
SENADO FEDERAL
Consultoria e Orçamentos, Fiscalização e Controle

NOTA TÉCNICA S/N, de 2005.

Brasília, 07-12-2005.

Assunto: Subsídios para apreciação da Medida
Provisória no 268, de 2 de dezembro de 2005, que
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios
da Educação, da Saúde e da Defesa e de
Operações Oficiais de Crédito, no valor global de R$
1.498.314.101,00, para os fins que especifica”.

Interessado: Comissão Mista de Medida Provisória

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.

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o Presidente da República adotou e
submete ao Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem no 158/2005–CN (no

824/2005, na origem), a Medida Provisória no 268, de 2 de dezembro de 2005, que “Abre
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Defesa e de
Operações Oficiais de Crédito, no valor global de R$ 1.498.314.101,00, para os fins que
especifica”, conforme detalhamento a seguir:
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Em R$ 1,00

Órgão Suplementação Origem dos
Recursos

Ministério da Educação 96.156.115 73.585.422
Ministério da Saúde 1.268.340.526 425.652.872
Ministério da Defesa 132.412.460
Operações Oficiais de Crédito 1.405.000
Excesso de Arrecadação de: 999.075.807
Recursos Ordinários 133.817.460
Recursos Destinados à Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino

22.570.693

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das
Pessoas Jurídicas

678.724.380

Contribuição sobre Movimentação Financeira 141.908.497
Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de
Polícia

17.534.777

Recursos Próprios Não-Financeiros 4.500.000
Recursos Próprios Financeiros 20.000

TOTAL 1.498.314.101 1.498.314.101
Fonte: Exposição de Motivos

Os recursos sobreditos provêm de excesso de arrecadação, no valor de R$
999.075.807,00, e de anulação parcial de dotações, no valor de R$ 499.238.294,00.

De acordo com a Exposição de Motivos, que acompanha a medida provisória, a
urgência e a relevância do ato justificam-se pela necessidade de:

i) distribuição de livros didáticos para o ano letivo de 2006, de forma a não
prejudicar o desenvolvimento educacional dos alunos do ensino médio, bem como
preparação para que as instituições de Ensino Profissional estejam aptas a receber os
alunos oriundos da Educação de Jovens e Adultos, evitando descontinuidade na
formação dos estudantes;

ii) pagamento de despesas com serviços urgentes, relevantes e improrrogáveis, no
âmbito do Ministério da Saúde, cuja paralisação provocará grandes transtornos para a
população, tendo em vista que até o presente momento não foi aprovado o crédito
suplementar de que trata o PLN no 61/2005, encaminhado ao Congresso Nacional,
por meio da Mensagem no 699, de 14 de outubro de 2005; e

iii) assegurar as condições necessárias para honrar o compromisso assumido pelo
País com a Organização das Nações Unidas – ONU, em relação à Missão de Paz no
Haiti. A prorrogação do prazo de atuação da Missão e o envio da Companhia de
Engenharia de Construção do Exército acarretam custos adicionais à continuidade das
ações de aprestamento, considerando o aumento das atividades do contingente brasileiro,
e de manutenção dos equipamentos, de forma a não colocar as tropas brasileiras em
condições desfavoráveis quanto à sua segurança.”
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2 SUBSÍDIOS ACERCA DA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
O exame da compatibilidade e da adequação orçamentária e financeira das

medidas provisórias, na forma preconizada pelo citado art. 5o, § 1o, da referenciada
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”.

Em primeiro lugar, cabe registrar que há regra constitucional para a edição de
medida provisória. Essa regra veda o tratamento, por intermédio desse tipo de medida, de
matéria relativa a “planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos
adicionais e suplementares (....)”.  Estão ressalvadas, no caso particular de tais matérias,
apenas as hipóteses em que se tratar da “abertura de crédito extraordinário (....) para
atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra,
comoção interna ou calamidade pública (....)”.  É a exceção que eclode da combinação
do art. 62 com o § 3o do art. 167, ambos da Constituição.

