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Nota Técnica n°  12/2005

Subsídios acerca da adequação
orçamentária e financeira da Medida
Provisória nº 251, de 14 de junho de 2005.

I – INTRODUÇÃO

Com base no art. 62, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República submete ao Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº
53, de 2005-CN (n.º 353/2005, na origem), a Medida Provisória nº 251, de 14 de junho de
2005, que “institui o Projeto Escola de Fábrica, autoriza a concessão de bolsas de
permanência a estudantes beneficiários do Programa Universidade para Todos – PROUNI,
institui o Programa de Educação Tutorial – PET, altera a Lei nº 5.537, de 21 de novembro
de 1968, e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e dá outras providências.”

A presente Nota Técnica atende a determinação do art. 19 da Resolução n.º 1, de
2002, do Congresso Nacional, o qual estabelece: “o órgão de consultoria e assessoramento
orçamentário da casa a que pertencer o relator de medida provisória encaminhará aos relatores e à comissão,
no prazo de 5 (cinco) dias de sua publicação, nota técnica com subsídios acerca da adequação financeira e
orçamentária de medida provisória”.

II – SÍNTESE E ASPECTOS RELEVANTES

A Medida Provisória nº 251, de 14 de junho de 2005, adota, com força de lei, o
seguinte:

1 – institui o Projeto Escola de Fábrica;

2 – autoriza a concessão de bolsas de permanência a estudantes beneficiários do
Programa Universidade para Todos - PROUNI;

3 – autoriza, no âmbito do Programa de Educação Tutorial – PET, a concessão
de bolsas de iniciação científica a estudantes de graduação e bolsas de tutoria a professores
tutores de grupos;

4 – altera a Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e a Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, e dá outras providências.
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PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA

Com o escopo de reforçar as ações de políticas públicas nacionais em educação e
profissionalização da juventude, a Medida Provisória - MP em questão institui o Projeto
Escola de Fábrica, no âmbito do Ministério da Educação, buscando viabilizar a disseminação
da formação profissional inicial e continuada a jovens com idade entre dezesseis e vinte e
quatro anos, matriculados na educação básica regular da rede pública ou na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos, prioritariamente no ensino médio, e com renda familiar
mensal per capita de até um salário mínimo e meio, por meio de cursos ministrados em
espaços educativos específicos, a partir da identificação de necessidades locais e regionais de
trabalho, de acordo com a legislação vigente para a educação profissional.

Aos jovens admitidos neste projeto, conceder-se-á bolsa-auxílio de até R$ 150,00
(cento e cinqüenta reais) mensais, conforme disposição em regulamento.

Os arts. 3º e 4º da MP em tela dispõem sobre as áreas profissionais em que os
cursos de formação deverão se enquadrar; a carga horária e duração dos cursos; a legislação
aplicável; a avaliação e expedição de certificados; e os demais parâmetros a serem definidos
pelo MEC.

Prevê o art. 5º que a execução do Projeto Escola de Fábrica ocorrerá mediante
transferência de recursos financeiros às unidades gestoras, selecionadas e credenciadas pelo
Ministério da Educação, por meio de convênio, e pagamento de bolsas-auxílio aos jovens,
que poderá ser efetuado pela Caixa Econômica Federal. O § 2º estipula as hipóteses de
suspensão da transferência de recursos financeiros, enquanto o § 3º transfere a definição dos
demais critérios e condições para disposição em regulamento.

O art. 6º estabelece quais entidades poderão se revestir na qualidade de unidade
gestora, devendo os recursos financeiros, por elas recebidos, serem aplicados em despesas
consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo como os arts.
70 e 71 da Lei nº 9.394/96.

As normas adicionais sobre execução, gestão e supervisão do Projeto Escola de
Fábrica consubstanciam-se nos arts. 7º, 8º e 9º.

Por fim, o art. 10 proclama que a vinculação de estabelecimento produtivo ao
Projeto Escola de Fábrica não o desobriga do cumprimento da porcentagem mínima de
contratação de aprendizes, nos termos do art. 429 da CLT.

A Exposição de Motivos Interministerial (EMI) nº 28 – MEC/MTE/SG, de 14
de junho de 2005, que acompanha a Medida Provisória nº 251, de 2005, esclarece que o
Projeto Escola de Fábrica insere-se no Programa de Reforma da Educação Profissional –
PROEP e não se sobrepõe a outras iniciativas do Governo Federal direcionadas ao mesmo
público nem se confunde com o contrato de aprendizagem previsto nos arts. 428 a 433 da
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legislação trabalhista consolidada, vez que esse se destina à formação ou à qualificação
técnico-profissional, ou seja formação no e pelo trabalho, enquanto aquele se dirige à
formação para o trabalho com preponderância da educação.

A meta inicial, segundo a referida EMI, é propiciar a implantação, ainda em 2005,
de quinhentos espaços educativos.

