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§ 4o Assim que atingida a proporção estabelecida no caput
deste artigo para o conjunto dos estudantes de cursos de graduação e
seqüencial de formação específica da instituição, sempre que a evasão
dos estudantes beneficiados apresentar discrepância em relação à evasão dos demais estudantes matriculados, a instituição, a cada processo
seletivo, oferecerá bolsas de estudo integrais na proporção necessária
para restabelecer aquela proporção.
§ 5o É permitida a permuta de bolsas entre cursos e turnos, restrita
a 1/5 (um quinto) das bolsas oferecidas para cada curso e cada turno.
Art. 11. As entidades beneficentes de assistência social que
atuem no ensino superior poderão, mediante assinatura de termo de
adesão no Ministério da Educação, adotar as regras do Prouni, contidas nesta Lei, para seleção dos estudantes beneficiados com bolsas
integrais e bolsas parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25%
(vinte e cinco por cento), em especial as regras previstas no art. 3o e
no inciso II do caput e §§ 1o e 2o do art. 7o desta Lei, comprometendo-se, pelo prazo de vigência do termo de adesão, limitado
a 10 (dez) anos, renovável por iguais períodos, e respeitado o disposto no art. 10 desta Lei, ao atendimento das seguintes condições:
I - oferecer 20% (vinte por cento), em gratuidade, de sua
receita anual efetivamente recebida nos termos da Lei no 9.870, de 23
de novembro de 1999, ficando dispensadas do cumprimento da exigência do § 1o do art. 10 desta Lei, desde que sejam respeitadas,
quando couber, as normas que disciplinam a atuação das entidades
beneficentes de assistência social na área da saúde;
II - para cumprimento do disposto no inciso I do caput deste
artigo, a instituição:
a) deverá oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo
integral a estudante de curso de graduação ou seqüencial de formação
específica, sem diploma de curso superior, enquadrado no § 1o do art.
1o desta Lei, para cada 9 (nove) estudantes pagantes de curso de
graduação ou seqüencial de formação específica regulares da instituição, matriculados em cursos efetivamente instalados, observado o
disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 10 desta Lei;
b) poderá contabilizar os valores gastos em bolsas integrais e
parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por
cento), destinadas a estudantes enquadrados no § 2o do art. 1o desta
Lei, e o montante direcionado para a assistência social em programas
não decorrentes de obrigações curriculares de ensino e pesquisa;
III - gozar do benefício previsto no § 3o do art. 7o desta Lei.
§ 1o Compete ao Ministério da Educação verificar e informar
aos demais órgãos interessados a situação da entidade em relação ao
cumprimento das exigências do Prouni, sem prejuízo das competências da Secretaria da Receita Federal e do Ministério da Previdência Social.
§ 2o As entidades beneficentes de assistência social que tiveram seus pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social indeferidos, nos 2 (dois) últimos triênios, unicamente por não atenderem ao percentual mínimo de gratuidade exigido, que adotarem as regras do Prouni, nos termos desta
Lei, poderão, até 60 (sessenta) dias após a data de publicação desta
Lei, requerer ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS a
concessão de novo Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e, posteriormente, requerer ao Ministério da Previdência
Social a isenção das contribuições de que trata o art. 55 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 3o O Ministério da Previdência Social decidirá sobre o
pedido de isenção da entidade que obtiver o Certificado na forma do
caput deste artigo com efeitos a partir da edição da Medida Provisória no 213, de 10 de setembro de 2004, cabendo à entidade
comprovar ao Ministério da Previdência Social o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, até o último dia do mês de abril
subseqüente a cada um dos 3 (três) próximos exercícios fiscais.
§ 4o Na hipótese de o CNAS não decidir sobre o pedido até o
dia 31 de março de 2005, a entidade poderá formular ao Ministério da
Previdência Social o pedido de isenção, independentemente do pronunciamento do CNAS, mediante apresentação de cópia do requerimento encaminhando a este e do respectivo protocolo de recebimento.
§ 5o Aplica-se, no que couber, ao pedido de isenção de que
trata este artigo o disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991.
Art. 12. Atendidas as condições socioeconômicas estabelecidas nos §§ 1o e 2o do art. 1o desta Lei, as instituições que aderirem
ao Prouni ou adotarem suas regras de seleção poderão considerar
como bolsistas do programa os trabalhadores da própria instituição e
dependentes destes que forem bolsistas em decorrência de convenção
coletiva ou acordo trabalhista, até o limite de 10% (dez por cento) das
bolsas Prouni concedidas.
Art. 13. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, sem fins lucrativos, que
adotarem as regras de seleção de estudantes bolsistas a que se refere
o art. 11 desta Lei e que estejam no gozo da isenção da contribuição
para a seguridade social de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição
Federal, que optarem, a partir da data de publicação desta Lei, por
transformar sua natureza jurídica em sociedade de fins econômicos,
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na forma facultada pelo art. 7o-A da Lei no 9.131, de 24 de novembro
de 1995, passarão a pagar a quota patronal para a previdência social
de forma gradual, durante o prazo de 5 (cinco) anos, na razão de 20%
(vinte por cento) do valor devido a cada ano, cumulativamente, até
atingir o valor integral das contribuições devidas.
Parágrafo único. A pessoa jurídica de direito privado transformada em sociedade de fins econômicos passará a pagar a contribuição previdenciária de que trata o caput deste artigo a partir do
