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NOTA TÉCNICA Nº  017, de 2005
- Medida Provisória 261, de 2005 -

Subsídios para a apreciação da Medida
Provisória nº 261, de 30 de setembro de 2005
(Publicada no DOU em 30/09/2005), quanto à
adequação orçamentária e financeira.

I – Introdução

A presente Nota Técnica visa atender à determinação do art. 19 da Resolução n.º 01,
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 639, de 30 de setembro de 2005, a Medida Provisória nº 261,
de 30 de setembro de 2005, que “Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da
Previdência Social e da Saúde e de Encargos Financeiros da União, no valor global de R$
2.133.400.000,00, para os fins que especifica”.

Conforme a Exposição de Motivos nº 00201/2005/MP, que acompanha e instrui a
referida Mensagem Presidencial, o crédito tem por finalidade atender necessidade do
Ministério da Previdência Social com o pagamento de Requisições de Pequeno Valor -
RPVs, no âmbito do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, em virtude do
expressivo crescimento do número de RPVs julgadas nos Juizados Especiais Federais e
autuadas até o mês de setembro de 2005.

Quanto ao Ministério da Saúde, os recursos destinam-se à suplementação da ação
"Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6
anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais", e
têm o intuito de garantir a continuidade do Programa de Transferência de Renda com
Condicionalidades - Bolsa-Família. O Ministério da Saúde é o responsável1 pelo
cumprimento das condicionalidades vinculadas ao Programa Bolsa-Família, no que diz
respeito ao crescimento e ao desenvolvimento infantil, à assistência ao pré-natal e ao
puerpério, à vacinação, bem como à vigilância alimentar e nutricional de crianças menores
de sete anos. Ocorre que, segundo a Exposição de Motivos, os recursos consignados na Lei
Orçamentária de 2005 para fazer face à referida despesa2 não foram  suficientes para o
atendimento do efetivo número de crianças abrangidas pelo Programa, hoje em torno de 4,1
milhões. Além disso, com a atualização do Cadastro Único do Programa, já em andamento,
a previsão é de que até o final do exercício este contingente seja de aproximadamente 5,0
milhões.

                                           
1 Segundo dispõe o Decreto no 5.209, de 17 de setembro de 2004, que regulamentou a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004.
2 Ação "099A-Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições

de Saúde e Combate às Carências Nutricionais"
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Esclarece ainda o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão que a
não-aprovação, até o presente momento, do Projeto de Lei no 02/2005-CN, encaminhado ao
Congresso Nacional por meio da Mensagem no 122, de 3 de março de 2005, provocará a
interrupção do pagamento do benefício assistencial do Programa Bolsa-Família, com
prejuízo para as famílias em situação de risco alimentar e nutricional, no que diz respeito ao
combate à desnutrição e à promoção da melhoria das condições de saúde, justificando-se,
dessa forma, a urgência e relevância da matéria.

No tocante aos Encargos Financeiros da União, o crédito visa atender despesas
imprevisíveis e urgentes no âmbito do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária -
PROAGRO3, decorrentes principalmente 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".

Informa ainda que a Medida Provisória nº 257, de 21 de julho de 2005, destinou ao
"Proagro Mais" recursos da ordem de R$ 360 milhões. O montante, contudo, não foi
suficiente para cobrir as despesas com o pagamento de indenizações no âmbito desse
programa. Cabe destacar que, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, os
recursos oriundos do referido crédito extraordinário já se encontram integralmente
comprometidos.

Por fim, menciona que o crédito está em conformidade com o disposto no art. 62,
combinado com o § 3o do art. 167, da Constituição, uma vez que viabilizado com recursos
oriundos de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de
2004 (da ordem de R$ 597, 4 milhões) e de anulação parcial de dotações orçamentárias (da
ordem de R$ 1.536,0 milhões), cujos cancelamentos não inviabilizarão o atendimento das
programações previstas nos órgãos, uma vez que decididos em função de suas
capacidades de execução.