BOLSA PERMANÊNCIA AOS ESTUDANTES DO PROUNI

Segunda providência da Medida Provisória nº 251, a concessão de bolsa no valor
mensal de R$ 300,00 (trezentos reais) aos alunos do ensino superior de turno integral, que
sejam beneficiários de bolsa integral do PROUNI e tenham renda familiar per capita de até
um salário mínimo e meio, busca assegurar a continuidade dos estudos e impedir a evasão
desses alunos por motivo de contingências econômicas.

A EMI nº 28 justifica a concessão de bolsas-permanência apenas a alunos com
baixa renda familiar e matriculados em cursos que exigem turno integral, alegando
impossibilidade desses discentes em pleitear um estágio ou um posto de trabalho ou
suportar, às suas expensas, seus custos educacionais.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET

Preliminarmente, cumpre ressaltar que o PET não foi instituído por esta Medida
Provisória, como fica subentendido num primeiro momento. Na verdade o Programa foi
constituído e implantado em 1979 pela CAPES, constituindo-se em um Programa
acadêmico direcionado a alunos regularmente matriculados em cursos de graduação. Eles
são selecionados pelas IES – Instituições de Ensino Superior – que participam do Programa
e se organizam em grupos, recebendo orientação acadêmica de professores-tutores. Os
alunos do PET têm a possibilidade de se preparar para o exercício profissional por meio do
trabalho em grupo. A partir de 31 de dezembro de 1999, o PET teve sua gestão transferida
para a Secretaria de Educação Superior - SESu/MEC. Desde então, vem sendo executado,
levando-se em conta as diretrizes e os interesses acadêmicos das Universidades às quais se
vincula, e que passaram a ser responsáveis por sua estruturação e coordenação.

Segundo dados do Departamento de Projetos Especiais de Modernização e
Qualificação do Ensino Superior – DEPEM, órgão vinculado ao SESu e responsável pelo
PET, em 2003, contabilizava-se 299 grupos em todo o país, distribuídos em 59 Instituições
de Ensino Superior e alcançando 3.185 bolsistas1.

Consoante dispõe a Medida Provisória em comento, o Programa de Educação
Tutorial – PET, instituído no âmbito do Ministério da Educação, visa aprimorar a formação
qualificada de pessoal de nível superior, fomentando grupos de aprendizagem tutorial
mediante a concessão de bolsas de iniciação científica a estudantes de graduação e bolsas de
                                                          
1 http://www.mec.gov.br/sesu/ftp/pet2003. Consulta realizada em 22 de junho de 2005.
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tutoria a professores tutores de grupos do PET, em valor condizente com a política federal
de concessão da respectiva bolsa.

O § 1º do art. 12 trata do tutor de grupo do PET, o qual receberá,
semestralmente, o valor equivalente a uma bolsa de iniciação científica por aluno
participante, devendo aplicar o valor integralmente no custeio das atividades do grupo,
prestar contas e doar o material didático adquirido à instituição de ensino superior a que se
vincula o grupo do PET, ao final de suas atividades. Os objetivos, critérios de composição e
demais normas relacionadas à matéria serão definidos em regulamento.

O art. 13 cuida da concessão de bolsa de tutoria a professores tutores
participantes do PET, que será outorgada diretamente a professor do quadro permanente da
instituição de ensino superior, contratado em regime de tempo integral e dedicação
exclusiva, que tenha, preferencialmente, titulação de doutor. A bolsa poderá,
excepcionalmente, ser concedida a professor com título de mestre.

A concessão de bolsa de iniciação científica é autorizada, pelo art. 14, diretamente
a estudante de graduação em regime de dedicação integral às atividades do PET.

AMPLIAÇÃO DA PARCELA DE JOVENS QUE TERÃO ACESSO À
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL

As alterações legislativas propostas visam ampliar o número de jovens que terão
acesso ao mercado de trabalho mediante contrato de aprendizagem.

Dessa forma, promove-se modificação na redação dos art.s 428 e 433 do
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT),
estendendo-se a faixa etária do contrato de aprendizagem, atualmente definido como o
maior de quatorze e menor de dezoito anos, para o maior de quatorze e menor de vinte e
quatro anos.

Além disso, a Medida Provisória inclui mais dois parágrafos ao art. 428 da CLT,
determinando que a idade máxima de 24 anos não seja aplicada a aprendizes com deficiência
e estabelecendo que, para fins do contrato de aprendizagem, deve ser considerado,
sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização para
comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência mental.

A EMI nº 28/2005 justifica tais alterações, considerando a necessidade e
oportunidade de fortalecer a efetividade social das políticas públicas de trabalho e
qualificação profissional, em particular na modalidade de aprendizagem profissional do
Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego – PNPE do Ministério do Trabalho e
Emprego.

Por fim, fica acrescido a alínea “d” ao art. 3º da Lei nº 5.537, de 21 de novembro
de 1968, que pela redação dada pelo Decreto-Lei nº 872, de 1969, instituiu o Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).
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A mencionada alínea introduz o financiamento de programas de ensino
profissional e tecnológico dentre as atribuições do FNDE.

