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dívida consolidada ..........................................................................................................................................58  

RESOLUÇÃO N. 81– DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em CR$ 14.000.000,00 
(quatorze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ........................................................59  

RESOLUÇÃO N. 82 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 167.698.858,90 (cento 
e sessenta e sete milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinqüenta e oito cruzeiros e noventa 
centavos) o montante de sua dívida consolidada ...........................................................................................59  

RESOLUÇÃO N. 83 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo, a realizar operação de empréstimo externo de US$ 
40.000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos), destinado a Investimentos na linha teste-oeste do 
Metropolitano de São Paulo – METRÔ ...........................................................................................................60  

RESOLUÇÃO N. 84 – DE 1979 

– Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo a contrata 
operação de crédito no valor de Cr$ 420.783.000,00 (quatrocentos e vinte milhões, setecentos e sessenta e 
três mil cruzeiros) ............................................................................................................................................61  

RESOLUÇÃO N. 85 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 
207.692.149,08 (duzentos e sete milhões, seiscentos e noventa e dois mil, cento e quarenta e nove 
cruzeiros i oito centavos) o montante de sua dívida consolidada ...................................................................61  

RESOLUÇÃO N. 86 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 250.000.000,00 
(duzentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ....................................62  

RESOLUÇÃO N. 87– DE 1979  

– Autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
61.000.000,00 (sessenta e um milhões de dólares americanos) para financiar o 2º Programa de  Rodovias 
Alimentadoras .................................................................................................................................................62  

RESOLUÇÃO N. 88 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares americanos) destinados a financiar a execução de obras em 
setores prioritários ..........................................................................................................................................83 



 
RESOLUÇÃO N. 89 – DE 1979 

– Autoriza a alienação de terras públicas, no Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, à 
Construtora Andrade Gutierrez S. A . , para implantação de projetos de colonização ...................................64  

RESOLUÇÃO N. 90 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de terrenos, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em 15.000.000,00 
(quinze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ...........................................................64  

RESOLUÇÃO N. 91 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, a elevar em Cr$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ..............................................................65  

RESOLUÇÃO N. 92 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréu, Estado de Mato Grosso,  a elevar em Cr$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ..............................................................65  

RESOLUÇÃO N. 93 – DE 1979  

– Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares americanos) para financiar setores prioritários daquele 
Estado .............................................................................................................................................................66  

RESOLUÇÃO N. 94 – DE 1979  

Autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, à elevar em Cr$ 124.487.345,30 (centos e 
vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e trinta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada..........................................................................................68   

RESOLUÇÃO N. 95 – DE 1979  

Autoriza a prefeitura Municipal de São Paulo, Estado, a elevar em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões 
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ....................................................................................67  

RESOLUÇÃO N. 96 – DE 1979 

– Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em Cr$ 3.446.100,00 (três milhões, quatrocentos e 
quarenta e seis mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada .................................................67  

RESOLUÇÃO N. 97 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 
103.000.000,00 (cento e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada..........................68  

RESOLUÇÃO N. 98 – DE 1979  

– Autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 790.879.899,00 (setecentos e noventa 
milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove cruzeiros)  o montante de sua dívida 
consolidada e a garantir empréstimo da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (SANESUL) no 
valor de Cr$ 1.094.754.543,00 (um bilhão, noventa e quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil, 
quinhentos e quarenta e três cruzeiros) .........................................................................................................68 



 
RESOLUÇÃO N. 99 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 433.427.697,13 
(quatrocentos e trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e sete cruzeiros e 
treze centavos) o montante de sua dívida consolidada..................................................................................69  

RESOLUÇÃO N. 100 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, Estado da Bahia, a elevar em Cr$ 
75.045.388,00 (setenta e cinco milhões, quarenta cinco mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros) o montante 
da sua dívida consolidada ..............................................................................................................................69  

RESOLUÇÃO  N. 101 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Barbacena, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 2.248.654,52 
(dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cinqüenta e dois 
centavos ) o montante de sua dívida consolidada ..........................................................................................70  

RESOLUÇÃO N. 102 – DE 1979  

– Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 58.473.00,00 (cinqüenta e oito milhões, 
quatrocentos e setenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada .....................................70  

RESOLUÇÃO N. 103 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 299.559.866,40 
(duzentos e noventa e nove milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos  e sessenta e seis 
cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada .........................................................71  

RESOLUÇÃO N. 104 – DE 1979  

– Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de US$ 20.000.000.,00 (vinte milhões de dólares americanos), destinado a financiar programas 
prioritários do estado ......................................................................................................................................71  

RESOLUÇÃO N. 105 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Regente Feijó, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 3.763.075,36 
(três milhões, setecentos e  sessenta e três mil, setenta e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) de sua 
dívida consolidada. .........................................................................................................................................72  

RESOLUÇÃO N. 106 – DE 1979  

– Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares americanos), para financiar projetos prioritários do estado.....72  

RESOLUÇÃO N. 107 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a elevar em CR$ 
106.407.363,00 (cento e seis milhões, quatrocentos e sete mil, e trezentos e sessenta e três cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada...............................................................................................................73  

RESOLUÇÃO N. 108 – DE 1979  



Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 188.996.737,80 (cento e 
oitenta e oito milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros e oitenta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada............................................................................................74  

RESOLUÇÃO N. 109 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 100.000.000,00 
(cem milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ...............................................................74  

RESOLUÇÃO N. 110 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
78.122.596,30 (setenta e oito milhões, cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis cruzeiros e trinta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada ...........................................................................................75  

RESOLUÇÃO N. 111 – DE 1979  

– Autoriza o Departamento de Urbanização e Saneamento de Ribeirão Preto (DURSARP) a contratar 
operação de crédito no valor de  Cr$ 26.534.308,02 (vinte e seis milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, 
trezentos e oito cruzeiros e dois centavos) .....................................................................................................75  

RESOLUÇÃO N. 112 – DE 1979 

– Suspende a execução do § 1º do art. 212 e do art. 215, ambos da Lei nº 1,125, de 27 de outubro de 1971, 
que instituiu o Código Tributário de Manaus, com a modificação introduzida pela Lei nº 1.138, de 23 de 
junho de 1972, do mesmo município ..............................................................................................................76  

RESOLUÇÃO N. 113 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$ 49.932.800,00 
(quarenta e nove milhões, novecentos e trinta e dois mil e oitocentos cruzeiros) o montante se sua dívida 
consolidada .....................................................................................................................................................76  

RESOLUÇÃO N. 114 – DE 1979  

Autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 86.829.997,72 
(oitenta e seis milhões, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada............................................................................................77  

RESOLUÇÃO N. 115 – DE 1979  

Autoriza a Prefeitura Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, a elevar  em  Cr$ 140.000.000,00 
(cento e quarenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada............................................77  

RESOLUÇÃO N. 116 – DE 1979  

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em Cr$  1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada...............................................................................................................78  

RESOLUÇÃO N. 117 – DE 1979  

– Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 9.472.948.098,40 (nove bilhões, quatrocentos e setena e dois milhões, 
novecentos e quarenta e oito mil noventa e oito cruzeiros e quarenta centavos) ..........................................78  



RESOLUÇÃO N. 118 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 6.666.418,90 
(seis milhões,  sessenta e seis mil, quatrocentos e dezoito cruzeiros e noventa centavos ) o montante de 
sua dívida consolidada ...................................................................................................................................79  

RESOLUÇÃO N. 119 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, a elevar em Cr$ 
100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada .....................................79  

RESOLUÇÃO N. 120 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Piquerobi, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 1.609,541,92 (um 
milhão, seiscentos e nove mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e dois centavos) o montante 
de sua dívida consolidada ..............................................................................................................................80  

RESOLUÇÃO N. 121 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, a realizar operação de empréstimo externo 
no valor de US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares americanos) para ser aplicado no programa de 
infra-estrutura de serviços básicos do município ............................................................................................80  

RESOLUÇÃO N. 122 – DE 1979  

Autoriza a Prefeitura Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 16.682.626,50 
(dezesseis milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis cruzeiros e cinqüenta centavos) 
o montante se sua dívida consolidada.............................................................................................................81  

RESOLUÇÃO N. 123 – DE 1979  

– Aprova as contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 1976 .....................81  

RESOLUÇÃO N. 124 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracruz, Estado do Espírito Santo, a elevar em Cr$ 8.043,647,88 (oito 
milhões, quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de 
sua dívida consolidada ...................................................................................................................................82  

RESOLUÇÃO N. 125 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 284.195.261,90 
(duzentos e oitenta e quatro milhões, cento e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e um cruzeiros e 
noventa centavos) o montante de sua dívida consolida .................................................................................82  

RESOLUÇÃO N. 126 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Itu, Estado de São Paulo, a elevar em ........Cr$ 76.592.368,40 (setenta 
e seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta centavos) 
o montante de sua dívida consolidada ...........................................................................................................83  

RESOLUÇÃO N. 127 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 13.653,500,00 
(treze milhões, seiscentos e cinqüenta e três mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada......................................................................................................................................................83 



 
RESOLUÇÃO N. 128 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará  realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de dólares americanos) para financiar programas de 
desenvolvimento sócio-econômico .................................................................................................................84  

RESOLUÇÃO N. 129 – DE 1979 

Estabelece alíquotas máximas do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias ............84  

RESOLUÇÃO N. 130 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba, a realizara operação de empréstimo externo no valor de US$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de dólares americanos) para financiar projetos de desenvolvimento 
econômico-social do Estado ...........................................................................................................................85  

RESOLUÇÃO N. 131 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, a realizar operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares americanos) para financiar o Programa de 
Investimento Urbano .......................................................................................................................................85  

RESOLUÇÃO N. 132 – DE 1979  

Cria a Comissão de Municípios ......................................................................................................................86  

RESOLUÇÃO N. 133 – DE 1979  

Autoriza o Governo do Estado do Piauí, a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
20.000.000.00 (vinte milhões de dólares americanos) para financiar programas de infra-estrutura econômica 
do Estado.........................................................................................................................................................87  

RESOLUÇÃO N. 134 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Estados do Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 
290.022.839,81 (duzentos e noventa milhões, vinte e dois mil, oitocentos e trinta e nove cruzeiros e oitenta 
e um centavos) o montante  de sua dívida consolidada .................................................................................88  

RESOLUÇÃO N. 135 – DE 1979  

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco, a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares americanos), para financiar investimentos na área 
compreendida no polígono das secas.............................................................................................................88  

RESOLUÇÃO N. 136 – DE 1979  

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 8,063.367,00 (oito 
milhões, sessenta e três mil, trezentos e sessenta e sete cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada......................................................................................................................................................89  

RESOLUÇÃO 137– DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo, a realizar operação de empréstimo externo no valor de DM 
20.000.000,00 (vinte milhões de marcos alemães) para aplicação no Programa de 
Saúde...............................................................................................................................................................89 



 
RESOLUÇÃO N. 138 – DE 1979  

– Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 88.809.300,00 (oitenta e oito 
milhões, oitocentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada .......................90  

RESOLUÇÃO N. 139 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Bradowsky, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 10.845.383,46 (dez 
milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três cruzeiros e quarenta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada ..............................................................................................................90  

