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NOTA TÉCNICA DE MP – Nº 15/2005

SUBSÍDIOS À APRECIAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 259, DE
21 DE JULHO DE 2005, QUANTO À ADEQUAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

"Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, autoriza a
prorrogação de contratos temporários firmados
com fundamento no art. 23 da Lei nº 10.667, de
14 de maio de 2003, altera o art. 4º da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e dá outras
providências.”

I – RELATÓRIO

A Medida Provisória (MP) em exame altera a organização da
Presidência da República, criando, extinguindo e redistribuindo cargos e órgãos. A
principal modificação é a extinção da Secretaria de Comunicação do ]Governo e
Gestão Estratégica e a transformação da Secretaria de Relações Institucionais.
Por outro lado, nota-se que a Secretaria-Geral da Presidência da República passa
a exercer novas atribuições.  Finalmente, a MP autoriza a União (através do
Ministério da Saúde e da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA) a prorrogar



contratos temporários firmado com fundamento no art. 23 da Lei nº 10.667, de 14
de maio de 2003, visando garantir a manutenção do combate às epidemias, em
especial à de dengue.

II - SUBSÍDOS

Cabe á Comissão Mista  encarregada de dar parecer à
referida medida provisória, no prazo improrrogável de quatorze (14) dias contado
da publicação da MP emitir parecer único, onde se manifestará, dentre outros
aspectos,  sobre sua adequação financeira e orçamentária (caput do art. 5º da
Resolução nº 1, de 2002-CN).

Estabelece também o § 1º do art. 5º da mencionada
Resolução que:

§ 1º  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 anual.”

A lei do Plano Plurianual  para o período 2004/2007 (Lei nº
10.933, de 11/08/2004) não registra ação correspondente às primeiras medidas
propostas na MP. Existe, porém, o programa 1308 – Vigilância, Prevenção e
Controle da Malária e da Dengue, com a ação 6235 – Vigilância, Prevenção e
Controle da Dengue.

No que concerne à adequação da MP à Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO, é importante ressaltar que, no exame de matéria relativa à
concessão de qualquer vantagem e de criação de cargos, empregos e funções,
deve ser considerada também a determinação constitucional prevista no Art. 169
da Carta Magna, especialmente, as restrições e exceções contidas no parágrafo
primeiro deste dispositivo, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº
19/98, nos seguintes termos:



" Art. 169...
§ 1º. A concessão de qualquer vantagem   ou

aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções (grifos nossos) ou alteração de
estrutura  de carreiras, bem como a admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos
e entidades da administração direta ou indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder
público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às projeções de despesas
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes (grifo
nosso);

II - se houver autorização específica (grifo
nosso) na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas
as empresas públicas e as sociedades de economia
mista."

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício
financeiro de 2005 (art. 85 da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004) estabelece
que a concessão de quaisquer vantagens deve constar de anexo específico da lei
orçamentária, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar nº 101, de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A lei orçamentária para o exercício de 2005 ( Lei nº 11.100, de
25 de janeiro de 2005), no seu “Anexo V – Autorizações específicas de que trata o
art. 85 da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004 Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2005), para atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da
Constituição”, não faz referência aos casos abordados na MP.

Quanto às dotações orçamentárias para pagamento de
despesas com pessoal e encargos sociais, a Lei Orçamentária para 2005 (Lei nº
11.100/05) registra para o Ministério da Saúde o valor de R$ 7.168.986.423,00,
enquanto que em 2004 tais gastos atingiram R$ 6.829.397.157,00.

Há que se analisar ainda a proposição à luz da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000).
Os gastos resultantes da edição da Medida Provisória enquadram-se na condição
de despesa obrigatória de caráter continuado  (considera-se obrigatória de caráter
continuado a despesa corrente derivada de lei ou medida provisória que fixem
para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios). Nesse sentido, a norma fica sujeita à observância do disposto no



artigo 17, §§ 1º e 2º, da referida LRF. Pelo que dispõe o § 1º, o ato que criar ou
aumentar despesa de caráter continuado deverá ser instruído com estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois
subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. O § 2º, por
sua vez, determina que tal ato deverá ser acompanhado de comprovação de que
a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais
previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, devendo seus efeitos
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente
de receita ou pela redução permanente de despesa.

A EM nº 20 – CCIVIL/PR, de 21 de julho de 2005 traz as
seguintes informações:

“15.  Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, pode ser
considerado plenamente atendido. Quanto a reestruturação da Presidência da
República, não haverá custos adicionais, devendo a mesma ser implementada,
nos termos do art. 11 da medida provisória proposta, sem aumento de despesa.

16.  Em relação à prorrogação de contratos temporários no âmbito
da FUNASA, considerando-se os custo mensais vigentes e respectivos encargos,
o acréscimo de despesa estimado para tal iniciativa seria de R$ 34.323.461,05, no
anos de 2005; R$ 137.293.844,19, no anos de 2066, e R$ 102.970.383,14, no
anos de 2007, totalizando R$ 274.587.688,38 referentes à prorrogação dos
contratos em vigor pelo prazo de vinte e quatro meses.

17. Relativamente à prorrogação de contratos temporários para o
atendimento de situação de calamidade no Estado do Rio de Janeiro,
considerando-se a totalidade dos servidores contratados temporariamente até à
data da edição da Medida Provisória, nos termos do Edital de Convocação nº
02/MS, de 27 de março de 2005, (1.305 servidores), por categoria profissional,
com as respectivas remunerações nele estabelecidas (R$ 1.024,18, para
profissionais de nível médio, R$ 1.597,49 mensais, para profissionais de nível
superior e R$ 1.916,98 para profissionais médicos) os custo adicionais, no
exercício de 2005, serão de até R$ 11.615.639,07, considerando-se a prorrogação
por 3 meses, nesse exercício. No exercício de 2006 o acréscimo de despesas
seria de R$ 36.313.135,06, considerando-se  a prorrogação pelo total de 12
messes do ano. E, em 2007, considerando-se o limite máximo da prorrogação (até
o mês de março de 2007) a despesa seria acrescida de R$ 8.236.943,94.

18. As despesas destinadas à cobertura desse acréscimo, para o
ano de 2005, já se acham contempladas na  Lei Orçamentária Anual de 2005, em
funcional específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sendo
absorvidas pela margem líquida de expansão para despesas de caráter
continuado, calculada e demonstrada no anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias.

19. Nos exercícios de 2006 e 2007, nos quais a despesa já estará
anualizada, o impacto adicional será absorvido pela margem líquida de expansão
para despesas de caráter continuado daqueles  exercícios. No entanto o montante



apurado se mostra compatível com o aumento de receita decorrente ldo
crescimento real da economia previsto, conforme demonstra a série histórica
relativa à ampliação da base de arrecadação nos últimos anos.”

Brasília, 01 de agosto de 2005

Francisco de Paula Schettini
Consultor de Orçamento