O exame da programação de trabalho contemplada pela MP 268/05 conduz a esta
conclusão indubitável: não se trata, na MP 268/05, de despesas imprevisíveis e
urgentes, como as que decorreriam de guerra, comoção interna ou calamidade
pública. Sob a ótica dos pressupostos constitucionais, de urgência e imprevisibilidade,
sem falar na gravidade dos fatos que deveriam dar ensejo à reação do Poder Público, a
MP em apreço não reúne as condições necessárias à sua admissibilidade. A única
característica que mantém em comum com o gênero “medida provisória” é a de propiciar
o mais célere dos meios para a conversão de matéria orçamentária comum em ato com
força legal.

Fica, pois, cabalmente demonstrado que, em não se tratando de despesas
imprevisíveis, como as exemplificadas acima, a modalidade de crédito adequada para as
programações contempladas pela medida provisória seria a prevista no inciso I do art. 41
da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, qual seja, o crédito suplementar, o qual tem
como característica reforçar despesas insuficientemente dotadas na lei orçamentária
anual.

No caso vertente, como se pode observar, a modalidade de crédito extraordinário
revela-se uma excrescência da condução dos procedimentos que orientam a fiel
execução da lei orçamentária anual, haja vista que, conforme entendimento já esposado
nesta Nota Técnica, a MP 268/05 não veicula matéria relacionada a despesa imprevisível,
ainda que sua urgência possa ser discutida, tampouco ações que se originem da
ocorrência de fatos tão graves quanto a guerra, a comoção interna ou a calamidade
pública.

2.1 – MINISTÉRIO DA SAÚDE
No tocante ao Orçamento da Seguridade Social da União, o crédito extraordinário

suplementa R$ 1.268.340.526,00 (um bilhão, duzentos e sessenta e oito milhões,
trezentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e seis reais), em favor do Ministério da
Saúde, para atender às programações constantes do Anexo I, em que se verifica que as
programações suplementadas estão a cargo das seguintes Unidades Orçamentárias
(U.O.):
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Em R$ 1,00
Órgão/Unidade Orçamentária Valor

36000 – Ministério da Saúde 1.268.340.526
36201 – Fundação Oswaldo Cruz 5.338.000
36208 – Hospital Cristo Redentor S.A. 413.000
36209 – Hospital Fêmina S.A. 20.000
36210 – Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 4.500.000
36211 – Fundação Nacional de Saúde 27.948.038
36212 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 20.510.278
36213 – Agência Nacional de Saúde Suplementar 6.102.000
36901 – Fundo Nacional de Saúde 1.203.509.210

Fonte: PL

A Exposição de Motivos esclarece que, “no âmbito do Ministério da Saúde, os
recursos adicionais visam a atender despesas com a remuneração dos agentes
comunitários e profissionais que atuam no Programa Saúde da Família; as transferências
de recursos para Estados, Municípios e Distrito Federal, no intuito de garantir a prestação
de serviços à população em 6.142 hospitais integrantes da rede assistencial do Sistema
Único de Saúde - SUS, inclusive as instituições filantrópicas (Santas Casas de
Misericórdia) e os hospitais universitários e de ensino, além da rede ambulatorial que
conta com 56 mil unidades; a intervenção federal nos hospitais do Rio de Janeiro, que
vêm sofrendo sobrecarga no atendimento, principalmente nos setores de emergência; e a
transferência de recursos para aquisição de medicamentos pelas 27 Unidades da
Federação.

Além disso, alega o Poder Executivo que “o crédito é necessário, ainda, para
custear despesas com o pagamento de pessoal e encargos sociais no mês de novembro
e décimo terceiro salário de milhares de profissionais de saúde que atendem aos usuários
dos hospitais e ambulatórios do SUS; atendimento hospitalar da população indígena e
dos usuários submetidos ao tratamento de hemodiálise; aquisição de medicamentos para
o tratamento de pacientes portadores de câncer, doença de Alzeimer, Parkinson e
Gaucher, esclerose múltipla, hepatite B e C, osteoporose e outras; além de
imunossupressores para os transplantados.”