RESOLUÇÃO N. 140 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 18.500,882,60 
9dezoito milhões, quinhentos mil, oitocentos e oitenta e dois cruzeiros e sessenta centavos) o montante de 
sua dívida consolidada ...................................................................................................................................91  

RESOLUÇÃO N. 141 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Diadema, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 253.565.000,00 
(duzentos e cinqüenta e três milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada .....................................................................................................................................................91  

RESOLUÇÃO N. 142 – DE 1979  

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a elevar em Cr$ 1.170.300,000,00 (um bilhão, 
cento e setenta milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
.........................................................................................................................................................................92  

RESOLUÇÃO N. 143 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Piracicaba, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 485.701,430,55 
(quatrocentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e um mil, quatrocentos e trinta cruzeiros e cinqüenta e 
cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada .................................................................................92  

RESOLUÇÃO N. 144 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura de Guarací, Estado de São Paulo, a elevar em ....... Cr$ 5.810.149,40 (cinco milhões, 
oitocentos e dez mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada .....................................................................................................................................................93  

RESOLUÇÃO N. 145 – DE 1979 

– Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
10.000.000,00 (dez milhões de dólares americanos) para financiar projetos prioritários do Estado .............93  

RESOLUÇÃO N. 146 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 972.487.701,90 
(novecentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e um cruzeiros e 
noventa centavos) o montante de sua dívida consolidada .............................................................................94  

RESOLUÇÃO N. 147 – DE 1979  



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
3.457.616,24 (três milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil seiscentos e dezesseis cruzeiros e vinte e 
quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada.................................................................................95  

RESOLUÇÃO N. 148 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Campos, Estado do Rio de Janeiro, a elevar em Cr$ 185.445.347,90 
(cento e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete cruzeiros 
centavos) o montante de sua divida consolidada ...........................................................................................95  

RESOLUÇÃO N. 149 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 
2.135.000,00 (dois milhões, cento e trinta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada............96  

RESOLUÇÃO N. 150 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Tapera, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 4.500.00,00 
(quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ......................................96  

RESOLUÇÃO N. 151 – DE 1979 

– Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco, a elevar em Cr$ 40.250.000,00 (quarenta milhões, 
duzentos e cinqüenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ..................................................97  

RESOLUÇÃO N. 152 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
27.460.133,30 (vinte e sete milhões, quatrocentos e oitenta mil, cento e trinta e três cruzeiros e trinta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada ...........................................................................................97  

RESOLUÇÃO N. 153 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 20.476.600,00 (vinte 
milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada .98  

RESOLUÇÃO N. 154 – DE 1979 

– Autoriza o Governo do Estado de Bahia, a realizar operação de empréstimo externo valor de US$ 
3.060.00,00 (três milhões e sessenta mil dólares, americanos) para aquisição de sistema automático de 
identificação ....................................................................................................................................................98  

RESOLUÇÃO N. 155 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, a elevar em Cr$ 
372.084.768,00 (trezentos e setenta e dois milhões, oitenta e quatro mil e setecentos e sessenta e oito 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ..........................................................................................99  

RESOLUÇÃO N. 156 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 30.137.350,40 
(trinta milhões, cento e trinta e sete mil, trezentos e cinqüenta cruzeiros e quarenta centavos) o montante de 
sua dívida consolidada ...................................................................................................................................99  

RESOLUÇÃO N. 157 – DE 1979  



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 
538.278.643,20 (quinhentos e trinta e oito milhões, duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e 
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RESOLUÇÃO N. 158 – DE 1979 

– Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em ................... Cr$ 3.000.000.151,17 (três 
bilhões, cento e cinqüenta e um cruzeiros e dezessete centavos) o montante de sua dívida consolidada 
.......................................................................................................................................................................100  

RESOLUÇÃO N. 159 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 428.799.000,00 
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montante de sua dívida consolidada ............................................................................................................101  
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RESOLUÇÃO N. 162 – DE 1979  
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cinqüenta e sete milhões, quinhentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada ........................................................................................................................................102  

RESOLUÇÃO N. 163 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 2.744.320,00 
(dois milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada ...................................................................................................................................................103  

RESOLUÇÃO N. 164 – DE 1979  

– Suspende a execução dos arts. nºs 211 e 212 da Lei n. 1.125, de 27 de outubro de 1971, que instituiu o 
Código Tributário de Manaus .......................................................................................................................103   

RESOLUÇÃO N. 165 – DE 1979  
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seiscentos e oitenta e cinco milhões quatrocentos e nove mil, cento vinte cruzeiros) .................................104  

RESOLUÇÃO N. 166 – DE 1979  

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas e elevar em Cr$ 1.301.552.505,60 (um bilhão, 
trezentos e um milhões, quinhentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e cinco cruzeiros e sessenta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada .........................................................................................104 



 
RESOLUÇÃO N. 167 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 557.440.000,00 
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RESOLUÇÃO N. 168 – DE 1979  
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(duzentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta cruzeiros e 
quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada ..........................................................................105  

RESOLUÇÃO N. 169 – DE 1979 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.....................................106  

RESOLUÇÃO N. 170 – DE 1979 

– Autoriza a Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte (COSERN) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 15.282.860,80 (quinze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta 
cruzeiros e oitenta centavos) ........................................................................................................................106  

RESOLUÇÃO N. 171 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura municipal de Itabira, Estado de São Paulo, elevar em, CR$ 26.620.673,17 (vinte e seis 
milhões, seiscentos e vinte mil, seiscentos e setenta e três cruzeiros dezessete centavos) o montante de 
sua dívida consolidada .................................................................................................................................107  

RESOLUÇÃO N. 172 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
76.654.432,00 (setenta e seis milhões, seiscentos e cinqüenta quatro mil, quatrocentos e trinta e dois 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada .........................................................................................107  

RESOLUÇÃO N. 173 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
53.783.022,28 (cinqüenta e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, vinte e dois cruzeiros e vinte e oito 
centovos) o montante de sua dívida consolidada .........................................................................................108  

RESOLUÇÃO N. 174 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Tietê, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 22.437.090,91 (vinte e 
dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, noventa cruzeiros e noventa e um centavos) o montante de 
sua dívida consolidada .................................................................................................................................108  

RESOLUÇÃO N. 175 – DE 1979 

– Autoriza a Empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul S. A. a  contratar operações de crédito no 
valor de Cr$ 156.040.00,00 (cento e cinqüenta e seis milhões e quarenta mil cruzeiros) ...........................109  

RESOLUÇÃO N. 176 – DE 1979  



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 7.858.741,95 
(sete milhões, oitocentos e cinqüenta e oito mil, setecentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e cinco 
centavos) o montante de sua dívida consolidada .........................................................................................109  

RESOLUÇÃO N. 177 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São José, Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$ 10.587.118,95 
(dez milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e dezoito cruzeiros e noventa e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada ............................................................................................................110  

RESOLUÇÃO N. 178 – DE 1979 

– Autoriza o governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 312.080.000,00 (trezentos e doze 
milhões, oitenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada .........................................................110  

RESOLUÇÃO N. 179 – DE 1979  

– Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos) para aplicação em programas prioritários do 
Estado............................................................................................................................................................111  

RESOLUÇÃO  N. 180 – DE 1979  

– Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares americanos) destinado a financiar programas de 
investimentos do Estado ...............................................................................................................................111  

RESOLUÇÃO N. 181 – DE 1979  

– Autoriza a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (SANESUL), a contratar operação de 
empréstimo no valor de Cr$ 312.080.00,00 (trezentos e doze milhões e oitenta mil cruzeiros)...................112  

RESOLUÇÃO N. 182 – DE 1979 

– Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a alienar à Companhia Suzano de Papel e Celulose área 
de 100.00 há (cem mil hectares) de terras devolutas, para implantação de projeto de reflorestamento .....112  

RESOLUÇÃO N. 183 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Estância de Socorro, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
6.782.170,98 (seis milhões, setecentos e oitenta e dois mil, centos e setenta cruzeiros e noventa e oito 
centavos) o montante da sua dívida consolidada .........................................................................................113  

RESOLUÇÃO N. 184 – DE 1979  

– Autoriza o Governo do Estado do Ceará a elevar em Cr$ 99.000.000.00 (noventa e nove milhões de 
cruzeiros ) o montante de sua dívida consolidada ........................................................................................113  

RESOLUÇÃO N. 185 – DE 1979  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, elevar em Cr$ 10.966.727,23 (dez 
milhões, novecentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e sete cruzeiros e vinte e três centavos) o 
montante de sua dívida consolidada ............................................................................................................114  

RESOLUÇÃO N. 186 – DE 1979  



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
210.404.870,40 (duzentos e dez milhões, quatrocentos e quatro mil oitocentos e setenta cruzeiros e 
quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada...........................................................................114 

______________________  

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso Vll, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1979 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução da Tabela 
de Vencimentos anexa à Resolução do Conselho Superior da 
Magistratura da Guanabara, de 14 de outubro de 1965. 

Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 24 de outubro de 1973, nos autos do Recurso Extraordinário nº 75.926, do 
extinto Estado da Guanabara, a execução da Tabela de Vencimentos anexa à Resolução do Conselho 
Superior da Magistratura da Guanabara, de 14 de outubro de 1965. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 2 de abril de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

__________________ 

DCN, 3 abr. 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso Vll, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1979 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução da Tabela 
A, IV, 2, “a”, a que se refere o art. 10 do Decreto-Lei nº 112, de 9 
de outubro de 1969, do extinto Estado do Rio de Janeiro. 

Artigo único – E suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 16 de março de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário nº 84.836, do 
Estado do Rio de Janeiro, a execução da Tabela A, IV, 2, ‘a", a que se refere o art. 10 do Decreto-Lei nº 
112, de 9 de outubro de 1969, do extinto Estado do Rio de Janeiro. 

Senado Federal, em 2 de abril de 1979 – Luiz Viana, Presidente. 

__________________ 

DCN, 3 abr. 1979, s. 2. 

__________________ 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1979  

(Comissão Parlamentar de Inquérito) 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1979 



Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a realizar 
operação de empréstimo externo de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta 
milhões de dólares norte-americanos) destinada ao aumento de 
capital da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB). 

