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Nota Técnica n° 08/2006

Subsídios acerca da adequação
orçamentária e financeira da Medida
Provisória nº 289, de 7 de abril de
2006.

I – INTRODUÇÃO

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República submete ao Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº
222/2006, a Medida Provisória nº 289, de 7 de abril de 2006, que Abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome e de Operações Oficiais de Crédito, no valor global de R$
738.000.000,00, para os fins que especifica.

A presente Nota Técnica atende a determinação contida no art. 19 da
Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, o qual 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.

II – SÍNTESE E ASPECTOS RELEVANTES

Segundo a Exposição de Motivos que acompanha a MP, a não aprovação do
projeto de lei orçamentária anual de 2006 até o momento da edição da MP, requereu
do Poder Executivo a tomada de providências urgentes e inadiáveis no sentido de
possibilitar, aos órgãos especificados a execução de ações imprescindíveis para a
condução da política de garantia de preços agrícolas.

No Ministério do Desenvolvimento Agrário o crédito destina-se à aquisição de
produtos da agricultura familiar e de assentados, no âmbito do Programa de Aquisição
de Alimentos-PAA, envolvendo as ações de comercialização vinculadas à formação de
estoques estratégicos ou destinadas à revenda nos centros consumidores, de modo a
promover a indução do processo de geração de renda e emprego nesses segmentos
economicamente e socialmente desfavorecidos. 

No Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os recursos
destinam-se também à aquisição de produtos da agricultura familiar e de assentados,
no âmbito do PAA. Tais produtos comporão cestas básicas distribuídas aos acampados
da reforma agrária, quilombolas e populações indígenas. 

Relativamente às Operações Oficiais de Créditos, os recursos destinar-se-ão
à Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM, de modo a regular os preços e
garantir renda justa aos produtores, e consequentemente, estimular a produção futura.

A relevância e urgência da MP é justificada, na Exposição de Motivos, pela
necessidade de viabilizar a compra dos produtos da safra agrícola, impedindo a
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paralisação do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e da necessidade de
possibilitar a realização de gastos até a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária para
2006, de forma a dar continuidade à Política de Preços Mínimos. A imprevisibilidade
está associada à incerteza quanto à aprovação do PLOA-2006.

Os recursos destinados a atender as dotações consignadas no crédito
extraordinário são provenientes do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
arrecadado em exercícios anteriores (fonte 379), no valor de R$ 120 milhões, de
Operações Oficiais de Crédito, também relativas a exercícios anteriores (fonte 360), no
valor de R$ 500 milhões e de recursos ordinários do Tesouro (fonte 100), no valor de
R$ 118 milhões.

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 de 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.

Analisaremos primeiramente o enquadramento do crédito em análise à
categoria de crédito extraordinário. De acordo com o art. 167, § 3º da Constituição
Federal de 1988, 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. A imprevisibilidade e urgência justificadas nos créditos
extraordinários apresentados pelo Poder Executivo deverão, pois, guardar similitude
com as despesas exemplificadas no art. 3º do art. 167 da Constitução Federal.

A não-aprovação do projeto de lei orçamentária anual-PLOA, de per si, não
justifica a edição de Medida Provisória. Em tal situação, o art. 74 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2006 (Lei nº 11.178, de 20.09.2005), prevê a possibilidade de
execução de  1/12 (um doze avos) do valor de cada dotação prevista no projeto de lei
orçamentária, multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei.

A LDO reconheceu a necessidade de não paralisação das ações estatais, mas
dentro dos limites por ela impostos, de modo a não furtar do Poder Legislativo a
prerrogativa de autorizar previamente, após minuciosa análise, a realização do gasto
público. Tal limite previsto na LDO, ainda assim, alcança 92,90% da programação total
proposta pelo Poder Executivo para 2006.

Outro fato que deve ser levado em consideração está relacionado à
irreversibilidade dos gasto efetuado. Na hipótese de o Poder Legislativo discordar das
despesas arroladas pelo Poder Executivo, dificilmente elas serão canceladas, visto que
já beneficiaram terceiros. A vulgarização da utilização de MP coloca a decisão do
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Executivo sobre a alocação dos gastos públicos em posição privilegiada, ao passo que
enfraquece o poder de decidir por parte do Legislativo.

O quadro seguinte apresenta as dotações previstas na MP e aquelas
correspondentes no PLOA 2006. Observe-se que no caso dos recursos destinados à
Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários, os
valores excedem em mais de 40% àqueles contidos no PLOA.

Unidade Orçamentária: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Ação (Cod) Ação PLOA 2006 MP 289

2B81 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 118.000.000 118.000.000

Unidade Orçamentária: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE
À FOME
Ação (Cod) Ação PLOA 2006 MP 289

2798 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA
FAMILIAR

265.213.054 120.000.000

Unidade Orçamentária: RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTÉRIO DA
FAZENDA
Ação (Cod) Ação PLOA 2006 MP 289

0300 GARANTIA E SUSTENTAÇÃO DE PREÇOS NA COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (LEI Nº 8.427, DE 1992)

350.000.000 500.000.000

TOTAL 733.213.054 738.000.000

O quadro seguinte apresenta o comportamento da execução das dotações
previstas no crédito extraórdinário. Os recursos destinados à Garantia e Sustentação de
Preços foram 100% empenhados. Por outro lado, os destinados à Aquisição de
Alimentos da Agricultura Familiar (2B81) ainda não foram mobilizados.

Posição em
18.04.2006

CÓDIGO
AÇÃO/SUBTÍT

ULO

AÇÃO  DOTAÇÃO
INICIAL

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO %
EMPENHO

2798.0101 AQUISICAO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA
AGRICULTURA FAMILIAR

120.000.000 58.502.568 0,00 0,00 49%

0300.0101 GARANTIA E SUSTENTACAO DE PRECOS NA
COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS

500.000.000 500.000.000 0,00 0,00 100%

2B81.0101 AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR

118.000.000 0,00 0,00 0,00 0%

TOTAL 738.000.000 558.502.568 0,00 0,00 76%

Por fim, a Exposição de Motivos deixa de tecer considerações acerca do
alcance da meta de superávit primário estabelecida no art. 2º da Lei nº 11.178, de 20
de setembro de 2005 (LDO 2006), em face da edição da MP. 

Esses são os subsídios.

Brasília, 18 de abril de  2006.

ELISANGELA MOREIRA DA SILVA BATISTA
Consultora de Orçamento e Fiscalização Financeira


