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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira – CONOF

NOTA TÉCNICA Nº 7 / 2006

Subsídios para a apreciação da Medida
Provisória nº 287, de 28 de março de 2006,
quanto à adequação orçamentária e
financeira.

I – INTRODUÇÃO

A presente Nota Técnica atende à determinação do art. 19 da Resolução n.º 1, de 2002,
do Congresso Nacional, que estabelece: “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”.

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, o Presidente da República submeteu à
deliberação do Congresso Nacional a Medida Provisória (MP) nº 287, de 28 de março de
2006, que “abre crédito extraordinário em favor do Ministério dos Transportes, no valor de
R$ 361.554.596,00, para os fins que especifica.”

II – SÍNTESE E ASPECTOS RELEVANTES

Segundo a Exposição de Motivos nº 00051/2006-MP, de 28 de março de 2006, do
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, que acompanha a Mensagem Presidencial, a
destinação, por unidade orçamentária, dos recursos previstos na medida provisória em análise
é a seguinte:

a) Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT:  R$ 199,4 milhões,
destinados a recuperação de rodovias (R$ 171,4 milhões); à adequação de trecho
rodoviário na BR-101 no estado do Rio Grande do Sul (R$ 25,0 milhões); e à
desapropriação de áreas para construção da Ferrovia Transnordestina (R$ 3,0 milhões);

b) Companhia Docas do Ceará – CDC:  R$ 454,7 mil, destinados à implantação do Sistema
de Segurança Portuária (ISPS – CODE) e à execução de obras para o aprofundamento do
cais comercial e de derrocagem no porto de Fortaleza;

c) Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA:  R$ 20,3 milhões, destinados à
implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS – CODE) e à execução de obras de
ampliação da infra-estrutura dos portos de Vitória e Capuaba;

d) Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA:  R$ 26,4 milhões, destinados à
implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS – CODE) e à execução de obras de
dragagem, construção, ampliação e modernização da infra-estrutura dos portos de
Salvador, Aratu e Ilhéus;
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e) Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP:  R$ 18,7 milhões, destinados à
implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS – CODE) e à execução de obras de
implantação da Avenida Perimetral Portuária, de dragagem de aprofundamento, de
derrocagem, de construção, ampliação e modernização da infra-estrutura do porto de
Santos;

f) Companhia Docas do Pará – CDP:  R$ 1,7 milhões, destinados à implantação do Sistema
de Segurança Portuária (ISPS – CODE) e à execução de obras de melhoria da infra-
estrutura dos portos de Santarém, Belém e Vila do Conde;

g) Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ:  R$ 75,9 milhões, destinados à implantação
do Sistema de Segurança Portuária (ISPS – CODE) e à execução de obras de dragagem de
aprofundamento e de manutenção, de construção, ampliação, modernização e recuperação
da infra-estrutura do Cais do Caju e dos portos de Sepetiba, do Rio de Janeiro e de
Niterói;

h) Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN:  R$ 18,6 milhões, destinados à
implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS – CODE) e à execução de obras de
dragagem, de construção, ampliação e modernização da infra-estrutura dos portos de
Maceió, de Natal e do Terminal Salineiro de Areia Branca.

III – COMPATIBILIDADE E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que “Dispõe sobre a apreciação, pelo
Congresso Nacional, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição
Federal, e dá outras providências”, refere-se da seguinte forma ao exame da adequação
orçamentária e financeira: “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.”

O §3º do art.167 da Constituição estabelece que “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, observado o disposto no art. 62.”

Dessa forma, a abertura de um crédito extraordinário deve ter objeto específico e
detalhado, e estar amparada em justificativa que demonstre claramente o prejuízo irreparável
que adviria da demora na liberação dos recursos.   A EM nº 00051/2006-MP justifica a
urgência na abertura do crédito em decorrência da necessidade iminente de:

a) aumentar  a segurança dos usuários, com a redução de acidentes causados pelo mau estado
das rodovias;

b) restabelecer a trafegabilidade das estradas, com vistas a evitar grandes prejuízos para a
economia do País;

c) permitir o pagamento das desapropriações suficientes e indispensáveis para o início da
construção da Ferrovia Nova Transnordestina, prevista para abril de 2006, cuja
postergação poderia comprometer o cronograma de aporte de recursos acordado com os
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agentes financeiros envolvidos, e obstar ou, até mesmo, inviabilizar os investimentos
privados, de interesse para o desenvolvimento regional e nacional;

