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NOTA TÉCNICA Nº 16  – 2005 – Medida Provisória

Subsídios para a apreciação da Medida
Provisória nº 257, de 21 de julho de 2005
(Publicada no DOU em 22/07//2005),
quanto à adequação orçamentária e
financeira.

I – Introdução

A presente Nota Técnica atende à determinação do art. 19 da Resolução
n.º 1, de 2002 - CN, que estabelece a elaboração, pelo órgão de consultoria e
assessoramento orçamentário da Casa a que pertencer o relator, de nota técnica com
subsídios acerca da adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória.

Com base no art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, por intermédio da Mensagem nº 77/2005-CN (nº 456/2005, na origem) a
Medida Provisória nº 257, de 21 de julho de 2005 (publicada no DOU de 22 de julho de
2005), que “Abre Crédito Extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento
Agrário, da Integração Nacional e de Encargos Financeiros da União, no valor global de
R$ 1.214.000.000,00, para os fins que especifica.”

Conforme a Exposição de Motivos nº 00140/2005/MP, de 20 de julho de
2005, que acompanha o referido crédito, as dotações acrescidas tem por finalidade o
seguinte:
a) Quando ao Ministério do Desenvolvimento Agrário:

Obtenção de imóveis rurais para reforma agrária a fim de garantir a paz
no campo e cumprir a meta anual de novos assentados estabelecida no II Plano
Nacional de Reforma Agrária – PNRA. Alega-se na exposição de Motivos que o
preço médio por hectare aprovado na Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005 –
LOA/2005 encontra-se na faixa de R$ 570,00. Tais valores não mais refletem a
realidade da média nacional do preço das terras em desapropriação, que
atualmente encontra-se no patamar de R$ 1.190,00 por hectare. Assim, afirma-se
que cerca de 80% dos recursos orçamentários destinados às desapropriações já
haviam sido empenhados até a data de 18 de julho deste exercício.
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b) Quanto ao Ministério da Integração Nacional:
A viabilização do atendimento às  populações vítimas das estiagens

prolongadas ocorridas nas regiões Sul e Nordeste e das inundações registradas nas
regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, mediante a utilização de carros-
pipa, recuperação da infra-estrutura afetada pelas inundações e a concessão do
Auxílio Emergencial Financeiro, instituído pela Lei nº 10.954, de 29 de setembro de
2004, cuja destinação é a assistência às famílias com renda mensal média de até
dois salários mínimos, atingidas por desastres, nos municípios em estado de
calamidade pública ou situação de emergência, reconhecidos pelo Governo
Federal, por intermédio de portaria do Ministro de Estado da Integração Nacional.

Ressalta-se que, segundo o Ministério da Integração Nacional, os
recursos serão liberados de acordo com os critérios e procedimentos para a
concessão do benefício, cujo valor não poderá exceder R$ 300,00 por família, a
serem fixados pelo Comitê Gestor Interministerial do Auxílio Emergencial
Financeiro, coordenado pelo Ministério da Integração Nacional.

Além disso, afirma-se que as famílias a serem beneficiadas pelo auxílio
não são abrangidas por financiamentos no âmbito do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, portanto, não contam com as
vantagens do sistema de seguro da agricultura familiar. Esclarece a Exposição de
Motivos, ademais, que iniciativas municipais e estaduais têm buscado amenizar as
conseqüências dos desastres. No entanto, devido a sua extensão, tal atendimento
não tem sido suficiente, tornando necessário o aporte de recursos do Governo
Federal.

c) Quanto aos Encargos Financeiros da União:
O atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes no âmbito do

Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO, decorrentes da
estiagem ocorrida em todos os Estados da Região Sul do Brasil a partir do final de
2004, ampliando substancialmente o número de ocorrências de perdas pelos
agricultores amparados pelo “Proagro Mais”. Este programa, criado pela Resolução nº
3.234, de 31 de agosto de 2004, do Banco Central do Brasil, destina-se aos pequenos
produtores vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
– PRONAF, garantindo, além da cobertura do financiamento contratado, parte da sua
renda estimada em caso de ocorrência de sinistro.

O presente crédito extraordinário será viabilizado com recursos provenientes
de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União de 2004, no valor de
R$ 360 milhões, de anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 364
milhões, e de ingresso de operações de crédito decorrente do lançamento de Títulos da
Dívida Agrária – TDA, no valor de R$ 490 milhões, em conformidade com o disposto do
art. 62, combinado com o § 3º, do art. 167, da Constituição Federal.

De acordo com Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, os
cancelamentos não inviabilizarão o atendimento de sua programação, uma vez que
foram decididas em função de sua capacidade de execução.
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II -  Da adequação financeira e orçamentária
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.”

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.”
Na forma do art. 19, da Resolução nº 1, de 2002/CN, deve-se proceder,

nesta Nota, ao exame dos aspectos financeiro e orçamentário da medida provisória e a
sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual.

Dispõe o art. 78, III, da LDO 2005 (Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2005) o
seguinte:

“Art. 78 Será consignada na lei orçamentária estimativa de receita
decorrente da emissão de títulos da dívida pública federal para fazer face,
estritamente a despesas com:
...................
III – a desapropriação de imóveis rurais, para fins de reforma agrária, nos
termos do art. 184, §4º, da Constituição, no caso dos Títulos da Dívida
Agrária...”

Assim, atesta-se a autorização quanto à emissão de TDA's para o
financiamento das despesas em comento.
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Contudo, há que se ressaltar que o crédito em questão tem como fonte de
financiamento receitas classificadas como “financeiras”, ou cancelamento de
despesas já classificadas no orçamento 2005 no código RP – 0. Portanto, tais fontes de
financiamento não se incluem no cálculo do resultado primário. As despesas ora
suplementadas, por seu turno, são de natureza “primária”, RP “1” ou  “2”. Assim, nota-
se que o crédito extraordinário sob análise resulta em desequilíbrio fiscal da ordem
de R$ 1,2 bilhão, em prejuízo da obtenção do resultado fiscal preconizado em anexo
próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

De acordo com o disposto no art. 65, § 11, da LDO 2005, “Os projetos de lei
de créditos adicionais destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo
de que não afetam o resultado primário anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta
Lei, ou indicar as compensações necessárias, em nível de subtítulo.”

Percebe-se que, a despeito de tratar-se de crédito extraordinário, o referido
documento não está acompanhado do demonstrativo exigido pela LDO 2005, nem
tampouco é possível identificar as compensações quanto ao impacto no resultado
primário decorrente das programações suplementadas.  

Esses, portanto, são os subsídios que apresentamos.

 Brasília,         de agosto de 2005.

Marcelo de Rezende Macedo
Consultor de Orçamentos