Art. 1º – É a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada a realizar uma operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente 
em outras moedas estrangeiras, de principal, mediante a outorga de garantia do Tesouro Nacional, se 
necessária, com grupo financiador a ser indicado, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco 
Central do Brasil, cujos recursos serão repassados à Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), para 
elevação de seu capital, visando a adequar o desenvolvimento das obras da linha leste-oeste da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo, naquela cidade. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo 
Ministério da Fazenda e pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie, oriundos do 
exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-
financeira do Governo Federal e, ainda, as disposições da Lei nº 8.233, de 4 de abril de 1975, do Município 
de São Paulo, publicada no órgão oficial do dia subseqüente. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 4 de abril de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

_________________ 

DCN, 5 abr. 1979. s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a elevar em 
Cr$ 24.295.301,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e noventa e 
cinco mil, trezentos e um cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Maranhão, nos termos do art. 29 da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 24.295.301,00 (vinte e quatro milhões, 
duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e um cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco da Amazônia S.A., esse na qualidade de 
administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano da Amazônia (FUNDURBANO), destinado ao 
financiamento dos serviços de conclusão da III ponte sabre o rio Anil, naquele estado, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 4 de abril de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_________________ 

DCN, 5 abr. 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ourinhos, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 65.364.000,00 (sessenta e cinco milhões e 



trezentos e sessenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ourinhos, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 65.364.000,00 
(sessenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada, à fim de que possa contratar operação de crédito de igual valor, junto ao Banco do Estado de 
São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado 
à execução de obras do Projeto CURA, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 19 de abril de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

__________________ 

DCN, 20 abr. 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 101.479.570,92 (cento e um milhões, 
quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta cruzeiros 
e noventa e dois centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
101.479.570,92 (cento e um milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentas e setenta cruzeiros e 
noventa e dois centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de obras do Projeto CURA, 
naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 19 de abril de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_________________ 

DCN, 20 abr. 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim, Estado de Mato 
Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 22.500.000,00 (vinte e dois 
milhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 22.500.000,00 
(vinte e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade 



de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de projetos e 
atividades na área de infra-estrutura urbana, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 19 de abril de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_________________ 

DCN, 20 abr. 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 179.751.000,00 (cento e setenta e nove 
milhões, setecentos e cinqüenta e um mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada. 

Art. 1º – é a Prefeitura Municipal de Cubatão, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
179.751.000,00 (cento e setenta e nove milhões, setecentos e cinquenta e um mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S. A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado a financiar a execução de obras do Projeto CURA, naquele município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 24 de abril de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_________________ 

DCN, 25 abr. 1979 s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1979 

Autoriza a Companhia de Distritos Industrias de Santa 
Catarina (CODISC) a contratar operação de crédito no valor 
de.......... Cr$ 1.567.367,68 (um milhão, quinhentos e sessenta e 
sete mil, trezentos e sessenta e sete cruzeiros e sessenta e oito 
centavos). 

Art. 1º – É a Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina (CODISC), nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar uma operação de 
crédito no valor de Cr$ 1.567.367,68 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e 
sete cruzeiros e sessenta e oito centavos), com aval do Governo do Estado de Santa Catarina, junto ao 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de serviços topográficos e geotécnicos na área 
reservada pela CODISC para implantação da Siderúrgica Sul Catarinense S.A. (SIDERSUL), obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 24 de abril de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 



_________________ 

DCN, 25 abr. 1979 s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte  

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 165.171.734,00 (cento e sessenta e cinco 
milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e trinta e quatro 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
165.171.734,00 (cento e sessenta e cinco milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e trinta e quatro 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado a financiar a execução de obras e serviços do Projeto 
CURA, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 24 de abril de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

__________________ 

DCN, 25 abr. 1979 s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Londrina, Estado do 
Paraná, a elevar em Cr$ 386.586.131,16 (trezentos e oitenta e seis 
milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e um 
cruzeiros e dezesseis centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Londrina, Estado do Paraná, nos temos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 386.586.131,16 (trezentos 
e oitenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e um cruzeiros e dezesseis centavos) 
o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor, 
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado à execução de obras de infra-estrutura em conjuntos habitacionais, implantação 
de vias de acesso a esses conjuntos e de equipamentos comunitários naquele município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 25 de abril de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

__________________ 

DCN, 26 abr. 1979, s. 2. 

__________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 140.532.600,00 (cento e 
quarenta milhões, quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
140.532.600,00 (cento e quarenta milhões, quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado ao financiamento dos serviços de execução de obras do Projeto CURA – Comunidade Urbana 
para Recuperação Acelerada –, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 25 de abril de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

__________________ 

DCN, 26 abr. 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Camaçari, Estado da 
Bahia, a elevar em Cr$ 63.800.000,00 (sessenta e três milhões e 
oitocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Camaçari, Estado da Bahia, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 63.800.000,00 (sessenta e 
três milhões e oitocentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar 
um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento da 2ª 
etapa do Plano de Complementação Urbana daquele município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 30 de abril de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

__________________ 

DCN, 1º maio 1979. s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 
11.628.414,00 (onze milhões, seiscentos e vinte e oito mil, 



quatrocentos e quatorze cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Piauí, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 11.628.414,00 (onze milhões, seiscentos e vinte e 
oito mil, quatrocentos e quatorze cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa 
contratar empréstimos, junto à Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social (FAS), destinados ao financiamento dos serviços de construção de seis centros 
sociais urbanos do tipo "C", nos Municípios de Teresina, Altos, Floriano, Picos e Campo Maior, naquele 
estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 4 de maio de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

__________________ 

DCN, 5 maio 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado 
do Paraná, a elevar em Cr$ 139.083.153,30 (cento e trinta e nove 
milhões, oitenta e três mil, cento e cinqüenta e três cruzeiros e 
trinta centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
139.083.153,30 (cento e trinta e nove milhões, oitenta e três mil, cento e cinqüenta e três cruzeiros e trinta 
centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de implantação do Programa CURA – 
Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada —, naquele município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 8 de maio de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 9 maio 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Londrina, Estado do 
Paraná, a elevar em Cr$ 191.229.987,70 (cento e noventa e um 
milhões, duzentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e sete 
cruzeiros e setenta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Londrina, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 191.229.987,70 (cento e 
noventa e um milhões, duzentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e sete cruzeiros e setenta 



centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de implantação do Programa CURA – 
Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada –, naquele município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 8 de maio de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

____________________ 

DCN, 9 maio 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do 
Paraná, a elevar em Cr$ 129. 668. 033,38 (cento e vinte e nove 
milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trinta e três cruzeiros e 
trinta e oito centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 129.668.033,38 (cento e 
vinte e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trinta e três cruzeiros e trinta e oito centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinado ao financiamento de diversas obras e serviços no Jardim Alvorada II, naquele município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 8 de maio de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

__________________ 

DCN, 9 maio 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VII, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1979 

Suspende a execução do art. 166 da Lei nº 1.066/75, de 30 
de dezembro de 1975, do Município paulista de Chavantes. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 23 de agosto de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário nº 89.520-5, do 
Estado de São Paulo, a execução do art. 166 da Lei nº 1.066/75, de 30 de dezembro de 1975, do Município 
de Chavantes, Estado de São Paulo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 16 de maio de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

__________________ 

DCN, 17 maio 1979, s. 2. 

__________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1979 

Suspende a execução do art. 1º do Decreto nº 20.635, de 
30-10-70, e do Inciso II do § 1º do art. 15 da Lei nº 6.485, de 20-12-
72, do Estado do Rio Grande do Sul. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 22 de abril de 1976, nos autos do Recurso Extraordinário nº 84.480, do 
Estado do Rio Grande do Sul, a execução do art. 1º do Decreto nº 20.635, de 30 de outubro de 1970 (ao 
acrescentar, no § 3º do art. 37 do Decreto nº 20.148, de 4 de fevereiro de 1970, o inciso II),e do inciso II do 
§ 1º do art. 15 da Lei nº 6.485, de 20 de dezembro de 1972, ambos daquele estado. 

Senado Federal, em 16 de maio de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 17 maio 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 13.021.272,67 (treze milhões, vinte e 
um mil, duzentos e setenta e dois cruzeiros e sessenta e sete 
centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 13.021.272,67 
(treze milhões, vinte e um mil, duzentos e setenta e dois cruzeiros e sessenta e sete centavos) o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de implantação de rede de esgoto sanitário, 
galerias de águas pluviais, guias, sarjetas e pavimentação no Conjunto Habitacional "Hugo Lacorte Vitalli", 
naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 24 de maio de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

__________________ 

DCN, 25 maio 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1979 

Suspende a execução da Lei nº 5.482, de 20 de janeiro de 
1967, Tabela "A", do Estado do Paraná. 



Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 16 de março de 1978, nos autos de Recurso Extraordinário nº 77.11-5, do 
Estado do Paraná, a execução da Lei nº 5.482, de 20 de janeiro de 1967, Tabela “A”, daquele estado. 

Senado Federal, em 24 de maio de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 25 maio 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VII, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1979 

Suspende a execução, em parte, do art. 1º da Lei nº 3.478, 
de 10 de maio de 1974, do Estado de Mato Grosso. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 4 de maio de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário nº 66.674-4, do 
Estado de Mato Grosso, a execução do art. 1º da Lei nº 3.478, de 10 de maio de 1974, daquele estado, na 
parte referente à expressão "para qualquer efeito”. 

Senado Federal, em 31 de maio de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

____________________ 

DCN, 1º jun. 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1979 

Suspende a execução da Lei nº 4.747, de 9 de maio de 
1968, do Estado de Minas Gerais. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 11 de maio de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário nº 78.600-7, do 
Estado de Minas Gerais, a execução do art. 60 da Lei nº 4.747, de 9 de maio de 1968, daquele estado. 

Senado Federal, em 31 de maio de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

____________________ 

DCN, 1º jun. 1979, s. 2. 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do art. 52, inciso 
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1979 

Regulamenta a aplicação, na administração do Senado 
Federal, dos sistemas de ascensão e progressão funcionais e do 
aumento por mérito. 

CAPÍTULO I 



Disposição Geral 

Art. 1º – Aos servidores do Senado Federal incluídos na Classificação de Cargos instituída pela Lei 
nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e legislação complementar especifica, aplicar-se-ão os sistemas de 
ascensão e progressão funcionais e do aumento por mérito, observadas as normas constantes desta 
resolução. 

CAPÍTULO II 

Da Ascensão Funcional 

Art. 2º – A ascensão funcional consiste na elevação do servidor da categoria funcional a que 
pertença para a de outro grupo, satisfeitas as exigências relativas a critérios seletivos e qualificação fixados 
por esta resolução. 

§ 1º – O servidor que obtiver a ascensão funcional será localizado na primeira referência da classe 
inicial da categoria em que for incluído, excetuado o caso previsto no § 2º deste artigo. 

§ 2º – Se a referência indicada no parágrafo anterior for inferior à que pertença o servidor, a sua 
localização far-se-á na referência que, integrando a estrutura da nova categoria, seja a superior mais 
próxima da em que estava localizado no momento da ascensão. 

§ 3º – Na hipótese de a referência de que trata o parágrafo anterior integrar a estrutura de classe 
superior à inicial, a ascensão somente poderá efetivar-se: 

I – em vaga não comprometida para provimento mediante progressão funcional; e 

II – quando a classe a que corresponde a referência compreender atividade de nivel superior para 
cujo desempenho não seja exigida experiência na respectiva área. 

Art. 3º – Observado o disposto no art. 9º desta resolução, poderá haver a ascensão funcional para o 
provimento de vagas existentes em todas as categorias constituídas de cargos efetivos e empregos 
permanentes, vedada a ascensão para quadro permanente ou tabela permanente diversa daquela a que 
pertença o servidor. 

Parágrafo único – Para os efeitos desta resolução, denominam-se quadro permanente e tabela 
permanente, respectivamente, o conjunto de cargos integrantes do sistema estatutário e o grupo de 
empregos regidos pela legislação trabalhista. 