Cumpre ressaltar ainda tramita no Congresso Nacional o PLN no 061/2005, em que
o Presidente da República, por meio da Mensagem nº 135, de 2005-CN, de 14 de outubro
de 2005 (nº 699/2005, na origem), submete à apreciação do Congresso Nacional
abertura, ao Orçamento da Seguridade Social da União, de crédito suplementar no valor
de R$ 1.269.745.526,00 (um bilhão, duzentos e sessenta e nove milhões, setecentos e
quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais), em favor do Ministério da Saúde e
de Operações Oficiais de Crédito. Ressalte-se que ainda não houve deliberação do
Congresso Nacional sobre esse crédito.

Ressalte-se, ainda, que haverá suplementação, no âmbito do Ministério da Saúde,
decorrente de excesso de arrecadação, no valor de R$ 842.687.654,00 (oitocentos e
quarenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e quatro
reais). Caso esse valor seja efetivamente despendido, deverá ocorrer, para efeito de
cumprimento do disposto na EC no 29, de 20001, um impacto sobre o orçamento da União

                                                
1 Art. 7º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 77:
"Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos
de saúde serão equivalentes:
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para 2006, cuja proposta encontra-se atualmente sendo apreciada pelo Congresso
Nacional e terá que ser majorada nesse valor.

2.2 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
O crédito ao Ministério da Educação destina-se a viabilizar recursos para a ação de

"Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional", cujo objetivo principal é a
integração do Ensino Profissional com a Educação de Jovens e Adultos, garantindo às
instituições públicas federais de educação profissional a estrutura necessária para
atendimento de um quantitativo maior de jovens e adultos. Visa, ainda, complementar a
distribuição, até o início de 2006, de livros didáticos de forma a atender     
aproximadamente 8,4 milhões de alunos de 1a a 3a séries, matriculados em 16.148
escolas públicas de Ensino Médio em todas as regiões do país.
2.3 - MINISTÉRIO DA DEFESA

No Ministério da Defesa, o crédito visa ao atendimento de despesas com a
permanência das tropas brasileiras na Missão de Paz no Haiti, incluindo a manutenção da
operação, o preparo de tropas, o deslocamento de contingentes, a reestruturação do
contingente militar brasileiro, mediante o envio de uma Companhia de Engenharia de
Construção do Exército, em consonância com o efetivo de 1.200 homens autorizado pelo
Congresso Nacional, a aquisição de equipamentos específicos, com a finalidade de ajudar
na reconstrução daquele País, e a aquisição de containers para o alojamento da tropa.

Cabe esclarecer que o Conselho de Segurança da Organização das Nações
Unidas, por meio da Resolução nº 1.608 (2005), prorrogou o mandato da Missão das
Nações Unidas de Estabilização do Haiti - MINUSTAH até 15 de fevereiro de 2006, com a
perspectiva de estender o prazo até o final de 2006, devido à intenção firmada de renovar
a Missão em até doze meses após a realização do processo eleitoral no final do presente
exercício, com vistas à estabilização do novo governo.
2.4 – OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO

No âmbito das Operações de Oficiais de Crédito, o crédito proposto destina-se à
liquidação de operadoras de planos privados de saúde. Neste caso, trata-se de crédito
especial, na medida em que a lei orçamentária para 2005 não contempla dotação com tal
finalidade.
3 CONCLUSÃO

Em vista dos comentários feitos, é ineludível a conclusão de que a matéria de que
se trata não atende aos requisitos necessários à sua veiculação por intermédio de
medida provisória. Não há imprevisibilidade nas despesas por ela abrigadas, conforma
procurou-se demonstrar de forma eloqüente, sendo difícil – para não dizer impossível –
estabelecer-lhe o paralelismo com as ocorrências que, na dicção constitucional, poderiam
dar ensejo a uma medida desse gênero, quais sejam: a guerra, a comoção interna ou a

                                                                                                                                                                 
"I - no caso da União:
..........................................................................................
"b)  do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do
Produto Interno Bruto - PIB;
.......................................................................................
"§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício financeiro de
2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste artigo."



CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

6

calamidade pública, além de corriqueiramente classificável na programação de trabalho
das unidades orçamentárias.

São esses os subsídios que nos cabe oferecer sobre a matéria.

ANTONIO AUGUSTO BEZERRA RIBEIRO
Consultor-Geral Adjunto de Orçamentos/SF

LUIZ GONÇALVES DE LIMA FILHO
       Consultor de Orçamentos/SF