d) evitar a descontinuidade, neste exercício, da implantação de projetos inadiáveis, sob a
responsabilidade das Companhias Docas, de ampliação, modernização e revitalização da
infra-estrutura dos portos nacionais, inclusive para cumprimento das metas estabelecidas
no Plano de Segurança dos Portos (ISPS – CODE), necessárias à habilitação plena dos
portos brasileiros junto a organismos internacionais, e das medidas de segurança marítima
e portuária estabelecidas pela Organização Marítima Internacional (IMO);

e) aumentar a eficiência dos portos nacionais, exigida pelos padrões internacionais, e reduzir
os custos operacionais, com impacto positivo nas exportações brasileiras, especialmente
de grãos, bem como nas importações de bens, diminuindo, assim, as restrições ao
crescimento econômico e seus conseqüentes impactos indesejáveis sobre os níveis de
emprego e renda.

Verifica-se que a maior parte das ações objeto de suplementação (46 ações de um total
de 74) na MP em análise já constaram da Lei Orçamentária para 2005 e/ou constam da
proposta orçamentária para 2006, ora em tramitação no Congresso Nacional.   Visto que estas
ações já constaram do orçamento do exercício anterior ou constam da proposta orçamentária
para o exercício corrente, não se pode considerá-las despesas imprevisíveis.

A abertura de crédito extraordinário por intermédio da MP nº 287 na realidade aporta
recursos em caráter urgente para ações, que estão não somente presentes ordinariamente na lei
e/ou proposta orçamentárias, mas também são destituídas de qualquer caráter de
imprevisibilidade.

Considera-se, portanto, que a edição da MP em análise extrapola a autorização contida
no § 3º do art. 167 da Constituição Federal e está em desacordo com o inciso III do art. 41 da
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Outro ponto a ser observado ao se proceder ao exame de compatibilidade e adequação
orçamentária e financeira de medidas provisórias abrange a análise de possíveis implicações
quanto ao cumprimento da meta de resultado primário constante da LDO/2006.

No orçamento fiscal, os recursos necessários à abertura do crédito em tela são
totalmente provenientes de fonte 100, recursos ordinários do Tesouro Nacional.   Assim,
supõe-se que se tratem de recursos alocados em função da expectativa de arrecadação durante
o exercício de 2006.

Já no orçamento de investimento das estatais, do total de R$ 162,1 milhões previstos,
R$ 2,8 milhões advêm de recursos de geração própria e R$ 159,3 milhões decorrem de
recursos para aumento da participação da União no capital das Companhias Docas, dos quais
R$ 72,6 milhões correspondem a recursos do Tesouro referentes ao exercício de 2006 e R$
86,7 milhões a saldos de exercícios anteriores.

No que se refere ao cumprimento da meta de superávit primário constante da
LDO/2006, cabe mencionar que o valor global do crédito de R$ 361,5 milhões se refere ao
incremento de despesas primárias.   Dos recursos utilizados, R$ 274,8 milhões correspondem
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à arrecadação de receitas primárias no exercício (recursos ordinários do Tesouro Nacional e
recursos de geração própria das Companhias Docas).   No orçamento de investimento das
estatais, porém, R$ 86,7 milhões são provenientes de fontes financeiras (saldos de exercícios
anteriores).

Note-se, portanto, que a utilização da fonte ‘Saldos de recursos repassados pelo
Tesouro Nacional em exercícios anteriores a título de participação da União no capital social
das Companhias Docas’ para a abertura do crédito afetaria a meta de resultado fiscal
estabelecida para as empresas estatais, uma vez que se trata da utilização de recursos
financeiros para o incremento de despesas primárias.

Ademais, no caso da MP nº 287, qualquer análise com relação a possíveis implicações,
quanto ao cumprimento da meta de resultado primário constante da LDO/2006, fica
prejudicada pela ausência de informações, seja no texto da MP, seja em sua exposição de
motivos, sobre a possibilidade de compensação dos impactos financeiros decorrentes das
despesas propostas.   Não se sabe, por exemplo, se os efeitos decorrentes dos créditos
programados na MP em questão serão absorvidos pelas metas de resultado fiscal ou se serão
compensados pelo cancelamento em igual montante de outras ações primárias previstas em
Lei Orçamentária para 2006.

Esses são os subsídios julgados pertinentes.

Brasília, 5 de abril de 2006.

EDSON TUBAKI
Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira / CD
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