Art. 4º – Observados o disposto nos arts. 1º, 2º e 3º desta resolução e a ressalva do parágrafo único 
deste artigo, poderão concorrer à ascensão funcional, no quadro permanente ou na tabela permanente, 
todos os seus integrantes, não importando a classe a que pertençam e a referência em que estejam 
localizados. 

Parágrafo único – Não poderá concorrer à ascensão funcional o servidor que estiver localizado na 
primeira referencia da classe inicial da respectiva categoria funcional. 

Art. 5º – O processo seletivo, para efeito de ascensão funcional, far-se-á mediante seleção interna, 
de caráter competitivo e eliminatório, em que serão exigidos nível de conhecimentos e grau de 
complexidade relativos ao exercício do novo cargo ou emprego, obedecidas, no caso, a forma e condições 
de realização idênticas às estabelecidas para o concurso público de provas ou de provas e títulos, exceto o 
limite de idade ou aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

§ 1º – A seleção interna a que se refere este artigo poderá ser substituída por aprovação em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado pelo Senado Federal, para ingresso na 
categoria funcional a ser alcançada pela ascensão. 

§ 2º – Na hipótese do parágrafo anterior, os candidatos à ascensão funcional terão classificação 
distinta daqueles que se habilitaram através de seleção interna. 

§ 3º – O prazo de validale da seleção interna relativo à ascensão funcional será de dois (2) anos e o 
do concurso público de provas ou de provas e títulos, para o mesmo fim, será de quatro (4) anos, contado 
da homologação (Emenda Constitucional nº 8, de 1977, art. 97, § 3º). 

Art. 6º – Não se exigirá interstício para efeito de ascensão funcional. 

Art. 7º – Somente poderá inscrever-se na seleção interna para ascensão funcional o servidor que 
possua a habilitação profissional ou escolaridade exigida para ingresso na categoria funcional a que 
concorrer. 



Art. 8º – A classificação dos habilitados à ascensão funcional far-se-á, conforme o caso, pela nota 
obtida na seleção interna, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 5º desta resolução. 

§ 1º – Havendo empate na seleção interna ou no concurso público de provas ou de provas e títulos, 
terá preferência, sucessivamente: 

I – o que ingressou, há mais tempo, no serviço do Senado Federal, mediante concurso público de 
provas ou de provas e títulos, para atividade interesse ao cargo ou assemelhada; 

II – o que ingressou, há mais tempo, no serviço público federal, mediante concurso público de provas 
ou de provas e títulos, para o cargo de atividades assemelhadas ao que ocupar; 

III – o que ingressou há mais tempo no serviço do Senado Federal; 

IV – o que ingressou há mais tempo no serviço público federal; 

V – o que ingressou há mais tempo no serviço público. 

VI – o mais idoso; e 

VII – o de maior prole. 

§ 2º – Na apuração do terceiro, quarto e quinto critérios de desempate, será considerada a data do 
exercício decorrente da nomeação ou admissão, sem qualquer dedução na contagem. 

§ 3º – Considera-se concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 97, § 1º, da Constituição), 
para efeito dos números I e II deste artigo, o realizado de acordo com as normas especificas aplicadas à 
espécie no âmbito da administração pública. 

Art. 9º – Será reservada ao provimento por ascensão funcional metade das vagas existentes na 
classe inicial das correspondentes categorias funcionais. 

§ 1º – Às vagas existentes no quadro permanente concorrerão os funcionários estatutários; e às da 
tabela permanente, os servidores regidos pela legislação trabalhista. 

§ 2º – As vagas reservadas à ascensão funcional e não providas por insuficiência de candidatos 
habilitados poderão ser ocupadas por pessoal aprovado em concurso público de provas ou de provas e 
títulos para a categoria, atendido o disposto no § 3º da art. 5º. 

Art. 10 – Para efeito da ascensão funcional, verifica-se a vaga na data: 

I – do falecimento do servidor; 

II – da publicação do ato que aposentar, exonerar ou demitir o funcionário; 

III – da rescisão do contrato de trabalho; 

IV – da criação do cargo ou do emprego; ou 

V – da vigência do ato de progressão ou ascensão funcionais. 

Parágrafo único – Não poderá ocorrer ascensão funcional em claro de lotação das categorias 
funcionais. 

Art. 11 – A ascensão funcional só poderá efetivar-se se comprovada a existência de recursos 
orçamentários disponíveis para fazer face à despesa decorrente. 

Art. 12 – Observado o disposto no artigo anterior, a ascensão funcional realizar-se-á no mês de julho 
de cada ano, vigorando seus efeitos financeiros a partir da data da publicação do ato que a efetivar. 

Art. 13 – Até o último dia do mês de junho de cada ano, a Subsecretaria de Pessoal ultimará os 
seguintes levantamentos: 

I – das vagas existentes nas classes iniciais das categorias funcionais integrantes do quadro 
permanente e da tabela permanente, no limite reservado ao pravimento por ascensão funcional; 

II – dos servidores habilitados à ascensão funcional por categoria, observada a ordem de 
classificação respectiva; 

III – das referências em que se encontram localizados os habilitados à ascensão funcional, para efeito 
de localização na nova categoria funcional; 

IV – das vagas existentes nas classes intermediárias e finais, não comprometidas para progressão 
funcional, na hipótese prevista no § 3º do art. 2º desta resolução; 



V – da existência de recursos, mediante solicitação à Subsecretaria Financeira, necessários ao 
provimento por ascensão funcional, nos termos do art. 11 desta resolução. 

Parágrafo único – Os levantamentos previstos neste artigo serão realizados com base nas situações 
existentes no dia 1º de junho de cada ano. 

Art. 14 – A ascensão funcional será efetivada mediante ata do Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 52, nº 38, do Regimento Interno do Senado Federal, devendo ser publicado no Diário do 
Congresso Nacional, Seção II, até o dia 31 do mês de julho de cada ano. 

Parágrafo único – O processo, para o ato de que trata este artigo, será encaminhado ao Presidente 
do Senado Federal, com parecer do Conselho de Administração, por intermédio do 1º Secretário da 
Comissão Diretora. 

CAPÍTULO III 

Do Desempenho e da Progressão Funcional e do Aumento por Mérito 

SEÇÃO I  

Disposições Gerais 

Art. 15 – A progressão funcional consiste na elevação do servidor à classe imediatamente superior à 
que pertença dentro da respectiva categoria funcional, excetuada a hipótese do parágrafo único deste 
artigo. 

Parágrafo único – Poderá ocorrer progressão funcional, em até metade das vagas da classe inicial 
das categorias de Técnico Legislativo e de Taquígrafo Legislativo, dos Integrantes da classe final da 
categoria de Assistente Legislativo, satisfeitos o grau de escolaridade superior estabelecido para a nova 
categoria; a habilitação em treinamento específico, a ser disciplinada mediante ato da Comissão Diretora, e 
a sistemática da avaliação de desempenho prevista nesta resolução, arredondando-se em favor da 
progressão as frações que venham a ocorrer. 

Art. 16 – O aumento por mérito consiste na movimentação do servidor da referência em que se 
encontra para a imediatamente superior, dentro da mesma classe. 

Art. 17 – Concorrerão à progressão funcional e ao aumento por mérito, no respectivo quadro ou 
tabela, os servidores integrantes do quadro permanente e da tabela permanente, mediante processo 
seletivo de avaliação do desempenho funcional, de acordo com as prescrições estabelecidas nesta 
resolução, e atendidos os seguintes requisitos básicos: 

I – interstício; 

II – grau de escolaridade, habilitação profissional e formação técnica especializada, apurados no dia 
1º de abril ou 1º de agosto de cada ano. 

Art. 18 – O interstício para a progressão funcional e aumento por mérito é de 12 (doze) meses e será 
computado em períodos corridos individuais, considerando-se interrompido nos seguintes casos: 

I – licença com perda de vencimento; 

II – suspensão disciplinar ou preventiva; 

III – suspensão de contrato de trabalho, salvo se em gozo de auxillo-doença; 

IV – afastamento, com ou sem ônus para o Senado Federal, para prestar serviços não considerados 
expressamente relevantes pela Comissão Diretora, em outros órgãos públicos, exercer mandato eletivo ou 
desempenhar missões estranhas ao Senado. 

V – for condenado pela Justiça Comum com a pena por tempo inferior a 2 (dois) anos, por crime que 
não implique a perda do cargo ou função pública. 

§ 1º – Consideram-se períodos corridos, para os fins deste artigo, os contados de data a data, sem 
qualquer dedução no respectivo cômputo. 

§ 2º – Será restabelecida a contagem do interstício, com os efeitos dela decorrentes, a partir da data 
em que se verificou o afastamento do servidor, na hipótese do item II deste artigo, quando, no primeiro 
caso, ali considerado, ficar apurada a improcedência da penalidade aplicada e, no segundo, se verificar que 
a pena aplicada não foi mais grave do que a de repreensão. 



Art. 19 – O cômputo de cada interstício começará: 

I – nos casos de progressão funcional ou de aumento por mérito, a partir do primeiro dia do mês de 
abril ou de agosto antecedente à data dos respectivos atos que efetivaram a movimentação; 

II – nos casos de nomeação, admissão ou ascensão funcional, a partir do primeiro dia do mês de abril 
ou agosto após o exercício; 

III – nos casos de interrupção ocorrida nos termos do art. 18 desta resolução, a partir do primeiro dia 
do mês de abril ou agosto subseqüente à reassunção do exercício, desprezado o período anterior. 

Art. 20 – Será considerado, para todos os efeitos, como se tivesse obtido a progressão funcional ou o 
aumento por mérito que lhe cabia o servidor que se aposentar ou falecer sem que tenha sido expedido o 
correspondente ato. 

Art. 21 – As progressões funcionais ou os aumentos por mérito serão efetivados nos meses de julho 
e novembro, mediante ato do Presidente do Senado Federal, na forma do art. 52, nº 38, do Regimento 
Interno, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia dos referidos meses. 

SEÇÃO II 

Do Desempenho Funcional 

Art. 22 – A avaliação do desempenho funcional do servidor constitui o requisito básico para a 
concessão da progressão funcional e do aumento por mérito. 

Art. 23 – A avaliação de desempenho far-se-á por níveis de direção, resultando da média apurada no 
conceito final, observando-se o disposto nos itens seguintes: 

I – os titulares de órgãos diretamente subordinados à Comissão Diretora serão avaliados pelo 
Presidente do Senado Federal; 

II – os titulares de Secretarias, Subsecretarias, Serviços, Seções e o pessoal de gabinete diretamente 
subordinados à Diretoria-Geral serão avaliados pelo Diretor-Geral; 

III – os titulares de Subsecretaria, Serviços, Seções e o pessoal de gabinete diretamente 
subordinados à Secretaria-Geral da Mesa, à Assessoria, à Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas 
e à Consultoria-Geral serão avaliados, em cada caso, respectivamente pelo Secretário-Geral da Mesa, pelo 
Diretor da Assessoria, pelo Diretor da Secretaria de Divulgação e Relações Públicas e pelo Consultor-Geral. 