1o dia do mês de realização da assembléia geral que autorizar a
transformação da sua natureza jurídica, respeitada a gradação correspondente ao respectivo ano.
Art. 14. Terão prioridade na distribuição dos recursos disponíveis no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES as instituições de direito privado que aderirem ao
Prouni na forma do art. 5o desta Lei ou adotarem as regras de seleção
de estudantes bolsistas a que se refere o art. 11 desta Lei.
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Art. 15. Para os fins desta Lei, o disposto no art. da Lei
10.522, de 19 de julho de 2002, será exigido a partir do ano de 2006
de todas as instituições de ensino superior aderentes ao Prouni, inclusive na vigência da Medida Provisória no 213, de 10 de setembro
de 2004.
Art. 16. O processo de deferimento do termo de adesão pelo
Ministério da Educação, nos termos do art. 5o desta Lei, será instruído
com a estimativa da renúncia fiscal, no exercício de deferimento e
nos 2 (dois) subseqüentes, a ser usufruída pela respectiva instituição,
na forma do art. 9o desta Lei, bem como o demonstrativo da compensação da referida renúncia, do crescimento da arrecadação de
impostos e contribuições federais no mesmo segmento econômico ou
da prévia redução de despesas de caráter continuado.
Parágrafo único. A evolução da arrecadação e da renúncia
fiscal das instituições privadas de ensino superior será acompanhada
por grupo interministerial, composto por 1 (um) representante do
Ministério da Educação, 1 (um) do Ministério da Fazenda e 1 (um) do
Ministério da Previdência Social, que fornecerá os subsídios necessários à execução do disposto no caput deste artigo.
Art. 17. (VETADO).
Art. 18. O Poder Executivo dará, anualmente, ampla publicidade dos resultados do Programa.
Art. 19. Os termos de adesão firmados durante a vigência da
Medida Provisória no 213, de 10 de setembro de 2004, ficam validados pelo prazo neles especificado, observado o disposto no § 4o e
no caput do art. 5o desta Lei.
Art. 20. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art. 21. Os incisos I, II e VII do caput do art. 3o da Lei no
10.891, de 9 de julho de 2004, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 3o .....................................................................................
I - possuir idade mínima de 14 (quatorze) anos para a obtenção das Bolsas Atleta Nacional, Atleta Internacional Olímpico
e Paraolímpico, e possuir idade mínima de 12 (doze) anos para a
obtenção da Bolsa-Atleta Estudantil;
II - estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva,
exceto os atletas que pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil;
...........................................................................................................
VII - estar regularmente matriculado em instituição de ensino
pública ou privada, exclusivamente para os atletas que pleitearem
a Bolsa-Atleta Estudantil." (NR)
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LEI N o- 11.097, DE 13 DE JANEIRO DE 2005
Dispõe sobre a introdução do biodiesel na
matriz energética brasileira; altera as Leis nos
9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.847, de 26
de outubro de 1999 e 10.636, de 30 de dezembro de 2002; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 1o da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997,
passa a vigorar acrescido do inciso XII, com a seguinte redação:
“Art. 1o .....................................................................................
...........................................................................................................
XII - incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional.” (NR)
Art. 2o Fica introduzido o biodiesel na matriz energética brasileira, sendo fixado em 5% (cinco por cento), em volume, o percentual
mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, em qualquer parte do território nacional.
§ 1o O prazo para aplicação do disposto no caput deste artigo
é de 8 (oito) anos após a publicação desta Lei, sendo de 3 (três) anos
o período, após essa publicação, para se utilizar um percentual mínimo obrigatório intermediário de 2% (dois por cento), em volume.
§ 2o Os prazos para atendimento do percentual mínimo obrigatório de que trata este artigo podem ser reduzidos em razão de
resolução do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, observados os seguintes critérios:
I - a disponibilidade de oferta de matéria-prima e a capacidade industrial para produção de biodiesel;
II - a participação da agricultura familiar na oferta de matérias-primas;
III - a redução das desigualdades regionais;
IV - o desempenho dos motores com a utilização do combustível;
V - as políticas industriais e de inovação tecnológica.
§ 3o Caberá à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP definir os limites de variação admissíveis para
efeito de medição e aferição dos percentuais de que trata este artigo.
Art. 3o O inciso IV do art. 2o da Lei no 9.478, de 6 de agosto
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2o .....................................................................................
..........................................................................................................
IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como
os de uso do gás natural, do carvão, da energia termonuclear, dos
biocombustíveis, da energia solar, da energia eólica e da energia
proveniente de outras fontes alternativas;
...............................................................................................” (NR)
Art. 4o O art. 6o da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997,
passa a vigorar acrescido dos incisos XXIV e XXV, com a seguinte
redação:

Art. 22. O Anexo I da Lei no 10.891, de 9 de julho de 2004,
passa a vigorar com a alteração constante do Anexo I desta Lei.

“Art. 6o .....................................................................................

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

..........................................................................................................

Brasília, 13 de janeiro de 2005; 184o da Independência e
117o da República.

XXIV - Biocombustível: combustível derivado de biomassa
renovável para uso em motores a combustão interna ou, conforme
regulamento, para outro tipo de geração de energia, que possa
substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil;

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antonio Palocci Filho
Tarso Genro
ANEXO I
Anexo I da Lei no 10.891, de 9 de julho de 2004.
Bolsa-Atleta - Categoria Atleta Estudantil
Atletas Eventualmente Beneficiados
Atletas a partir de 12 (doze) anos, participantes dos jogos estudantis organizados
pelo Ministério do Esporte, tendo obtido até
a 3ª (terceira) colocação nas modalidades
individuais ou que tenham sido selecionados entre os 24 (vinte e quatro) melhores
atletas das modalidades coletivas dos referidos eventos e que continuem a treinar
para futuras competições nacionais. (NR)
.......................................................................

Valor Mensal
R$ 300,00
(trezentos reais)

XXV - Biodiesel: biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição
por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro
tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil.” (NR)
Art. 5o O Capítulo IV e o caput do art. 7o da Lei no 9.478,
de 6 de agosto de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
“CAPÍTULO IV
DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,
GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
...........................................................................................................
Art. 7o Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíves - ANP, entidade integrante da Administração Federal Indireta, submetida ao regime autárquico espe-

