
CÂMARA DOS DEPUTADOS
CONSULTORIA DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

NOTA TÉCNICA N° 19/2006

SUBSÍDIOS ACERCA DA ADEQUAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA E FINANCEIRA DA MEDIDA
PROVI-SÓRIA Nº 311, DE 13 DE JULHO DE
2006.

1. INTRODUÇÃO

A presente Nota Técnica atende a determinação do Art. 19 da Resolução n.º
1, de 2002 - CN, 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 da medida provisória”.

Com base no art. 62, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República submete ao Congresso Nacional, por intermédio da
Mensagem nº 550, de 2006, na origem, a Medida Provisória nº 311, de 13 de julho de
2006 (MP 311/06), que “Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Justiça
e da Integração Nacional, no valor global de R$ 208.000.000,00, para os fins que
especifica.”

2.  SÍNTESE DA MEDIDA PROVISÓRIA E ASPECTOS RELEVANTES

Segundo os elementos contidos na Exposição de Motivos nº
00126/2006/MP, de 13 de julho de 2006, do Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que instrui a proposição submetida à deliberação do Congresso Nacional, esta
tem por objeto:

2. Em relação ao Ministério da Justiça, o crédito, no montante de R$
200.000.000,00, “tem por finalidade intensificar as ações de construção, reforma,
ampliação, modernização e aparelhamento de estabelecimentos penais, de melhoria da
gestão e dos serviços de inteligência e de reincidência criminal”.
.

3. No que tange ao Ministério da Integração Nacional, os recursos, no
valor de R$ 8.000.000,00, “destinam-se ao atendimento à população vítima de chuvas
intensas que provocaram inundações e alagamentos em Municípios de Estados da
Região Nordeste, mediante intervenções de recuperação e reconstrução da infra-
estrutura urbana, compreendidas habitações de pessoas de baixa renda e edifícios
públicos, além do atendimento à necessidades básicas e primárias da população
atingida, tais como o fornecimento de cestas básicas, medicamentos, colchões,
cobertores, barracas e gastos com combustível, entre outros.”
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Quanto aos fundamentos para a “urgência e relevância” da medida, é
alegado, na Exposição de Motivos:

4. “A justificativa da urgência e relevância da matéria se dá conforme
segue:

I) no caso do Ministério da Justiça, “a relevância e urgência justificam-se
pela grave situação pela qual passam os sistemas penitenciários locais, a exemplo da
onda de violência que vem ocorrendo em unidades prisionais, a qual gerou elevados
prejuízos na atual infra-estrutura, e pela necessidade de atenuar os problemas gerados
pela superpopulação carcerária mediante novos investimentos em estabelecimentos
prisionais, de forma a restabelecer a ordem pública e social”;

II) no tocante ao Ministério da Integração Nacional, “a relevância e urgência
são justificas pelas graves conseqüências oriundas das fortes chuvas, como riscos à
saúde da população e a danificação da infra-estrutura local que provaram sérios
transtornos e significativos danos humanos, materiais e ambientais”.

3. COMPATIBILIDADE E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O 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”, em seu Art. 5º, define o exame de adequação
orçamentária e financeira como: “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
às normas orçamentárias e financeiras vigentes (principalmente as de ordem
constitucional), em especial  a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 [LRF], a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei
orçamentária da União.”

Cumpre salientar que essa caracterização deve ser, antes de mais nada,
complementada pelas disposições da Constituição Federal que regem a matéria.

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.”  Parece-nos que as dotações previstas na MP
atendem à exigência do texto Constitucional.

São esses os subsídios que entendemos pertinentes propiciar para subsidiar
os trabalhos e decisões da Relatoria.

Brasília, 18 de julho de 2006

ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARÃES FILHO
Consultor de Orçamento
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