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- HGA, do Hospital de Ipanema - HGI, do Hospital da Lagoa -
HGL e do Instituto Nacional de Câncer - INCA, vinculados ao
Ministério da Saúde.
..............................................................................................." (NR)

Art. 9o Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação - FNDE autorizado a conceder bolsas para alunos e professores
vinculados a projetos e programas de ensino e extensão voltados a
populações indígenas, quilombolas e do campo.

§ 1o As bolsas previstas no caput serão concedidas:

I - até o valor equivalente ao praticado na política federal de
concessão de bolsas de iniciação científica, aos alunos;

II - até 3 (três) vezes o valor equivalente ao praticado na
política federal de concessão de bolsas de iniciação científica, aos
alunos indígenas;

III - até o valor de 2/3 (dois terços) da bolsa de mestrado, aos
docentes vinculados aos programas e projetos de formação para o
exercício das funções de formadores, preparadores e supervisores dos
cursos ou atividades de extensão, inclusive apoio à aprendizagem e
acompanhamento sistemático das atividades de alunos e tutores;

IV - até o valor de uma bolsa de mestrado, aos docentes
vinculados aos programas e projetos de extensão, ou para desenvol-
vimento de metodologias de ensino para as atividades de extensão; e

V - até o valor de uma bolsa de doutorado, aos docentes
vinculados aos programas e projetos de extensão para o exercício da
coordenação dos projetos, exigida a vinculação ao quadro permanente
da instituição.

§ 2o O período de duração das bolsas será limitado à duração
do curso, programa ou projeto de extensão ou programa de per-
manência ao qual o participante estiver vinculado, podendo ser por
tempo inferior ou mesmo sofrer interrupção, desde que justificada.

Art. 10. Ficam as instituições federais de educação superior
autorizadas a conceder bolsas a estudantes matriculados em cursos de
graduação, para o desenvolvimento de atividades de ensino e ex-
tensão, que visem:

I - à promoção do acesso e permanência de estudantes em
condições de vulnerabilidade social e econômica; e

II - ao desenvolvimento de atividades de extensão univer-
sitária destinadas a ampliar a interação das instituições federais de
educação superior com a sociedade.

Art. 11. (VETADO)

Art. 12. As bolsas previstas nos arts. 10 e 11 adotarão como
referência os valores das bolsas correspondentes pagas pelas agências
oficiais de fomento à pesquisa, bem como as condições fixadas em
regulamento do Poder Executivo, que disporá, no mínimo, sobre:

I - os direitos e obrigações dos beneficiários das bolsas;

II - as normas para renovação e cancelamento dos benefícios;

III - a periodicidade mensal para recebimento das bolsas;

IV - as condições de aprovação e acompanhamento das ati-
vidades, programas e projetos no âmbito das instituições de educação
superior ou pesquisa;

V - a avaliação das instituições educacionais responsáveis
pelos cursos;

VI - a avaliação dos bolsistas; e

VII - a avaliação dos cursos e tutorias.

Parágrafo único. O quantitativo de bolsas concedidas anual-
mente observará o limite financeiro fixado pelas dotações consig-
nadas nos créditos orçamentários específicos existentes na respectiva
lei orçamentária anual.

Art. 13. As despesas com a execução das ações previstas nos
arts. 9o e 10 desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária
consignada anualmente aos respectivos órgãos e entidades, consi-
derando os recursos próprios captados, observados os limites de mo-
vimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária e
financeira anual.

Art. 14. (VETADO)

Art. 15. (VETADO)

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

Nº 1.085, de 23 de dezembro de 2009.

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei no 136, de 2009 (no 3.962/08 na
Câmara dos Deputados), que "Cria a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar - PREVIC e dispõe sobre o seu pessoal;
inclui a Câmara de Recursos da Previdência Complementar na es-
trutura básica do Ministério da Previdência Social; altera disposições
referentes a auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil; altera as
Leis nos 11.457, de 16 de março de 2007, e 10.683, de 28 de maio de
2003; e dá outras providências".

Ouvidos, os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão e da Previdência Social manifestaram-se pelo veto aos seguintes
dispositivos:

§§ 1º e 2º do art. 52

"§ 1o Ficam transferidos para a Previc os seguintes cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS,
hoje existentes no âmbito da Secretária de Previdência Com-
plementar, do Ministério da Previdência Social: 4 (quatro) DAS-
5, 13 (treze) DAS-4, 2 (dois) DAS-3 e 14 (catorze) DAS-1.

