
Senado Federal
Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle

Brasília, 31 de outubro de 2005

Assunto: Subsídios para a apreciação da Medida
Provisória no 264, de 26 de outubro de 2005, que
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das
Cidades, no valor global de R$ 159.000.000,00, para
os fins que especifica”.

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

1 INTRODUÇÃO
A presente Nota Técnica atende à determinação constante do art. 19 da Resolução

no 1, de 2002 – CN, que estabelece, ipsis verbis:
“Art. 19. 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”.

O exame da compatibilidade e da adequação orçamentária e financeira das
medidas provisórias, consoante o disposto no art. 5o, § 1o, da supracitada Resolução,
“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”.

2 SÍNTESE DA MEDIDA PROVISÓRIA

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o Presidente da República adotou e
submete ao Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 736/2005, a Medida
Provisória nº 264, de 26 de outubro de 2005, que abre crédito extraordinário, em favor dos
Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das Cidades, no valor global
de R$ 159.000.000,00 (cento e cinqüenta e nove milhões de reais), para atender às
programações constantes de seu Anexo.

O crédito extraordinário aberto por meio da Medida Provisória vertente tem por
finalidade atender a três programações. No âmbito do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome - MDS, são beneficiadas as seguintes ações: “Aquisição de
Alimentos provenientes da Agricultura Familiar (Crédito Extraordinário)”, no valor de R$
72,0 milhões, e “Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar
(Crédito Extraordinário)”, no montante de R$ 8,0 milhões.

Já no Ministério das Cidades, a ação agraciada é “Apoio a Urbanização de
Assentamentos Precários (Habitar-Brasil) (Crédito Extraordinário)”, à qual o crédito
destina R$ 79,0 milhões.
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A Exposição de Motivos nº 240/2005 – MP assinala que, no MDS, os recursos
destinam-se à compra da safra de 40 mil agricultores familiares, no âmbito do Programa
de Aquisição de Alimentos – PAA. Esses alimentos beneficiarão pessoas em situação de
insegurança alimentar, por meio de doações a projetos sociais, escolas públicas, creches,
hospitais e asilos. Parte dos produtos adquiridos compõe cestas básicas, distribuídas aos
acampados da reforma agrária, quilombolas e populações indígenas, podendo, também,
ser destinada aos estoques estratégicos.

Segundo a MP, no Ministério das Cidades, os recursos têm por finalidade a
execução de obras emergenciais de urbanização em assentamentos precários, erigidos
em loteamentos vulneráveis, irregulares e carentes de infra-estrutura, em função da
proximidade do período das chuvas, que trazem risco de ocorrência de desastres e
acidentes.

Consoante o art. 2º da Medida Provisória, utiliza-se como fonte para o crédito em
comento: R$ 80,0 milhões de excesso de arrecadação do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza (Fonte 179), alocados na programação do Ministério do
Desenvolvimento Social, e R$ 79,0 milhões de superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial de 2004, destinados à programação do Ministério das Cidades.

3 SUBSÍDIOS ACERCA DA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
De acordo com a Constituição Federal, o instituto do crédito extraordinário tem o

objetivo de atender, única e exclusivamente, a programações cujas despesas não sejam
passíveis de previsibilidade e que se revistam do caráter de urgência. Com efeito, diz o
art. 167, § 3o, da Lei Maior:

Art. 167. ....................................................................................................................................
................................................
§ 3o A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas

imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública,
(...). (Grifos inexistentes no original).

Assim, além do atendimento dos pressupostos gerais aplicáveis às medidas
provisórias, urgência e relevância, preconizados no art. 62 da Constituição Federal, cabe
examinar o caráter de imprevisibilidade do crédito extraordinário. No caso vertente, não
há dúvida de que as considerações alinhavadas na Exposição de Motivos permitem
concluir-se pela relevância do crédito. As programações beneficiadas buscam atender a
camadas sociais desfavorecidas, por meio da aquisição de alimentos provenientes da
agricultura familiar e posterior distribuição dos produtos a extratos sociais carentes, e da
melhoria das condições de habitabilidade de famílias pobres.

As dotações autorizadas até o momento são insuficientes para atender à demanda,
como ilustrado no quadro seguinte, elaborado a partir de dados disponibilizados pelo
sistema de execução orçamentária mantido pelo Prodasen1:

                                           
1 Dados atualizados até 15.10.2005.
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Em R$ milhões

UO AÇÃO AUTORIZADO EMPENHADO % EMP/AUT

MDS Aquisição de Alimentos provenientes da
agricultura familiar 198,2 176,7 89,2

MDS Operacionalização de Estoques
Estratégicos de Segurança Alimentar 10,7 3,5 32,3

Min. CIDADES Apoio a Urbanização de Assentamentos
Precários (Habitar-Brasil)* 27,9 22,0 79,0

*Valores da fonte 100

Questiona-se, contudo, o caráter da imprevisibilidade desses gastos. A EM salienta
que houve aumento da demanda social ao longo do exercício, não previstos
anteriormente. No que tange especificamente ao Ministério das Cidades, alega-se que
“verificou-se a ocorrência de situações não previstas no início do exercício, como o
levantamento insuficiente das reais condições desses assentamentos precários e a não-
execução ou execução parcial de convênios firmados junto a governos locais ao longo do
ano, as quais foram detectadas recentemente”.