IV – os titulares de Serviços, Seções e o pessoal de gabinete diretamente subordinados a 
Subsecretaria serão avaliados, em cada caso, pelos respectivos Diretores de Subsecretaria; 

V – os titulares de Seções diretamente subordinadas a Serviços serão avaliados pelos respectivos 
Chefes de serviço; 

VI – os servidores não compreendidos nas disposições dos itens anteriores serão avaliados: 

a) pelos titulares de cargos de direção a que estejam diretamente subordinados; 

b) pelos respectivos titulares, na hipótese de lotação em gabinete de Senador. 

Art. 24 – A avaliação do desempenho será representada pelo resultado dos fatores relacionados na 
“Ficha Semestral de Avaliação de Desempenho Funcional” a ser distribuída pela subsecretaria de pessoal, 
tendo em vista: 

I – a competência e eficiência na execução das tarefas; 

II – a atuação do servidor em relação ao grupo de trabalho a que pertença; 

III – o comportamento funcional individual do servidor; 

IV – a assiduidade e pontualidade horária; 

V – os atributos de capacidade mediante habilitação em cursos. 

§ 1º – A assiduidade será determinada, durante a permanência do servidor na classe, pelo tempo de 
efetivo exercício, sendo computado 1 (um) ponto negativo para cada falta. 

§ 2º – A impontualidade horária será determinada com base nos horários de entrada e saída, 
atribuindo-se a cada grupo de 3 (três) faltas 1 (um) ponto negativo. 



§ 3º – Serão atribuídos pontos negativos a cada indisciplina praticada pelo servidor, da seguinte 
forma: 

I – repreensão – 2 pontos 

II – suspensão – 3 pontos 

III – destituição de função – 10 pontos 

§ 4º – Os pontos negativos a que se referem os parágrafos anteriores resultarão de levantamentos 
efetuados pela Subsecretaria de Pessoal e serão consignados na parte das condições complementares de 
cada Ficha Semestral de Avaliação de Desempenho Funcional, abrangendo o respectivo período. 

Art. 25 – A Subsecretaria de Pessoal providenciará, mediante publicação no Boletim de Pessoal, no 
último dia dos meses de abril e agosto, com vistas à progressão funcional e ao aumento por mérito a serem 
efetivados nos meses de julho e novembro, respectivamente, os seguintes levantamentos: 

I – a relação de vagas disponíveis, em cada classe, para progressão funcional; 

II – a relação dos servidores que concorrem ao aumento por mérito;  

III – a relação dos classificados para progressão funcional; 

IV – a relação dos que não podem concorrer à progressão funcional ou ao aumento por mérito, com 
indicação do motivo; 

V – a relação dos servidores que cumpriram o grau de escolaridade e foram considerados habilitados 
no treinamento para progressão de que trata o parágrafo único do art. 15 desta resolução. 

VI – a relação do tempo de serviço no Senado Federal, no serviço público federal e no serviço 
público. 

Parágrafo único – Os levantamentos previstos neste artigo serão realizados com base nas situações 
existentes nos dias 1º de abril e 1º de agosto, para efeito da progressão funcional e do aumento por mérito, 
a serem efetivados nos meses de novembro e julho, respectivamente. 

Art. 26. – A avaliação de desempenho resultará da média aritmética dos índices de merecimento 
obtidos nos dois semestres imediatamente anteriores à apuração, na forma dos fatores e critérios expressos 
no anexa desta resolução, e escalonada nos conceitos: 

I – regular – (de 01 a 10 pontos)  

II – bom – (de 11 a 20 pontos)  

III – muito bom – (de 21 a 30 pontos) 

Parágrafo único – Índice de merecimento é a soma algébrica dos pontos atribuídos ao servidor 
durante a semestre a que se refere a Ficha Semestral de Avaliação de Desempenho Funcional. 

Art. 27 – O servidor que, no período de 12 (doze) meses, obtiver conceito médio regular nas duas 
avaliações semestrais consecutivas não poderá concorrer à progressão funcional ou aumento por mérito, 
ficando obrigado a cumprir, em conseqüência, interstício de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, por mais 12 
(doze) meses, após o que somente poderá concorrer se obtiver, nas avaliações desse interstício de 24 
(vinte e quatro) meses, média aritmética igual ou superior ao conceito bom. 

Parágrafo único – Se, em razão do disposto neste artigo, ou por qualquer outro motivo, deixar de ser 
provida vaga da classe destinada à progressão funcional, ficará ela acumulada para a progressão funcional 
seguinte. 

Art. 28 – Ocorrendo a movimentação do servidor no período da avaliação de desempenho, de que 
resulte subordinação direta a outra chefia, ser-lhe-á atribuída avaliação pelo chefe a que, no mesma 
período, esteve subordinado por mais tempo. 

Art. 29 – Da avaliação de desempenho quanto ao mérito caberá pedido de reconsideração à própria 
autoridade autora e à Comissão Diretora, em grau de recurso. 

Art. 30 – Ao servidor que, à época da avaliação, estiver afastado do serviço por mais da metade do 
período, por motivo de acidente em serviço, atacado de doença profissional ou acometido de moléstia 
grave, devidamente comprovada em inspeção médica, será atribuído o conceito da última avaliação. 

Art. 31 – Os servidores postos à disposição de outros órgãos da administração pública, com ou sem 
ônus para o Senado Federal, para o desempenho de funções consideradas relevantes pela Comissão 



Diretora, nos respectivos atos, poderão ser avaliados pelo órgão em que estejam efetivamente prestando 
serviços, atribuindo-se-lhes, em qualquer hipótese de desatendimento a essa providência ou atraso na 
restituição, em tempo hábil, da ficha de desempenho, o conceito da última avaliação. 

Art. 32 – Somente serão avaliados os ocupantes de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores que sejam titulares de cargo efetivo, integrante ao quadro permanente do Senado Federal. 

Art. 33 – Será publicada, no Boletim do Pessoal, a lista geral de classificação organizada pela 
subsecretaria de pessoal e aprovada pelo Conselho de Administração. 

§ 1º – O servidor poderá reclamar ao Diretor da Subsecretaria de Pessoal, da respectiva 
classificação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da publicação de que trata este artigo, 
devendo a reclamação ser informada dentro de 5 (cinco) dias da sua interposição. 

§ 2º – Instruído o processo, na forma do parágrafo anterior, a Subsecretaria de Pessoal o 
encaminhará ao Diretor-Geral, para apreciação do Conselho de Administração, até o último dia dos meses 
de maio e setembro. 

§ 3º – Considerada procedente a reclamação do servidor pelo Conselho de Administração, a este 
compete determinar, de imediato, a inclusão do reclamante no devido lugar da lista geral de classificação. 

SEÇÃO III 

Da Progressão Funcional 

Art. 34. – Para efeito da progressão funcional, a estrutura das categorias funcionais, com vista à 
fixação da lotação das respectivas classes, será a seguinte: 

I – nas categorias compostas de 3 (três) classes: 

Classe Especial – 10% 

Classe “B" – 35% 

Classe “A” – 55% 

II – nas categorias compostas de 4 (quatro) classes: 

Classe Especial – 10% 

Classe “C” – 20% 

Classe "B” – 30% 

Classe “A” – 40% 

III – nas categorias compostas de 5 (cinco) classes: 

Classe Especial – 10% 

Classe “D” – 15% 

Classe "C" – 20% 

Classe “B" – 25% 

Classe "A" – 30% 

IV – nas categorias onde não há classe especial: 

Classe “C" – 20% 

Classe “B” – 30% 

Classe “A” – 50% 

§ 1º – Os percentuais especificados neste artigo incidirão sobre a lotação fixada para a categoria 
funcional, englobados, para esse efeito, o quadro permanente e a tabela permanente do Senado Federal. 

§ 2º – O cálculo dos percentuais estabelecidos neste artigo começará pela classe inicial, seguindo-se 
as demais, desprezadas as frações que, somadas, serão acrescidas à lotação da classe final. 

§ 3º – Nos casos em que a lotação global da categoria seja insuficiente para compor as das 
respectivas classes, na forma deste artigo, os correspondentes percentuais serão considerados como 
limites máximos. 



§ 4º – Qualquer alteração global das categorias funcionais somente poderá ser objeto de 
encaminhamento se comprovada a existência de recursos orçamentários suficientes e adequados no 
próprio exercício. 

Art. 35 – Para efeito de progressão funcional, abre-se a vaga originária na data: 

I – do falecimento do servidor; 

II – da publicação do ato que aposentar, exonerar ou demitir o servidor; 

III – da rescisão do contrato de trabalho; 

IV – da vigência do ato de progressão ou ascensão funcional; 

V – da publicação do preceito legal que criar cargo ou da decisão que instituir emprego. 

§ 1º – Abrindo-se as vagas originárias em uma categoria funcional, serão consideradas abertas, na 
mesma data, todas as decorrentes de seu provimento. 

§ 2º – Para efeito de progressão funcional, as vagas existentes ou que venham a ocorrer, bem assim 
os vagos previstos na lotação das classes das categorias funcionais, serão considerados, Indistintamente, 
no quadro permanente ou na tabela permanente do Senado Federal, observados o regime jurídico do 
servidor e os limites de provimento estabelecidos nesta resolução. 

Art. 36 – A progressão funcional será concedida ao servidor que obtiver, no período de 12 (doze) 
meses, nas duas últimas avaliações semestrais de desempenho, conceito médio bom, no mínimo, 
observada a ordem de classificação e atendido, quando for o caso, o disposto no parágrafo único do art. 15 
desta resolução. 

Art. 37 – Na progressão funcional, ocorrendo empate na classificação resultante das avaliações 
periódicas, este será resolvido, sucessivamente, em favor do servidor: 

I – que haja ingressado no Senado Federal mediante concurso público de provas ou de provas e 
títulos específico para o cargo que ocupe ou de atividade semelhante; 

ll – que haja ingressado no serviço público federal mediante concurso público de provas ou de provas 
e tíulos para cargo de atividades iguais ou semelhantes; 

III – que haja ingressado no serviço público mediante concurso público de provas ou de provas e 
títulos; 

IV – que tiver obtido maior número de pontos em cada uma das avaliações que imediatamente 
antecederam as 2 (duas) últimas; 

V – que tiver ingressado há mais tempo no serviço do Senado Federal; 

Vl – que tiver ingressado há mais tempo na categoria funcional, no Senado Federal; 

Vll – que tiver ingressado há mais tempo no serviço público federal; 

Vlll – que tiver ingressado há mais tempo no serviço público; 

IX – que for mais idoso; e 

X – que tiver maior prole. 

§ 1º – Para a apuração do sétimo e oitavo critérios de desempate, será considerado o tempo em que 
o servidor se encontrava vinculado ao serviço público federal e ao serviço público, respectivamente, desde 
as datas da nomeação ou admissão, sem qualquer dedução na contagem. 

§ 2º – Considera-se concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 97, § 1º, da Constituição), 
para efeito dos números I, II e III deste artigo, o realizado de acordo com as normas específicas aplicadas à 
espécie no âmbito da administração pública. 

