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Nota Técnica

Adequação Orçamentária da MP nº 256/05

Brasília, 04 de agosto de 2005.

Assunto: Subsídios para análise da adequação orçamentária e financeira da Medida
Provisória nº 256, de 21 de julho de 2005, que “abre crédito extraordinário, em
favor dos Ministérios de Minas e Energia e dos Transportes, no valor global de
R$ 425.950.734,00, para os fins que especifica”.

Interessada: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

1 INTRODUÇÃO

Com base no art. 62, combinado com § 3º do art. 167, da Constituição Federal, o
Presidente da República adotou e submete ao Congresso Nacional, a Medida
Provisória nº 256, de 21 de julho de 2005, acompanhada da Exposição de Motivos nº
00115/2005/MP, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

De acordo com essa Exposição de Motivos, a aprovação da Medida Provisória
“permitirá à Agência Nacional do Petróleo – ANP a realização de estudos geológicos e
geofísicos destinados ao conhecimento dos potenciais de produção de combustíveis
fósseis no território brasileiro”. Tais estudos destinam-se à redução do risco ambiental
de exploração de combustíveis fósseis no país, ao aumento da atratividade e da
própria atividade exploratória, à descoberta de novas áreas para ofertas em licitações,
ao desenvolvimento e utilização de novas tecnologias de análise e ao incentivo à
indústria nacional. Esses estudos são necessários para a geração de informações
sobre o potencial de áreas de exploração, as quais servirão de base para a sua
avaliação e oferta em processo licitatório. Considerando-se que o prazo entre o início
de estudos dessa natureza e a efetiva prospecção de combustíveis fósseis costuma ser
longo e, ainda, que as atuais reservas de combustíveis só permitem a auto-suficiêncioa
no abastecimento do país até, no máximo, 2015, há necessidade de se promover
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esses estudos quase que continuamente, o que denota a urgência da retomada dessas
atividades o mais breve possível.

Ainda de acordo com a EM, a parcela da suplementação em favor do Ministério
dos Transportes objetiva: a construção do trecho ferroviário Aguiarnópolis-
Babaçulândia, da Ferrovia Norte-Sul, pela VALEC, no intuito de substituir o trecho
atualmente em operação em virtude do alagamento iminente decorrente do início da
construção da Usina Hidrelétrica de Estreito e respectiva barragem, no Rio Tocantins; a
conservação de rodovias não pavimentadas nas BR-230/AM/PA, BR-163/PA e BR-
174/MT, além da realização de obras rodoviárias urgentes, que demandam uma ação
imediata do governo em decorrência das condições climáticas desfavoráveis que
vierem a agravar a situação de trechos rodoviários nas BR-050/MG, BR-381/MG/SP,
BR-116/SP/PR e BR-116/CE. Diversos fatores, nesse caso, justificam a urgência e a
relevância do pleito, como o estado precário de algumas rodovias e o risco de
deterioração, ou encarecimento de obras para preservação, relativo a trechos da
Ferrovia Norte-Sul por alagamento, o qual não pode ser adiado.

Informa, por último, que o crédito extraordinário de que trata a Medida Provisória
em exame será atendido com recursos de superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial da União de 2004 e de anulação parcial de dotações orçamentárias,
estando em conformidade com o disposto no art. 62, combinado com o § 3º do art. 167,
da Constituição.

2 EXAME DA MEDIDA PROVISÓRIA

A Resolução nº 1, de 2002 – CN, que regula o processo legislativo de
apreciação de medidas provisórias, determina, no art. 19, que o órgão de consultoria e
assessoramento orçamentário da Casa a que pertencer o relator da matéria deverá
elaborar nota técnica com subsídios acerca da adequação orçamentária e financeira da
medida provisória, a ser encaminhada aos relatores e demais membros da Comissão
Mista, no prazo de cinco dias, contados da respectiva publicação.

A nota técnica deve atender ao disposto no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de
2002-CN, que prescreve a abrangência do exame de compatibilidade e adequação
orçamentária e financeira que deve ser procedido pela Comissão Mista: “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 2000, a lei do plano plurianual, a lei
de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União”.