II -  Da Adequação Financeira e Orçamentária

O exame da compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da Medida
Provisória nº 261, de 2005, deve ser realizado consoante o disposto no art. 5º, § 1º, da
Resolução nº 1, de 2002 – CN: “ 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, de 2000), o plano
plurianual em vigor e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2005 (Lei nº 10.934, de 11 de
agosto de 2004) não incluem dispositivo que obstacularize, direta ou indiretamente, as
alterações afetas aos Ministérios da Previdência Social e da Saúde e de Encargos
Financeiros da União.

Quanto ao requisito constitucional de imprevisibilidade e urgência para adoção da
modalidade de crédito extraordinário – previsto no art. 167, §3º da Constituição -, verifica-se,
em princípio, a adequação em relação às despesas afetas ao Ministério da Previdência
                                           
3 O “Proagro Mais" foi criado pela Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.234, de 31 de agosto de 2004, e 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.



Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira

Página 4 de 5

Social e os Encargos Financeiros da União. Segundo a Lei nº 10.259, de 2001, o pagamento
das requisições de pequeno valor4 deve ser efetuado em até 60 dias a partir do trânsito em
julgado das referidas decisões, justificando assim a adoção da Medida; da mesma forma, a
seca que atingiu a Região Sul legitima a adoção da modalidade extraordinária de crédito; o
mesmo, contudo, não se pode garantir acerca da dotação relativa ao Ministério da Saúde,
uma vez que se trata de despesa já prevista desde a elaboração da Proposta de Orçamento
para 2005.

Ainda em relação à dotação do Ministério da Saúde, cabe mencionar que alteração
semelhante à contida na Medida Provisória já é objeto de crédito adicional em análise no
Parlamento. De fato, com dois meses de vigência do atual Orçamento, foi encaminhado o
Projeto de Lei nº 025, de 03.03.05, contendo a suplementação dos recursos programados
para a ação “099A - Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de
Idade entre 0 e 6 Anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências
Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)” em cerca de 110% em relação ao programado para
20056 .

Como se pode observar no quadro abaixo, a diferença entre a ação a ser criada pela
presente Medida Provisória e a constante do PLN 02 (e do Orçamento 2005) se restringe ao
acréscimo da expressão “crédito extraordinário” e ao remanejamento de recursos entre
Regiões. Fica demonstrado, de forma cabal, que a programação prevista quando da
elaboração da Proposta de Lei Orçamentária para 20057 realmente não previu
adequadamente a necessidade de recursos para o citado exercício; de forma semelhante ao
que também ocorreu quando do encaminhamento da suplementação veiculada pelo PL nº
02, em março último; sendo assim necessário novo reajuste entre Regiões, a ser
implementado pela MP 261, de 2005.

Região Ação
Recursos
(em milhões

de R$)
Ação Diferença

(MP-PL)

Auxílio à Família na Condição
de Pobreza Extrema, com
Crianças de Idade entre 0 e 6
Anos, para Melhoria das
Condições de Saúde e
Combate às Carências
Nutricionais (Lei nº 10.836, de
2004)

PL
02/05

MP
261/05

Auxílio à Família na Condição
de Pobreza Extrema, com
Crianças de Idade entre 0 e 6
Anos, para Melhoria das
Condições de Saúde e
Combate às Carências
Nutricionais (Lei nº 10.836, de
2004) – (crédito
Extraordinário)

Norte 10.845.1335.099A.0010 94,50 191,50 10.845.1335.0B19.0010 97,00
Nordeste 10.845.1335.099A.0020 668,34 410,34 10.845.1335.0B19.0020 -258,00
Sudeste 10.845.1335.099A.0030 284,99 342,99 10.845.1335.0B19.0030 58,00
Sul 10.845.1335.099A.0040 115,34 115,34 10.845.1335.0B19.0040 0,00

Centro-Oeste 10.845.1335.099A.0050 36,83 139,83 10.845.1335.0B19.0050 103,00

Total 1.200,00 1.200,00 0,00

Dessa forma, a necessidade de recursos para a citada ação não parece surgir de
situação absolutamente imprevisível, uma vez que programada desde agosto de 2004 -

                                           
4  Sentenças judiciais com valores até sessenta salários mínimos
5 O citado projeto de lei se encontra na pauta da Comissão Mista de Orçamento, com parecer favorável do Relator.
6 O Projeto de Lei Orçamentária para 2005 foi aprovado com 1,1 bilhão na ação “099A - Auxílio à Família na Condição de

Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 Anos “ e com dois meses de vigência do Orçamento 2005 foi solicitada
a suplementação de mais 1,2 bilhão, por meio do PLN 2/05.