Art. 38 – O servidor que fizer jus à progressão funcional será elevado à classe imediatamente 
superior à que pertença, na respectiva categoria funcional, ou, na hipótese do parágrafo único do art. 15 
desta resolução, à classe integrante das categorias ali indicadas, por uma das seguintes formas: 

I – ocupando vaga orginária ou decorrente na classe para a qual ocorreu a progressão; ou  

II – levando, para a nova classe, o respectivo cargo ou emprego, observado o limite da lotação da 
classe, fixado na forma do art. 34 desta resolução. 



§ 1º – O servidor será localizado na referência inicial da classe a que passar a pertencer em 
decorrência da progressão, salvo quando já situado em referência igual ou superior, caso em que a 
respectiva localização far-se-á na referência que, integrando a estrutura da nova categoria, seja a superior 
mais próxima da em que estiver colocado no momento da progressão. 

§ 2º – A aplicação da hipótese prevista no item II deste artigo dependerá de recursos orçamentários 
próprios para atender à despesa com a progressão funcional. 

SEÇÃO IV 

Do Aumento por Mérito 

Art. 39 – Observadas as épocas próprias, estabelecidas nesta resolução, os aumentos por mérito 
serão concedidos automaticamente ao servidor que tenha obtido, nas duas últimas avaliações semestrais 
de desempenho, conceito médio igual ou superior a bom. 

§ 1º – Em qualquer hipótese, o aumento por mérito só poderá atingir, em cada época, até 70% 
(setenta por cento) do total dos integrantes da classe concorrente, observadas, para esse efeito, a 
respectiva classificação de desempenho e as normas de desempate previstas no art. 37 desta resolução. 

§ 2º – Verificando-se resultado fracionário na aplicação do percentual referido no parágrafo anterior, 
far-se-á aproximação para maior. 

Art. 40 – Os requisitos necessários à obtenção do aumento por mérito, inclusive o interstício, serão 
os mesmos previstos para a progressão funcional. 

CAPÍTULO IV 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 41 – Na primeira aplicação desta resolução, serão dispensados o interstício e a avaliação do 
desempenho funcional de que trata o art. 17 desta resolução, fazendo jus à progressão funcional ou 
aumento por mérito todos os servidores incluídos no Plano de Classificação de Cargos na administração do 
Senado Federal, nos termos das diretrizes fixadas pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e 
legislação complementar específica na forma das tabelas e relações nominais a serem aprovadas por ato 
da Comissão Diretora. 

Parágrafo unico – Na aplicação do disposto neste artigo à hipótese do parágrafo único do art. 15 
desta resolução, ficará o servidor dispensado de habilitação em treinamento, quanto à progressão para a 
categoria de Técnico Legislativo, mantida, porém, a exigência do grau de escolaridade. 

Art. 42 – Os efeitos das primeiras progressões funcionais e aumento por mérito vigoram a partir da 
data da publicação desta resolução. 

Art. 43 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 44 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 18 de junho de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 19 jun. 1979, s. 2. 

ANEXO 

FICHA SEMESTRAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL 

Período ..................................................................... Semestre ............................................................  

Nome ...................................................................................................................................................... 

Cargo ..................................................................................................................................................... 

Função ................................................................................................................................................... 

A – Fatores Essenciais 

1 – Qualidade de Trabalho  



a) regular 

 Os trabalhos algumas vezes oferecem subsídios às autoridades superiores. 

b) boa 

 Os trabalhos quase sempre oferecem bons subsídios às autoridades superiores. 

c) muito boa  

Os trabalhos são sempre bem fundamentados, merecendo apreciação favorável das autoridades 
superiores, inclusive sobre os judiciosos subsídios e sugestões apresentados. 

2 – Cooperação 

a) regular 

 Às vezes coopera com os chefes e colegas, revelando interesse por algumas tarefas do grupo. 

b) boa  

Mantém bom relacionamento funcional com chefes e colegas, revelando habitual cooperação e 
interesse nos trabalhos do grupo. 

c) muito boa  

Mantém excepcional relacionamento funcional com os chefes e colegas, auxiliando-os 
permanentemente na execução dos seus trabalhos e participando, por iniciativa própria, das tarefas do 
grupo. 

3 – Adaptação às funções 

a) regular 

           Algumas vezes se interessa pelo exercício de suas funções e pela melhoria de seus conhecimentos 
técnicos. 

b) boa 

           Mostra-se medianamente interessado no bom desempenho de suas funções, revelando iniciativa na 
melhoria de seus conhecimentos técnicos. 

c) muito boa 

           Revela-se permanentemente interessado no aperfeiçoamento dos seus trabalhos, procurando 
desenvolver métodos de execução e oferecendo sugestões técnicas para tal fim. 

4 – Compreensão dos Deveres 

a) regular  

 Atende, com relutância, às recomendações superiores. 

b) boa 

            Atende às recomendações superiores, procurando seguir a orientação técnica recebida. 

c) muito boa   

Atende, com espírito de cooperação, às recomendações superiores, empenhando-se no 
aprimoramento de sua execução, sugerindo medidas de melhoria de sua exeqüibilidade. 

5 – Aperfeiçoamento Funcional 

I – Para aplicação unicamente às Categorias dos Grupos-Apoio Legislativo e Serviços Auxiliares: 

a) regular 

 Curso de 1º grau – 1 ponto. 

b) bom 

           Curso de 2º grau – 3 pontos. 

c) muito bom 

 Curso superior – 6 pontos. 



II – Para aplicação unicamente às Categorias do Grupo Outras Atividades de Nível Superior: 

a) regular 

 Curso de especialização. 

b) bom 

           Curso de especialização relativo às atribuições do cargo. 

c) muito bom 

           Curso de doutorado ou mestrado. 

III – Para aplicação unicamente às Categorias do Grupo Artesanato: 

a) regular 

 Certificado de habilitação profissional não relacionado com as atribuições do cargo. 

b) bom 

           Certificado de habilitação profissional relacionado com as atribuições do cargo. 

c) muito bom 

 Diploma de Técnico relacionado com as atribuições do cargo. 

OBS.: Fator 5 – Este fator será unicamente preenchido pela Sub-secretaria de Pessoal, tendo em 
conta apenas os cursos averbados no assentamento individual do servidor. 

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

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

(Data, assinatura e cargo da autoridade avaliadora.) 

B – FATORES COMPLEMENTARES 

(Apurados pela Subsecretaria de Pessoal) 

Condições Nº de Unidades Pontos 

– Falta de assiduidade  Falta: 1 ponto.................... 

– Impontualidade horária (entradas tardias ou saídas  
antecipadas) .................................................................... 

                                             
Grupo de três: 

                                         
1 ponto..................... 

– Repreensão .................................................................. Repreensão: 2 pontos................... 

– Suspensão .................................................................... Suspensão: 3 pontos................... 

– Destituição de função ................................................... Destituição de função:  10 pontos................. 

TOTAL DE PONTOS.......................................................................................................................................... 

– Fatores essenciais ........................................................................................................................... + pontos 

– Fatores complementares ................................................................................................................. – Pontos 

Índice de merecimento........................................................................................................................................ 

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

(Data, assinatura e cargo do servidor que fez as anotações) 

Visto em ............ de ...................................... de .......... 

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

(Diretor da Subsecretaria de Pessoal) 

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

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

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

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



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

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

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA FICHA SEMESTRAL DE AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO 

I – Cada fator deverá ser considerado à base do comportamento funcional durante o semestre a que 
corresponder a ficha. 

II – Após a análise de cada fator, a autoridade preencherá o quesito, assinalando, com um X, dentro 
do quadrado respectivo. 

III – A autoridade deverá atentar para a circunstância de que o preenchimento de quesito não se pode 
chocar com o de outro ou outros, guardando a devida harmonia e equilibrio do julgamento. 

IV – O julgamento deve ser justo e imparcial, a fim de não ocasionar injustificável igualdade ou 
desigualdade entre servidores integrantes da mesma classe. 

Fatores 

1 – Qualidade de trabalho 

2 – Cooperação 

3 – Adaptação às funções                               Regular                            – 1 ponto 

4 – Compreensão dos deveres                               Bom                                 – 3 pontos 

5 – Aperfeiçoamento funcional                               M. Bom                            – 6 pontos 

Grau 

Fatores 

                            
Regular 

                                
Bom 

                                    
M. Bom 

                               
Conceito 

1     

2     

3     

4     

5     

Soma     

AVALIAÇÃO FINAL (Art. 27)  

Pontos Conceitos 

1º Semestre:                                       
Índice de merecimento   

2º Semestre:                                               
Índice de merecimento   

                                                                 
CONCEITO FINAL   

 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Uberaba, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 12.000.000,00 



(doze milhões de cruzeiros) o monatnte de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de 
pavimentação em áreas de conjuntos habitacionais daquele município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 21 de junho de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 22 jun. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 100,000,000.00 (cem 
milhões de dólares norte-americanos), para aplicação em 
projetos de construção e pavimentação de rodovia e de 
eletrificação. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia autorizado a realizar uma operação de empréstimo 
externo, com o aval do Governo da União, no valor de US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, com financiador a ser indicado, sob a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado a financiar projetos de 
construção e pavimentação de rodovias, e de eletrificação naquele estado. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e, 
ainda, o disposto na Lei estadual nº 3.701, de 31 de maio de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado da 
Bahia do dia 1º de junho de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 27 de junho de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 28 jun. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar 
empréstimos em fontes externas de financiamento, no valor 
global de US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-
americanos), para financiar o Programa de investimentos do 
estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a realizar, com o aval do Governo da 
União, empréstimos em fontes externas de financiamento, no valor global de US$ 100,000,000.00 (cem 
milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, com grupo financiador a ser 
indicado, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinados a financiar o 



Programa de Investimentos do estado e projetos compreendidos no II Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Econômico e Social. 

Art. 2º – As operações de empréstimo realizar-se-ão na forma aprovada pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e, 
ainda, o disposto nas Resoluções nº 1.981, de 4 de dezembro de 1978, e nº 2.111, de 13 de junho de 1979, 
ambas da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 29 jun. 1979, s. 2. 

___________________ 

 Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta 
milhões de dólares norte-americanos) para aplicação em 
programas sócio-econômicos do estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Ceará autorizado a realizar uma operação de empréstimo 
externo, com o aval do Governo da União, no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto ao Banco do Brasil S.A. – Agência 
Grand Cayman –, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para financiar 
programas para o desenvolvimento sócio-econômico do estado, compreendendo projetos de eletrificação 
rural, transporte rodoviário, formação e aproveitamento de recursos hídricos, retransmissão de TV e 
assistência e capacitação de menor. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências da política econômico-financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei estadual nº 
10.258, de 25 de abril de 1979, publicada no Diário Oficial do estado, nº 12.580, de 27 de abril de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 28 de junho de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 29 jun. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do art. 52, inciso 
30, do Regimento interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1979 

Revoga o art. 6º da Resolução nº 17, de 1973, cria funções 
gratificadas de “Oficial de Gabinete", e dá outras providências. 

Art. 1º – É revogado o art. 6º da Resolução nº 17, de 1973. 

