0000/2005, a Medida Provisória
nº 240 de 1°de março de 2005, que “Altera a legislação tributária e dá outras
providências”.

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

De acordo com a Exposição de Motivos nº 00020/2005/MF, “a alteração dos efeitos
dos arts. 5º a 8º da mencionada Medida Provisória faz-se necessária para possibilitar que
a fonte pagadora – responsável pela retenção e recolhimento dos impostos e
contribuições – possa adequar seus controles e sistemas para cumprir adequadamente a
determinação legal”.

        A E.M. também garante que não há ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois
a medida cuida da dilação de prazo para produção de efeitos de norma sobre retenção na
fonte de tributos e contribuições. Como a retenção na fonte é uma antecipação do devido
pelo contribuinte, não ocorre perda de arrecadação.
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3 SUBSÍDIOS ACERCA DA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Do ponto de vista do orçamento público, não há impacto sobre o resultado primário
estabelecido como meta para 2005, que é de 2,45% do PIB, para os Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social do Governo Central, atendendo às normas financeiras e
orçamentárias vigentes.
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