7 Encaminhada ao Congresso Nacional em 31 de agosto de 2004.
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quando do envio da Proposta de Lei Orçamentária - e com pedido de suplementação
encaminhado ao Parlamento. Deve-se mencionar que a Exposição de Motivos informa
apenas que os recursos programados “não são suficientes para atender o número de
crianças abrangidas pelo Programa”, mas não informa a causa superveniente e imprevisível
que teria gerado a necessidade de novos recursos, bem como a necessidade de novas
mudanças da distribuição regional da dotação desde a apresentação do PL nº 2. Portanto, a
situação descrita e as informações encaminhadas bem caracterizam não haver sido a
despesa adequadamente prevista; mas de forma alguma conduzem à conclusão de se tratar
de despesa imprevisível, mormente de forma a justificar o uso da modalidade de crédito
extraordinário.

Dessa forma, em que pese a urgência de atendimento das famílias em situação de
pobreza, a priori, a MP nº 261 parece não atender as normas orçamentárias de foro
constitucional, uma vez que “a abertura de crédito extraordinário somente pode ser admitida
para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra,
comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62” (art. 167, §3º, CF),
o que pode vir a exigir maiores indagações.

É de se notar ainda que o crédito em questão, embora objetive garantir a
continuidade do programa Transferência de Renda com Condicionalidades -Bolsa-Família,
no que diz respeito à área da saúde, não aumenta os recursos destinados ao referido
programa, uma vez que a suplementação advém de cancelamento de outra ação de
transferência de renda, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome. Assim, para o Bolsa-Família continuarão vigorando os mesmos R$ 6,7 bilhões
aprovados na LOA-2005.8 Trata-se, portanto, de realocação de recursos entre ações do
mesmo programa, com aumento da participação do Ministério da Saúde no referido gasto.

Por fim, mas não menos importante, deve-se destacar que os recursos acrescidos
pela MP 261 à programação do Ministério da Saúde – no montante de 1,2 bilhão de reais –
serão integralmente computados no piso da saúde de 2005. Isto está bastante evidente,
visto que, não obstante o cancelamento veiculado pela MP ocorrer na fonte na fonte 179
(Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza9) do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, sua alocação no Ministério da Saúde ocorre na fonte 300 (Recursos
Ordinários). Dessa forma, o dispêndio de tais recursos no Ministério da Saúde
necessariamente serão computados no piso da saúde do exercício em curso.10

Esses são os subsídios

Brasília, 05 de outubro de 2005.

Mario L. Gurgel de Souza

Eugênio Greggianin
Diretor

                                           
8  Lei n° 11.100,  de 25 de janeiro de 2005,  que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de

2005.
9  Fonte expressamente excluída do cômputo do montante mínimo a ser aplicado pela União em ações e serviço públicos de

saúde, conforme determina o art. 59, § 2º da Lei nº 10.934, de 2004 – LDO 2005.
10  Consoante o § 2º do art. 58 da LDO 2006 (Lei nº 11.78, de 20 de setembro de 2005), para fins de aplicação da Emenda

Constitucional no 29, de 13 de setembro de 2000, “consideram-se como ações e serviços públicos de saúde a totalidade
das dotações do Ministério da Saúde, deduzidos os encargos previdenciários da União, os serviços da dívida e despesas
financiadas com recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, e ressalvada disposição em contrário que vier
a ser estabelecida pela lei complementar a que se refere o art 198, § 3o, da Constituição.”