Art. 2º – São criadas, no Anexo ll – Quadro de Pessoal do Senado Federal, item II – Funções 
Gratificadas – do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução nº 58, de 1972, 



9 (nove) funções gratificadas, símbolo FG-3, de “Oficial de Gabinete", com destinação aos Gabinetes dos 
membros da Comissão Diretora e aos Gabinetes dos Líderes da ARENA e do MDB. 

Art. 3º – A Subsecretaria de Pessoal adotará as providências cabíveis à compatibilização do disposto 
na presente resolução com o Regulamento Administrativo do Senado Federal, mediante sua republicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 29 jun. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar 
operações de empréstimo externo, no valor global de US$ 
100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos), para 
aplicação em programas e atividades naquele estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Paraná autorizado a realizar operações de empréstimo externo, 
com o aval do Governo da União, no valor de US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a instituições financeiras a serem 
indicadas, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para ser aplicado em 
programas e atividades constantes de orçamentos anuais e plurianuais. 

Art. 2º – As operações de empréstimo realizar-se-ão na forma aprovada pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e, 
ainda, o disposto na Lei estadual nº 7.157, de 28 de maio de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Paraná do dia 29 de maio de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 29 Jun. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 150,000,000.00 
(cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos) para 
financiar o Programa de Investimentos Sócio-Econômicos do 
estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a realizar, com o aval do Governo da 
União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões 
de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a financiador a ser 



indicado, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado a financiar o 
Programa de Investimentos Sócio-Econômicos daquele estado. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e, 
ainda, o disposto na Lei estadual nº 244, de 19 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro do dia 20 de junho de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 29 de junho de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________  

DCN, 30 jun. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 33 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de ............ US$ 
150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-
americanos) para financiar projetos prioritários naquele 
município. 

Art. 1º – É a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro autorizada a realizar, com o aval do Governo da 
União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões 
de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a financiador a ser 
indicado, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado a financiar o 
Programa de Investimentos Sócio-Econômicos daquele município. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e, 
ainda, o disposto na Lei municipal nº 107, de 19 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro do dia 20 de junho de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 29 de junho de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 30 jun. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 34 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 50,000,000.00 
(cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), para financiar 
projetos do Complexo Industrial Portuário de SUAPE. 



Art. 1º – É o Governo do Estado de Pernambuco autorizado a realizar, com a garantia do Governo da  
União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares 
norte-americanos), ou o equivalente em outra moeda, de principal, com financiador a ser indicado sob a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada ao financiamento de projetos 
do Complexo Industrial Portuário de SUAPE e de outras obras de Infra-estrutura necessárias ao 
desenvolvimento do Estado de Pernambuco. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos moldes e termos aprovados pelo Poder 
Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei estadual nº 7.834, de 11 de abril de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 29 de junho de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 30 jun. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 35 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 
(trinta milhões de dólares norte-americanos) destinado a financiar 
a execução de obras em setores prioritários. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a realizar, com o aval do Governo da 
União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 
norte-americanos), ou seu equivalente em outra moeda, de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, cujo produto será 
destinado a financiar a execução de obras em setores prioritários do Governo Estadual, notadamente 
educação, saúde, transporte e energia elétrica. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e, 
ainda, o disposto na Lei estadual nº 5.540, publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina do dia 7 
de junho de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 29 de junho de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

___________________ 

DCN, 30 jun. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do art. 52, Inciso 
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 36 – DE 1979 

Reconhece como serviço de cooperação interparlamentar 
o Grupo Parlamentar de Língua Francesa. 



Art. 1º – É reconhecido como serviço de cooperação interparlamentar o Grupo Parlamentar de 
Língua Francesa, filiado à Associação Internacional de Parlamentares de Língua Francesa. 

Art. 2º – O Grupo Parlamentar reger-se-á pelo seu Regimento Interno, aprovado pelos seus 
membros, cujas disposições deverão respeitar legislação Interna em vigor, e atuará sem ônus para o 
Senado Federal. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 29 de junho de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 30 jun. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vll, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 37 – DE 1979 

Suspende a execução das Resoluções nos 29, de 1972, e 1, 
de 1973, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 10 de março de 1976, nos autos do Recurso Extraordinário nº 81.590, do 
Estado de São Paulo, a execução das Resoluções nos 29, de 1972, e 1, de 1973, da Secretaria de 
Educação daquele estado. 

Senado Federal, em 15 de agosto de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 16 ago. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso Vlll, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 38 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a alterar a 
finalidade da aplicação dos recursos remanescentes previstos na 
Resolução nº 28, de 30 de junho de 1977, do Senado Federal 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a alterar a finalidade da aplicação do 
remanescente – no valor de Cr$ 66.655.000,00 (sessenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil 
cruzeiros) – do empréstimo no valor de Cr$ 100.000,000,00 (cem milhões de cruzeiros), obtido junto à Caixa 
Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), nos termos da 
autorização do Senado Federal, através da Resolução nº 28, de 30 de junho de 1977, para financiar 
projetos de construção, recuperação e reformas de estádios, velódromos e quadras de esportes 
polivalentes, em diversos municípios daquele estado. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 24 de agosto de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 25 ago. 1979, s. 2. 

____________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, parágrafo único, da Constituição, 
e eu, Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 39 – DE 1979 

Autoriza o Poder Executivo a alienar à empresa 
Agropecuária Santa Úrsula Ltda. lotes no Distrito Agropecuário 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), 
para a implantação de projetos devidamente aprovados, em área 
de 15.000 hectares. 

Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a alienar à empresa Agropecuária Santa Úrsula Ltda. área 
de 15.000 hectares no Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), 
para a implantação do projeto aprovado por seu Conselho de Administração, nos termos da Resolução nº 
107, de 1977, destinado à formação de 2.000 hectares de seringal de cultivo, 1.500 hectares de açaizal 
visando a industrialização do palmito, 75 hectares de fruticultura e 75 hectares de culturas alimentares. 

Art. 2º – A área referida no artigo anterior será alienada mediante promessa de compra e venda, com 
cláusula resolutiva que condicione a lavratura da Escritura de Compra e Venda da área ao fiel cumprimento 
do cronograma físico-financeiro da execução do projeto. 

Parágrafo único – A cláusula resolutiva poderá ocorrer, ainda, se a empresa não iniciar a implantação 
do projeto dentro do prazo de um ano, contado a partir da data da Escritura de Promessa de Compra e 
Venda, ou se houver paralisação das atividades de implantação do projeto, ficando a SUFRAMA com o 
direito de ser reintegrada na posse da área a com livre disposição da mesma. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 28 de agosto de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 29 ago. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 40 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
53,000,000.00 (cinqüenta e três milhões de dólares) para ser 
aplicado em programas prioritários do estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a realizar, com a garantia da 
República Federativa do Brasil, uma operação de empréstimo externo em moeda, no valor de US$ 
53,000,000.00 (cinquenta e três milhões de dólares) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto 
a grupo financeiro a ser indicado, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, 
para ser aplicado em programas prioritários do estado. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e, 
ainda, o disposto na Lei estadual nº 7.268, de 27 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Rio Grande do Sul do dia 27 de junho de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 28 de agosto de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

__________________ 



DCN, 29 ago. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 41 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rosa, Estado do 
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 7.769.576,60 (sete milhões, 
setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis 
cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
7.769.576,60 (sete milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis cruzeiros e 
sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de 
igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica da 
Avenida Expedicionário Weber, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 30 de agosto de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 31 ago. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vll, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 42 – DE 1979 

Suspende a execução do inciso II do art. 119 da Lei nº 5. 
406, de 16 de dezembro de 1969, do Estado de Minas Gerais. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 29 de março de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário no 89.194-3, do 
Estado de Minas Gerais, a execução do inciso II do art. 119 da Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969, 
daquele estado. 

Senado Federal, em 5 de setembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

___________________ 

DCN, 6 set. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso V, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 43 – DE 1979 

Aprova as contas do Governo do Distrito Federal relativas 
ao exercício financeiro de 1977. 



Artigo único – São aprovadas as contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício 
financeiro de 1977, na forma do parecer prévio aprovado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, na 
sessão de 28 de setembro de 1978. 

Senado Federal, em 5 de setembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

___________________ 

DCN, 6 set. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso Vll, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 44 – DE 1979 

Suspende a execução do art. 1º da Lei nº 10.421, de 3 de 
dezembro de 1971, do Estado de São Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 13 de abril de 1977, nos autos do Recurso Extraordinário nº 84.994, do 
Estado de São Paulo, a execução do art. 1º da Lei nº 10.421, de 3 de dezembro de 1971, daquele estado. 

Senado Federal, em 6 de setembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

___________________ 

DCN, 7 set. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do art. 52, inciso 
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 45 – DE 1979 

Altera a redação do art. 164, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

Art. 1º – Os §§ 1º e 2º do inciso II do art. 164 do Regimento Interno do Senado Federal passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 164 – ................................................................................................................................................  

II – ............................................................................................................................................................. 

§ 1º – Durante a diligência ou a consulta, não se interromperá, por mais de 30 (trinta) dias, o prazo da 
Comissão para o exame da matéria. 

§ 2º – Não cumprida a diligência ou não respondida a consulta, a matéria será incluída em pauta da 
Comissão, a fim de que decida: 

a) se dispensa a diligência; 

b) se deve ser caracterizado o crime de responsabilidade previsto no art. 13, item 4, da Lei nº 1.079, 
de 10 de abril de 1950." 

Art. 2º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 10 de setembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

___________________ 

DCN, 11 set. 1979, s. 2. 

______________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do art. 52, inciso 
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 46 – DE 1979 

Acrescenta parágrafo ao art. 383 do Regulamento 
Administativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução nº 58, 
de 1972, renumerado seu parágrafo único para § 2º, e dá outras 
providências. 

Art. 1º – O art. 383 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução nº 
58, de 1972, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte § 1º, renumerado em § 2º o seu parágrafo único: 

“Art. 383 – ................................................................................................................................................ 

§ 1º – Ao servidor de que trata este artigo, em nenhuma hipótese poderá ser paga diária de valor 
superior à atribuída a Senador.” 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 24 de setembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

___________________ 

DCN, 25 set. 1979, s. 2. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso Vll, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 47 – DE 1979 

Suspende a execução do art. 99 da Lei nº 5.301, de 16 de 
outubro de 1969, do Estado de Minas Gerais 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 12 de abril de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário nº 86.175-1, do 
Estado de Minas Gerais, a execução do art. 99 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, daquele estado. 

Senado Federai, em 2 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

____________________ 

DCN, 3 out. 1979, s.2. 

_______________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso Vll, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 48 – DE 1979 

Suspende a execução dos arts.. 250 a 260 da Lei nº  432, de 
20 de dezembro de 1973, do Município de Anápolis, Estado de  
Goiás. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 29 de março de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário nº 89.749-6, do 
Estado de Goiás, a execução dos arts. 256 a 260 da Lei nº 432, de 20 de dezembro de 1973, do Município 
de Anápolis, naquele estado. 



Senado Federal, em 4 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_____________________ 

DCN, 5 out. 1979, s. 2. 

