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Estudo n° 09 - 20 13
Solicitação de Trabalho 709-2013- CONOF
Assunto: Impacto orçamentário da PEC 57/1999.
Solicitante: Deputada Iriny Lopes

A Nobre Deputada Iriny Lopes solicita informações a respeito do
impacto orçamentário da PEC 57, de 1999.
Inicialmente cabe destacar o que dispõe o art. 90 da Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2013, Lei n° 12.705, de 17 de agosto de 2012:

"Art. 90. As proposições legislativas, conforme art. 59 da Constituição,
que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de
receita ou aumento de despesa da União, deverão estar acompanhadas de
estimativas desses efeitos no exercício em que entrar em vigor e nos dois
subsequentes, detalhando a memorza de cálculo respectiva e
correspondente compensação, para efeito de adequação orçamentária e
financeira e compatibilidade com as disposições constitucionais e legais
que regem a matéria."
Conforme o citado dispositivo legal, a referida Proposição deveria
estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro para sua
adequada análise pelo Congresso Nacional. A fim de cumprir tal exigência,
dispõe o § 3° do referido artigo da LDO 2013 o seguinte:

''Art. 90........ ..... ................. ....... ......................... .............. ..... ................ .
§ 3~ A estimativa do impacto orçamentário-financeiro previsto neste

artigo deverá ser elaborada ou homologada por órgão competente da
União e acompanhada da respectiva memória de cálculo.
Dessa forma, para o cumprimento pleno da legislação citada, a
providência primeira seria a edição de requerimento de infonnação à Receita
Federal para estimativa dos valores decorrentes da aprovação da referida
Proposição.
Não obstante tal fato, diante da iminente apreciação da Proposição,
podemos levantar valores estimativos aproximados do impacto no orçamento da
União, tendo por base a Lei Orçamentária para 2013 aprovada pelo Congresso
Nacional.
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1) Proposta Original:
Tomando como referência a Proposta originalmente apresentada, a
base de cálculo do novo Fundo é a Receita Tributária Total , deduzindo-se as
transferências dos arts. 157, 158 e 159, inc. I e 11 da Constituição Federal. Os
dados estão reproduzidos na tabela a seguir:
PEC 57 -1999 - Estimativa da Proposição Original
Em R$ bilh ão

418,84
171,86

Receita Tributária Total
Deduções:
- Transferências art. 157
- Tran sferências art. 158
inc. I

0,65

Transferência do Imposto Territorial Rural - ITR - CF Art. 158, li
- Transferências art. 159
Fundo de Participação dos Estados e do Di strito Federal - FPE CF Art . 159, I, a
Fundo de Participação dos Municípios - FPM - CF Art.159, I, b e
d
Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores na Arrecadação do
IPI - CF Art. 159, li
Fundos Constitucionais de Financiamento {FNO, FNE, FCO) - CF
Art . 159, I, c

0,65
171,22
73,92
80,80
6,19
10,31

246,98

Base de Cálculo

4,94

Fundo Constitucional do Semiárido - PEC 57-1999 {2%)
Fonte: Autógrafo da Le i Orçamentária para 2013; Demonstrativo " Quadro 8A"

2) Substitutivo da Comissão Especial:
O Substitutivo da Comissão Especial troca a base de cálculo pela
receita de impostos, o que resulta em pequena diferença em relação à Proposição
original, como se percebe na tabela a seguir:
PEC 57 -1999- Estimativa do Parecer da Comissão Especial
Em R$ bilhão
415,38
171,86

Receita de Impostos
Deduções:
- Transferências art. 157
- Transferências art. 158
inc. 1

0,65

Transferência do Imposto Territorial Rural - ITR - CF Art . 158, li
- Transferências art. 159
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE CF Art . 159, I, a

0,65
171,22
73,92

Fundo de Participação dos Municípios - FPM - CF Art .159, I, b e d
Fundos Constitucionais de Financiamento {FNO, FNE, FCO)- CF
Art. 159, I, c

80,80

Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores na Arrecadação do IPI

6,19
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-CF Art. 159, li

243,52
4,87

Base de Cálculo
Fundo Constitucional do Semiárido- PEC 57-1999 (2%)
Fonte: Autógrafo da Lei Orçamentária para 2013; Demonstrativo "Quadro 8A"

Por fim, cabe destacar que o Fundo Constitucional do Nordeste FNE-, por força do disposto no art. 159, inc. I, "c", deve aplicar metade de seus
recursos à região do Semiárido:

"Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados
quarenta e oito por cento na seguinte forma:
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento
ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
através de suas instituições financeiras de caráter regional, de
acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando
assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos
destinados à região, na forma que a lei estabelecer,·"
Dessa forma, tendo por base o Orçamento para 2013 aprovado pelo
Congresso Nacional (Autógrafo), estão previstos repasses para o FNE no valor
aproximado de R$ 6,2 bilhões. Assim, aplicando-se a regra constitucional
atualmente em vigor, devem ser aplicados na região do semiárido ao menos o
montante adicional de R$ 3,1 bilhões, além das aplicações decorrentes do
retorno de financiamentos do próprio FNE, administrado pelo Banco do
Nordeste.

Brasília, 02 de julho de 2013.
Atenciosamente,

Marcelo de Rezende Macedo
CONOF-CD
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