
SENADO FEDERAL
Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle

Nota Técnica sobre Adequação Orçamentária e Financeira

Brasília, 30 de dezembro de 2005

Assunto: Subsídios para emissão de parecer
quanto à adequação orçamentária e financeira da
Medida Provisória nº 272, de 26 de dezembro de
2005, que “Altera as Leis nos 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, que dispõe sobre a estruturação
da Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS; 10.855, de 1o de
abril de 2004, que dispõe sobre a reestruturação da
Carreira Previdenciária, de que trata a Lei no
10.355, de 26 de dezembro de 2001, instituindo a
Carreira do Seguro Social; 10.876, de 2 de junho de
2004, que cria a Carreira de Perícia Médica da
Previdência Social e dispõe sobre a remuneração da
Carreira de Supervisor Médico-Pericial do Quadro
de Pessoal do INSS; 10.997, de 15 de dezembro de
2004, que institui a Gratificação Específica do Seguro
Social - GESS; e fixa critérios temporários para
pagamento da Gratificação de Desempenho de
Atividade Médico-Pericial - GDAMP.”.

Interessado: Comissão Mista designada para
emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 272, de
26 de dezembro de 2005.

1 INTRODUÇÃO

A Constituição estabelece, no art. 62, § 9º, que caberá a uma comissão mista de
Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes
de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do
Congresso Nacional.

A Resolução nº 1, de 2002 – CN, que regula o processo legislativo de apreciação de
medidas provisórias, determina, no art. 19, que o órgão de consultoria e assessoramento
orçamentário da Casa a que pertencer o relator da matéria deverá elaborar nota técnica com
subsídios acerca da adequação orçamentária e financeira da medida provisória, a ser
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encaminhada aos relatores e demais membros da comissão mista no prazo de cinco dias
contados da publicação da medida provisória.

A nota técnica deve atender o disposto no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002-
CN, que prescreve a abrangência do exame de compatibilidade e adequação orçamentária e
financeira que deve ser procedido pela comissão mista: “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 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei
orçamentária da União”.

Para a apreciação da medida provisória em questão compete a esta Consultoria de
Orçamentos, Fiscalização e Controle elaborar a respectiva nota técnica.

2 SÍNTESE DA MEDIDA PROVISÓRIA

Na Exposição de Motivos Interministerial nº 00314/2005/MP/MPS, que acompanha
a medida em exame, informa-se que essa medida legislativa “tem por objetivo promover o
ajuste das tabelas remuneratórias dos servidores integrantes das Carreiras de Perícia
Médica da Previdência Social, de Supervisor Médico-Pericial e do Seguro Social,
atendendo à política de revitalização das remunerações dos servidores da administração
pública federal e possibilitando que os concursos para provimento de cargos na área de
perícia médica e do seguro social possam atrair e reter mais servidores para atuar
principalmente na atividade de atendimento ao público”.

Segundo a Exposição de Motivos, “o encaminhamento deste assunto é urgente e
relevante para que se possa resolver um sério problema que vem afetando as Carreiras de
Perícia Médica da Previdência Social, de Supervisor Médico-Pericial do Quadro de
Pessoal do INSS e do Seguro Social: a falta de profissionais que se disponham a ingressar e
permanecer no serviço público enquanto as tabelas de remuneração forem incompatíveis
com a qualificação profissional, o grau de responsabilidade do cargo e a jornada de
trabalho exigida”. Alega-se que “o esforço na realização de diversos concursos públicos
não tem conseguido resolver a questão da falta de pessoal, sendo que, nos últimos certames
realizados, parte dos aprovados não tomaram posse ou pediram vacância do cargo logo
após a posse em razão do baixo nível remuneratório”.

Quanto ao impacto financeiro da Medida Provisória, a Exposição de Motivos informa
que as despesas relativas a 2005 são ordem de R$ 4,99 milhões, as de 2006 são estimadas
em R$ 303,72 e as de 2007 atingem R$ 364,31 milhões.