Cabe alertar que a Constituição Federal, em seu art. 62, §1º, d, veda a edição de
medidas provisórias sobre matérias relativas aos planos plurianuais, às diretrizes
orçamentárias, aos orçamentos e aos créditos adicionais, ressalvada a abertura de
crédito extraordinário para “atender a despesas imprevisíveis e urgentes, tais como
as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública”, conforme o
previsto no art. 167, § 3º.

A Medida Provisória aqui tratada propõe a abertura de crédito extraordinário, no
valor global de R$ 425.950.734,00, com as seguintes características:



SENADO FEDERAL
Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle

O/2005SAC/200500161/jbpontes

3

Assim, quanto à adequação orçamentária e financeira propriamente dita, cabe
destacar não haver correspondência entre os valores trazidos a cancelamento e os
levados à suplementação, quando se olha o crédito pela de suas fontes. Não obstante
haja a correspondência entre o valor total de cancelamento e o de suplementação, não
há correspondência interna por fonte. Tomemos como exemplo o caso da fonte 111, na
qual se verificam cancelamentos de R$50.335.734,00 e suplementações de
R$55.835.734,00. A que atribuir essa diferença? A mesma coisa ocorre com as fontes
342, 311 e 148, sendo que, nesses casos, as diferenças ascendem à casa das
dezenas de milhões de reais.

Na Exposição de Motivos, talvez à propósito dessas evidentes diferenças, fala-
se em “troca de fontes”. Porém, não se pode atribuir tamanhas discrepâncias a esse
expediente, pois a troca de fontes implica intercambiar uma fonte por outra,
respeitando-se-lhes, fundamentalmente, a correspondência entre os valores. Tanto é
assim, que a vigente Lei de Diretrizes Orçamentárias faculta a modificação das fontes
de recursos, mediante troca, pela via do ato administrativo. 

Outro aspecto a considerar diz respeito à higidez em face dos resultados fiscais.
O crédito implica crescimento das despesas primárias discricionárias, classificadas sob
o código RP2, em exatos R$ 22 milhões. Essa diferença, do ponto de vista da meta de
resultado primário, não pode ser suprida por superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial referente ao exercício de 2004. É que este superávit é formado por receitas
que, arrecadadas e recolhidas ao caixa do Tesouro Nacional, já compuseram os
resultados fiscais do próprio exercício de 2004. Não podem, portanto, compor o
resultado fiscal de um segundo exercício (2005). 

Valores em R$ 
Fonte Cancelamento Suplementação
342 45.750.734                 
111 50.335.734       55.835.734                 
311 263.615.000     193.864.266               
148 40.500.000                 
100 90.000.000     90.000.000               

Subtotal 403.950.734   425.950.734             
Superávit Financeiro 22.000.000     
Total 425.950.734   425.950.734             

Equilíbrio Orçamentário do Crédito - por Fonte

Valores em R$ 
RP Cancelamento Suplementação
2 60.000.000       82.000.000                 
3 343.950.734   343.950.734             

Subtotal 403.950.734   425.950.734             
Superávit Financeiro 22.000.000     
Total 425.950.734   425.950.734             

Equilíbrio Orçamentário do Crédito - por Resultado Fiscal
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3 CONCLUSÃO

O crédito extraordinário de que trata a Provisória nº 256, de 21 de julho de 2005,
será viabilizado com recursos de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial
da União de 2004 e de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a Medida Provisória em apreço não
se encontra adequada. Há problemas associados à aritmética do crédito orçamentário,
pois não há correspondência entre cancelamentos e suplementações por fontes, assim
como se verifica diminuição do resultado primário de 2005 por exatos R$ 22 milhões.   

São esses os subsídios que nos parecem relevantes para a apreciação da
Comissão Mista quanto à adequação orçamentária e financeira da referida Medida
Provisória.

Paulo Roberto Alonso Viegas
Consultor de Orçamentos


