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Dispõe sobre a vedação à limitação de
despesas orçamentárias relativas a bolsas e
auxílios em instituições de ensino superior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º ....................................................................
................................................................................
§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam
obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao
pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento
científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade, as
destinadas a bolsas de estudo, de pesquisa e a auxílios concedidos a bolsistas
de instituições de ensino superior, bem como as ressalvadas pela lei de
diretrizes orçamentárias.
....................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua

JUSTIFICAÇÃO
A crise de pagamento das bolsas de estudo da Capes e do
CNPq em 2021 expôs a fragilidade à qual o setor da educação, ciência e
tecnologia está exposta no Brasil, a qual pode se manifestar por conta da
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publicação.

conjuntura.
Reconhecendo que a educação, a ciência e a tecnologia são
áreas, na educação superior, que dependem de políticas de Estado
permanentes e com segurança jurídica, consideramos que é fundamental
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alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para garantir que as bolsas de
estudo de estudantes e docentes pesquisadores de instituições de ensino
superior não possam ser objeto de limitação de despesas no âmbito do
orçamento federal.
A presente alteração que aqui se busca é necessária para
garantir a estabilidade das políticas públicas de educação, ciência e tecnologia,
bem como não minar os esforços tão árduos de criar valor agregado por meio
do conhecimento e da investigação científica, motores essenciais ao Brasil e a
qualquer país na contemporaneidade, em função de vivermos em uma
sociedade do conhecimento.
Diante

do

exposto,

solicitamos

apoio

aos

demais

parlamentares para a aprovação desta proposição legislativa.

Sala das Sessões, em 16 de novembro de 2021.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO PLANEJAMENTO
.......................................................................................................................................................
Seção IV
Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas
Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art.
4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso.
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício
diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá
não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no
Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a
recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às
reduções efetivadas.
§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações
constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da
dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por
fundo criado para tal finalidade e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. (Parágrafo
com redação dada pela Lei Complementar nº 177, de 12/1/2021)
§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não
promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a
limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
(Parágrafo declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal
Federal, pela ADI nº 2.238, publicada no DOU de 13/8/2020)
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§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência
pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas
Legislativas estaduais e municipais.
§ 5º No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco
Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do
Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária,
creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados
demonstrados nos balanços.
Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de
pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração
financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da
Constituição.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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