Em síntese, a Medida Provisória em exame determina:
1) a instituição da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social -

GDASS, devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, em função do desempenho
institucional e coletivo, com os seguintes valores máximos:

I - até 31 de dezembro de 2005:
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a) nível superior: R$ 513,00 (quinhentos e treze reais);

b) nível intermediário: R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais); e

c) nível auxiliar: R$ 101,00 (cento e um reais);

II - a partir de 1o de janeiro de 2006:

a) nível superior: R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais);

b) nível intermediário R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais); e

c) nível auxiliar R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais).

2) a instituição da Gratificação Específica do Seguro Social - GESS, devida aos
integrantes da Carreira do Seguro Social e da Carreira Previdenciária no valor de:

I - R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) até 31 de dezembro de 2005;

II - R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais) a partir de 1o de janeiro de 2006.

3) que servidor titular do cargo de Perito Médico da Previdência Social da Carreira
de Perícia Médica da Previdência Social ou do cargo de Supervisor Médico-Pericial da
Carreira de Supervisor Médico-Pericial, em efetivo exercício dessa atividade no Ministério
da Previdência Social ou no INSS, perceberá a parcela da GDAMP referente à avaliação de
desempenho institucional no valor correspondente ao atribuído à Gerência Executiva ou
unidade organizacional à qual estiver vinculado e a parcela da GDAMP referente à
avaliação de desempenho individual segundo critérios de avaliação a serem estabelecidos
pelo regulamento.

3 SUBSÍDIOS ACERCA DA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA

Conforme mencionado na introdução desta nota técnica, o exame de compatibilidade
e adequação orçamentária e financeira deve analisar a 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 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei
orçamentária da União.

Estabelece a Constituição Federal, em seu art. 169, os seguintes requisitos para que
se possa ser concedido aumento de remuneração aos servidores públicos:
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“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os
limites estabelecidos em lei complementar.

        § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções 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 despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

        II - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.”

No que se refere ao inciso I do § 1º do art. 169, consta do PLOA 2006 dotação de R$
341,36 milhões destinada à reestruturação de cargos e carreiras no âmbito do Poder
Executivo.  Tal valor é suficiente para fazer face aos R$ 303,72 milhões de gastos estimados
para 2006 com a adoção da Medida Provisória em exame.  O impacto para o exercício de
2005, por se referir somente ao mês de dezembro, atinge somente o montante de 4,9
milhões, que será suportado pelas dotações disponíveis da LOA 2005.

Já no que tange ao Inciso II do § 2º do art 169, existe previsão específica no Anexo
V, III, item 4.2, da LOA 2005, que “autoriza limite de R$ 919.976.127,00 destinados à
reestruturação da remuneração de cargos integrantes dos Planos de Classificação de Cargos
do Poder Executivo Federal e planos equiparados e de carreiras das áreas de Agricultura,
Reforma Agrária, Auditoria e Fiscalização, Regulação e Fiscalização do Sistema
Financeiro, Ciência e Tecnologia, Educação, Gestão e Diplomacia, Inteligência, Jurídica,
Militar das Forças Armadas Previdência, Regulação, Seguridade Social e Trabalho,
Tecnologia Militar, Infra-Estrutura de Transporte, Transporte, Mineração, Indigenistas
(FUNAI) e policiais - civis e militares – e docentes dos ex-territórios do Amapá, Rondônia e
Roraima”. (grifou-se)

Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000)
estabelece, em seu art. 17, condições para que se possa aumentar despesa obrigatória de
caráter continuado.  Na medida provisória em análise, as disposições do referido artigo
encontram-se cumpridas, uma vez que foi apresentado o impacto orçamentário da medida,
além de a mesma não afetar o resultado fiscal, ao menos nos exercícios de 2005 e 2006, já
que custeada com dotações já previstas na lei orçamentária atual e no projeto de lei para o
próximo exercício.
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4 CONCLUSÃO

São esses os subsídios que nos parecem relevantes para a apreciação da comissão
mista quanto à adequação orçamentária e financeira da Medida Provisória nº 272, de 2005.

ANDRÉ MIRANDA BURELLO
Consultor de Orçamentos