§ 2o Ficam extintos os seguintes cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, hoje exis-
tentes no âmbito da Secretaria de Previdência Complementar, do
Ministério da Previdência Social: 2 (dois) DAS-4, 4 (quatro)
DAS-3, 3 (três) DAS-2 e 6 (seis) DAS-1."

Razões dos vetos

"Estabelecer em lei os quantitativos exatos de alocação de
cargos, de extinção de cargos e, mais ainda, dar efeito automático
para a medida, a qual produziria efeitos antes mesmo da efetiva
instalação da Previc (art. 58 da proposta) não se revela pru-
dente.

Assim, propõe-se o veto ao dispositivo de modo que even-
tuais extinções e realocações de cargos possam ser realizadas, no
momento oportuno, por meio de decreto presidencial."

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
os dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.

Nº 1.086, de 23 de dezembro de 2009.

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por inconstituciona-
lidade, o Projeto de Lei no 281, de 2009 (no 5.245/09 na Câmara dos
Deputados), que "Dispõe sobre a concessão de Bônus Especial de
Desempenho Institucional - BESP/DNIT aos servidores do Depar-
tamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT; altera as
Leis nos 11.171, de 2 de setembro de 2005, 10.997, de 15 de de-
zembro de 2004, 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, e 11.507, de 20
de julho de 2007; e dá outras providências".

Ouvida, a Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo veto
ao seguinte dispositivo:

Art. 11.

"Art. 11. Ficam o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq e o Fundo Nacional de De-
senvolvimento - FNDE autorizados a conceder bolsas a estu-
dantes, professores e servidores técnico-administrativos para o
desenvolvimento de atividades, programas e projetos de extensão
universitária, devidamente aprovados por órgãos colegiados com-
petentes das instituições de educação superior e pesquisa en-
volvidas."

Razões do veto

"O dispositivo, fruto de emenda parlamentar, inclui a con-
cessão de bolsas dirigidas a servidores públicos, incidindo, assim,
inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa (art. 61, § 1o,
inciso II, alínea 'c', da Constituição) e aumento de despesa em
projeto de lei de iniciativa reservada (art. 63)."

Os Ministérios da Justiça e do Planejamento, Orçamento e
Gestão e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se ainda pelo
veto aos seguintes dispositivos:

Art. 14

"Art. 14. O art. 1o da Lei no 11.507, de 20 de julho de 2007,
passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1o O Auxílio de Avaliação Educacional - AAE é devido
ao servidor ou colaborador eventual que, em decorrência do exer-
cício da docência ou pesquisa no ensino básico ou superior,
público ou privado, participe, em caráter eventual, de processo de
avaliação educacional de instituições, cursos, projetos ou desem-
penho de estudantes a ser executado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -
CAPES e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-

cação - FNDE.' (NR)"

Art. 15.

"Art. 15. O art. 4o da Lei no 11.507, de 20 de julho de 2007,
passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 4o O AAE será devido em função da realização das
atividades de avaliação referidas nos arts. 1o e 2o desta Lei, até o
limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por atividade.
..............................................................................................' (NR)"

Razões dos vetos

"Os dispositivos implicam aumento de despesa em projeto de
lei de iniciativa reservada, violando o art. 63 da Constituição."

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
os dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.

Art. 17. Ficam revogados:

I - o parágrafo único do art. 11 e o inciso I do art. 16-J da
Lei no 11.171, de 2 de setembro de 2005; e

II - o art. 64 da Lei no 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, na
parte em que acresce o inciso I ao art. 16-J da Lei no 11.171, de 2 de
setembro de 2005.

Brasília, 23 de dezembro de 2009; 188o da Independência e
121o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Paulo Bernardo Silva
Luis Inácio Lucena Adams

ANEXO

BÔNUS ESPECIAL DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL -
BESP/DNIT

Tabela I
Valor do Besp/Dnit por nível do cargo

Em R$

NÍVEL DO CARGO VALOR DO BÔNUS
Superior 28.705,18

Intermediário 12.295,26
Auxiliar 3.231,87

Tabela II

Limites de Antecipação

VALORES POR CARGO
NÍVEL DO

CARGO
JAN A JUL

2009
AGO A

DEZ 2009
JAN A

ABR 2010
TO TA L

EFEITOS FINANCEIROS
OUT 2009 DEZ 2009 ABR 2010

Superior Até
15.787,84

Até
7.176,31

Até
5.741,03

28.705,18

Intermediário Até
6.762,38

Até
3.073,83

Até
2.459,05

12.295,26

Auxiliar Até
1.777,52

Até 807,98 Até 646,37 3.231,87

Presidência da República
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