RECURSOS PARA FINANCIAR AS DESPESAS DECORRENTES DA MP

Segundo o art. 15, as despesas decorrentes desta Medida Provisória correrão à
conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação e ao
FNDE, devendo o Poder Executivo compatibilizar a quantidade de beneficiários com as
dotações orçamentárias existentes, observados os limites de movimentação e empenho e de
pagamento da programação orçamentária e financeira.

A MP permite a atualização dos valores dos benefícios nela previstos, em período
nunca inferior a doze meses, mediante ato do Poder Executivo.

Cabe ao Poder Executivo regulamentar o disposto na Medida Provisória nº 251
de 2005.

III – COMPATIBILIDADE E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA

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 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.”

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101/2000), no seu
art. 16, §1º, estabelece os seguintes conceitos sobre adequação e compatibilidade financeira e
orçamentária:

“§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os
limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se
conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não
infrinja qualquer de suas disposições.”
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A Medida Provisória em análise cria diversas despesas de caráter continuado para
a União, deixando, contudo, de estimar o impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes, assim como deixa de demonstrar a
origem dos recursos para seu custeio.

Nos termos do art. 17 da LRF, as despesas correntes obrigatórias de caráter
continuado derivadas de medida provisória que fixem para o ente a obrigação legal de sua
execução por um período superior a dois exercícios,  deverão ser instruídas com a estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes, bem como deve ser demonstrada a origem dos recursos para seu custeio.

Embora o art. 15 da norma em exame, cujo conteúdo é endossado pela EMI nº
28, afirme que as despesas resultantes da Medida Provisória nº 251, de 2005, não deverão
provocar impacto orçamentário-financeiro, posto que os recursos a serem aportados nos
programas e projetos objeto desta Medida Provisória serão remanejados a partir das
dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da Educação, tal dispositivo não cumpre a
exigência imposta pelo art. 17 da LRF.

Ao contrário, o que se verifica é a imposição de uma série de despesas de caráter
continuado decorrentes desta Medida Provisória, adiante listadas, sem estimativa do impacto
orçamentário-financeiro para o exercício atual e os dois subseqüentes e a ausência da origem
dos recursos para seu custeio:

a) Concessão de bolsa-auxílio aos jovens admitidos no Projeto Escola de
Fábrica no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) mensais, todavia sem
estimar o montante a ser despendido e o universo de jovens atendidos;

b) Custo com a avaliação dos alunos do Projeto Escola de Fábrica e com a
expedição de certificados, previsto no art. 4º da MP;

c) A execução, conforme prevê o art. 5º, do Projeto Escola de Fábrica mediante
a transferência de recursos financeiros às unidades gestoras;

d) Determinação, consoante art. §1º do art. 8º, para que o responsável legal pelo
estabelecimento produtivo vinculado ao Projeto Escola de Fábrica
providencie seguro de vida e seguro contra acidentes pessoais em favor dos
jovens participantes do projeto, sem contudo especificar, claramente, quais
recursos cobrirão as respectivas despesas;

e) Concessão de bolsa-permanência no valor de até R$ 300,00 (trezentos reais)
mensais a beneficiário de bolsa integral do PROUNI matriculados em cursos
que exigem turno integral, faltando estimar o gasto anual;

f) Permite, no âmbito do PET, a concessão de bolsas de iniciação científica a
estudantes de graduação e bolsas de tutoria a professores tutores de grupos,
sem especificar o montante anual da despesa.
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No tocante ao orçamento, verifica-se a existência da dotação
12.364.1073.4413.0001 – Treinamento Especial para Alunos da Graduação de Entidades de
Ensino Superior – PET, fonte 112, no montante de R$ 14.737.000,00 (catorze milhões,
setecentos e trinta e sete mil reais), para custeio, na Lei Orçamentária para o exercício de
2005  e previsão de R$ 61.738.087,00 (sessenta e um milhões, setecentos e trinta e oito mil e
oitenta e sete reais), em âmbito nacional,  no Plano Plurianual – PPA 2004-2007 para atender
às despesas com a concessão de bolsas do PET 2.

Em relação às despesas do Projeto Escola de Fábrica e de concessão de bolsas-
permanência aos estudantes do PROUNI, por tratar de ações novas ainda não constam na
lei orçamentária para 2005. Segundo o Ministério da Educação, o Poder Executivo está
preparando um projeto de lei visando a abertura de crédito especial para atender essas ações.

Dessa forma, constata-se que não foram atendidas as exigências contidas nos arts.
16 e 17 da LRF.

Esses são os subsídios.

Brasília, 22 de junho de 2005.

MARCOS ROGÉRIO ROCHA MENDLOVITZ
Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira

                                                          
2 Fonte: SIAFI/STN. Posição em 17/06/05.


