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NOTA TÉCNICA Nº 28–/2006 – Medida Provisória

Subsídios para a apreciação da Medida
Provisória nº 327, de 31 de outubro 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-CN, que estabelece a elaboração, pelo órgão de consultoria e
assessoramento orçamentário da Casa a que pertencer o relator, de nota técnica com
subsídios acerca da adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória.

Com base no art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, por intermédio da Mensagem nº 143/2006-CN (nº 914/2006, na origem) a
Medida Provisória nº 327, de 31 de outubro de 2006 (publicada no DOU de 01 de
novembro de 2006 e retificada em 03 de novembro de 2006), que “Dispõe sobre o
plantio de organismos geneticamente modificados em unidades de conservação,
acrescenta dispositivos à Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e dá outras
providências.”

Conforme a Exposição de Motivos nº 72//MMA/MAPA/MJ - 2006, de 25 de
outubro de 2006, a presente Medida Provisória objetiva vedar a pesquisa e o cultivo de
organismos geneticamente modificados-OGM nas terras indígenas e nas áreas de
unidades de conservação, exceto nas Áreas de Proteção Ambiental, bem como regrar
o plantio de OGM nas áreas que circundam as unidades de conservação, até que seja
fixada sua zona de amortecimento e aprovado o seu respectivo Plano de Manejo.

II – Da urgência e relevância
Quanto à urgência e relevância da matéria, a referida Exposição de Motivos

as justificam adequadamente. Na verdade, a freqüência com que esse assunto tem
sido abordado pela imprensa nacional e nos plenários das duas Casas do Congresso
Nacional, impedem o desconhecimento dos efeitos dramáticos sobre o meio ambiente
se medidas urgentes, como as presentemente sugeridas, não merecerem pronto
atendimento.

III -  Da adequação financeira e orçamentária
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
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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.”

E, na forma do art. 19 da referida Resolução, o exame dos aspectos
financeiro e orçamentário da medida provisória deve compreender a análise de sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, com a lei de diretrizes
orçamentárias e o com o orçamento anual.

Dentro desse quadro, verificamos que a Medida Provisória em análise não
contém dispositivos que se relacionam com as questões orçamentárias ou financeiras
da União. Tratam-se apenas de preceitos e normas que se ajustam ao poder ordenador
do Estado.

Portanto, não constituem elementos que possam colidir com a Lei
Orçamentária vigente, nem influir na fixação da despesa ou na previsão da receita
orçamentária dos próximos exercícios. Também não interferem e nem afrontam os
dispositivos da Lei do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em vigor,
principalmente em relação às metas fiscais estabelecidas nesta última.

São esses os subsídios que nos parecem relevantes para a apreciação da
Comissão Mista quanto à adequação orçamentária e financeira da referida Medida
Provisória.

Brasília,         de novembro de 2006.

Vander Gontijo
Consultor de Orçamentos