A argumentação desconsidera que o requisito constitucional a ser observado é o
da imprevisibilidade e não o da simples imprevisão. Ao que tudo indica, as novas
demandas materializadas no crédito extraordinário não foram previstas anteriormente,
porém era possível essa previsão quando da elaboração orçamentária. Está-se diante,
portanto, de uma atuação deficiente do sistema de planejamento, sendo pouco defensável
a tese de que essas despesas eram efetivamente imprevisíveis.

A urgência somente pode ser caracterizada caso a identificação da necessidade
desses dispêndios tenha sido recente, inviabilizando a apresentação oportuna de projeto
de lei de crédito suplementar com prazo suficiente para sua análise pelo Congresso
Nacional. O trecho da EM reproduzido anteriormente enfatiza que as condições que
originam a necessidade do crédito foram “detectadas recentemente”. No que se refere ao
MDS, sem embargo, a EM nada menciona sobre esse aspecto temporal, impedindo a
formação de um juízo consistente acerca da matéria.

Como visto no Quadro anterior, as programações beneficiadas no presente crédito
extraordinário já existem, recebendo, agora, aporte de novas dotações. A operação é,
portando, de suplementação de ações já existentes, malgrado tenham sido criados novos
códigos e títulos, identificados pela expressão “(Crédito Extraordinário)”. Segundo o Poder
Executivo, esse mecanismo tem por finalidade facilitar a identificação das dotações
alocadas via crédito extraordinário. Dificulta, no entanto, a análise dos dados de execução
orçamentária das referidas ações2.

Observa-se, ainda, que, ao utilizar-se de fonte de recursos caracterizada como
financeira (superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2004),
para atender a despesas primárias, o crédito não é neutro no que concerne à produção do
resultado primário exigido no art. 16 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2005

                                           
2 A Lei nº 11.178/2005 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006 – regulou a matéria, em seu art. 65,
vedando, na abertura de créditos extraordinários, a criação de novos códigos e títulos para ações já
existentes. Por conseguinte, essa sistemática não poderá ser mantida no próximo exercício financeiro.
Existirá a opção de identificação da programação decorrente de crédito extraordinário no subtítulo e não
mais na ação orçamentária.
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(LDO/2005) – Lei no 10.934, de 11 de agosto de 2004. Dentro dessa perspectiva,
estabelece o § 11 do art. 65 dessa Lei:

Art. 65. ................................................................................................................................
......................................................

§ 11. Os projetos de lei de crédito 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.

Esse dispositivo é aplicável a “projetos de lei”, não envolvendo, pois, créditos
abertos por medida provisória. Em virtude de sua natureza excepcional, o legislador vem
optando, nas leis de diretrizes orçamentárias, por não estender essa exigência aos
créditos extraordinários que impactem o resultado primário. Não obstante essa
argumentação, considera-se que, na próxima lei de diretrizes orçamentárias, a extensão
dessa determinação aos créditos abertos por medida provisória contribuiria para uma
maior transparência da execução orçamentária. Para o caso presente, não se vislumbra
impropriedade no procedimento adotado pelo Poder Executivo neste particular.

Deve ser mencionado, de todo modo, que os superávits primários anunciados
durante este exercício pelo Poder Executivo ultrapassam, em muito, as metas previstas
no Anexo de Metas Fiscais da LDO, indicando que, sob esse ponto de vista, o crédito
vertente não impedirá a consecução da meta de superávit legalmente definida. Apenas
exigir-se-á do Poder Executivo a adoção de medida de compensação no valor de R$ 79,0
milhões, montante utilizado do superávit financeiro apurado em 2004.

Por fim, cabe ressaltar que o crédito está em consonância com o Plano Plurianual
2004-2007 (Lei nº 10.933/2004, com alterações subseqüentes), haja vista que suplementa
dotações de programas e ações inclusos no Plano.

4 CONCLUSÃO
Esses são os subsídios acerca da adequação orçamentária e financeira da Medida

Provisória nº 264, de 26 de outubro de 2005, que abre crédito extraordinário, em favor dos
Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das Cidades, no valor global
de R$ 159,0 milhões.

EDUARDO ANDRES FERREIRA RODRIGUEZ
Consultor de Orçamentos