_____________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 49 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de 
cruzeiros) o montante de eua divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e 
duzentos milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), com a garantia de fiança do BANERJ – Banco de 
Investimentos S.A., destinado à implantação do sistema metroviário da cidade do Rio de Janeiro, 
obedecidas as condições admitidas pela Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 4 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

____________________ 

DCN, 5 out. 1979,s 2 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 50 – DE 1979 

Suspende a execução dos arts. 172 e 173 da Lei nº 1.442, 
de 17 de dezembro de 1966. do Município de Botucatu, Estado de 
São Paulo. 

Artigo único – É suspensa por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 5 de abril de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário nº 89.528-1, do 
Estado de São Paulo, a execução dos arts. 172 e 173 da Lei nº 1.442, de 27 de dezembro de 1966, do 
Município de Botucatu, naquele estado. 

Senado Federal, em 10 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

____________________ 

DCN, 11 out. 1979, s. 2. 

_______________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUTO N. 51 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar 
operação de empréstimo externo de US$ 80,000,000.00 (oitenta 



milhões de dólares americanos, destinado a compor o aumenta 
de capital da Companhia do Metropolitano de São Paulo 
(METRO). 

Art. 1º – É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar uma operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos ou o equivalente em outras 
moedas estrangeiras, de principal, mediante garantia da República Federativa do Brasil, com grupo 
financiador a ser indicado, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, cujo 
valor será aplicado na subscrição de ações no aumento de capital da Companhia do Metropolitano de São 
Paulo (METRÔ), através da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU/SP), objetivando o 
prosseguimento das obras da linha leste-oeste da Metrô de São Paulo. 

Art. 2º – A operação a que se refere o artigo anterior realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder 
Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, prazos e demais condições admitidas pelo 
Ministério da Fazenda e pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no 
exterior, obedecidas as demais exigências dos órgão encarregados da execução da política econômico-
financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei estadual no 2.061, de 20 de julho de 1979, 
publicada no Diário Oficial da Estado de São Paulo do dia 21 de julho de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

____________________ 

DCN, out. 1979, s. 2. 

____________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 52 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarana, Estado do 
Paraná, a elevar em Cr$ 45. 207. 703,32 (quarenta e cinco milhões, 
duzentos e sete mil, setecentos e três cruzeiros e trinta e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Apuracana, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 45.207.703,32 
(quarenta e cinco milhões, duzentos e sete mil, setecentos e três cruzeiros e trinta e dois centavos) o 
montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinado a financiar a implantação do Programa FINEC/FIEGE, na Conjunto Habitacional Afonso 
Alves de Camargo, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 6 out. 1979, s. 2. 

____________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 53 – DE 1979 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do 
Paraná, a elevar em Cr$ 45. 490. 412,81 (quarenta e cinco milhões, 
quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e doze cruzeiros e 
oitenta e um centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná, nos termos do art. 29 da Resolução 
nº 9 3, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 45.490.412,81 (quarenta 
e cinco milhões, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e doze cruzeiros e oitenta e um centavos) o 
montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado da Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinado à execução de obras de complementação urbana, abrangendo a implantação do 
Programa CURA, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 5 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_________________ 

DCN, 6 out. 1979, s. 2. 

_________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos lermos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 54 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado do 
Paraná, a elevar em Cr$ 22.060.047,87 (vinte e dois milhões, 
sessenta mil e quarenta e ele cruzeiros e oitenta e sete centavos) 
o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 22.060.047,87 (vinte e dois 
milhões, sessenta mil, quarenta e sete cruzeiros e oitenta e sete centavos) o montante de sua divida 
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, jun o ao Banco do Estado do 
Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro o Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao 
financiamento dos serviços de complementação urbana, abrangendo a implantação do Programa CURA, 
naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 10 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_____________________ 

DCN, 11 out. 1979, s. 2. 

_____________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu Luiz Viana, Presidente, nos temos do art. 52, inciso 
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 55 – DE 1979 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

Art. 1º – O art. 170 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com o acréscimo dos 
seguintes parágrafos : 

“§ 4º – Para apuração do fato ou fatos será indicado relator pelo Presidente da Comissão. 



§ 5º – Não estando o relator presente a qualquer ato do inquérito, poderá o Presidente da Comissão 
designar-lhe substituto para a ocasião, mantida a escolha na mesma representação partidária. 

§ 6º – A Comissão terá suplentes, em número igual à metade do número dos titulares mais um, 
escolhidos no ato da designação destes, observadas as normas constantes dos arts. 81 e 83.” 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 10 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_____________________ 

DCN, 11 out. 1979. s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 56 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 13.309.948,44 (treze milhões, trezentos e 
nove mil, novecentos e quarenta e oito cruzeiros e quarenta e 
quatro centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – é a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 13.309.948,44 
(treze milhões, trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o 
montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura urbana no Conjunto 
Habitacional Ernestino Croccla, da CECAP, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Centra do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Senado Federal, em 10 de outubro de 1979 – Luiz Viana, Presidente. 

____________________ 

DCN, 11 out. 1979, s. 2. 

_____________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 57 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e noventa 
e nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e 
setenta e cinco cruzeiros e sessenta e dois centavos) o montante 
de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
299.282.475,62 (duzentos e noventa e nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e 
cinco cruzeiros e sessenta e dois centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos 
serviços de infra-estrutura urbana em áreas de conjuntos habitacionais, naquele município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil na respectivo processo. 



Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Senado Federal, em 10 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 11 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 58 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 5.236.619,40 (cinco milhões, duzentos 
e trinta e seis mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e quarenta 
centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 5. 236.619,40 
(cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e quarenta centavos o 
montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento de obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional Ademir 
Benedettí, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 10 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 11 out. 1979, s. 2. 

      __________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 59 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedreira, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 3.512.334,54 (três milhões, quinhentos e 
doze mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros e cinqüenta e 
quatro centavos o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pedreira, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 3.512.334,54 
(três milhões, quinhentos e doze mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos) o 
montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura no Conjunto Habitacional 
Jardim CECAP- Monte Nilo, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Senado Federal, em 10 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 11 out. 1979, s. 2. 



__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 60 – DE 1979  

Autoriza a Prefeitura Municipal de Olímpia, Estado de São 
Paulo, s elevar em Cr$ 24. 519. 893,40 (vinte e quatro milhões, 
quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três cruzeiros 
e quarenta centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Olímpia, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 24.519.893,40 
(vinte e quatro milhões, quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três cruzeiros e quarenta 
centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura no Conjunto 
Habitacional Antônio José Trindade, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Senado Federal, em 10 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

__________________ 

DCN, 11 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 61 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, 
Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze 
milhões, trezentos e dez mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros 
e quatorze centavos o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, nos termos do art. 
20 da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
13.310.398,14 (treze milhões, trezentos e dez mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e quatorze centavos) 
o montante de sua divida consolidada, a fim de que pessa contratar um empréstimo de igual valor, junto à 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado à execução de obras de infra-estrutura básica e complementar no Conjunto 
Habitacional Pedro Che-diack, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Senado Federal, em 15 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

____________________ 

DCN, 16 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 62 – DE 1979 



Suspende a execução da Lei nº 10. 398, de 23 de abril de 
1971, do Estado de São Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 6 de junho de 1974, nos autos da Representação no 902, do Estado de São 
Paulo, a execução da Lei nº 10.398, de 23 de abril de 1971, daquele estado. 

Senado Federal, em 16 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 17 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 63 – DE 1979 

Suspende a execução do art. 247 da Resolução nº 4, de 24 
de novembro de 1971, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 6 de junho de 1973, nos autos do Recurso Extraordinário nº 76.021, do 
Estado de Goiás, a execução do art. 247 da Resolução nº 4, de 24 de novembro de 1971, do Tribunal de 
Justiça daquele estado. 

Senado Federal, em 16 de outubro de 1979, – Luiz Viana, Presidente. 

____________________ 

DCN, 17 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 64 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em 
Cr$ 229.385.000,00 (duzentas e vinte e nove milhões, trezentos e 
oitenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 229.385.000,00 (duzentos e vinte e nove 
milhões, trezentos e oitenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa 
contratar empréstimos no total desse valor, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), com a garantia de fiança do Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais, destinados à complementação da contrapartida obrigatória de 
responsabilidade do Estado de Minas Gerais na composição de recursos da FAE-MG, para financiar a 
execução do Plano Estadual de Saneamento Básico, programado para o presente exercício, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 16 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_____________________ 

DCN, 17 out 1979, s 2. 

__________________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 65 – DE 1979 

Suspende a execução da alínea “a” do item 19 do inciso I 
do art. 106 do Decreto-Lei estadual nº 3, de 15 de março de 1975, 
do Rio de Janeiro, que instituiu o Código Tributário do estado. 

Artigo único – é suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 7 de junho de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário nº 89.249-4, a 
execução da alínea a do item 19 do inciso I do art. 106 do Decreto-Lei nº 5, de 15 de março de 1975, do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Senado Federal, em 16 de outubro de 1979, – Luiz Viana, Presidente. 

_____________________ 

DCN, 17 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 66 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, 
quinhentos e noventa mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e 
noventa centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 4.590.186,90 
(quatro milhões, quinhentos e noventa mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e noventa centavos) o montante 
de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura urbana no Parque CECAP, através do Programa 
FINEC, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Senado Federal, em 17 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 18 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 67 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 
Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 24. 094.150,86 (vinte e 
quatro milhões, noventa e quatro mil, cento e Cinqüenta cruzeiros 
e oitenta e seis centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º 
da Resolução n. 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 



24.094.150,86 (vinte e quatro milhões, noventa e quatro mil, cento e cinqüenta cruzeiros e oitenta e seis 
centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura urbana do 
Conjunto Habitacional Bartolomeu Bueno de Miranda, da COHAB, naquele município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 17 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 18 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 68 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, 
quinhentos e cinqüenta e um mil, setecentos e noventa e três 
cruzeiros e trinta e cinco centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução de 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 35.551.793,35 
(trinta e cinco milhões, quinhentos e cinqüenta e um mil, setecentos e noventa e três cruzeiros e trinta e 
cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de 
igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras e financiamento de equipamentos 
no Centro Comunitário do Conjunto Residencial Date Coutinho, através do Programa FINEC, naquele 
município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 17 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

____________________ 

DCN, 18 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do art. 52, inciso 
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 69 – DE 1979 

Altera o art. 402 da Resolução nº 93/70, alterada pelas de 
nºs. 21/71, 66/72, 31/73, 62/73 e 21/74 (Regimento Interno). 

Art. 1º – Dê-se à alínea c do art. 402 da Resolução nº 93/70, alterada pelas de nºs 21/71, 66/72, 
31/73, 62/73 e 21/74, a seguinte redação : 

“Art. 402–..................................... 

c) É obrigatória a convocação de candidato ao cargo de Governador do Distrito Federal e de Chefe 
de Missão Diplomática, salvo quando se tratar de diplomata em exercício no estrangeiro, caso em que 
dependerá de deliberação da Comissão, a requerimento de qualquer de seus membros.” 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  



Art. 3º  – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 19 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_____________________ 

DCN, 20 out 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 70 – DE 1979 

Autoriza o Departamento de  Águas e Esgotos de Ribeirão 
Preto (DAERP), Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 64.101.969,82 (sessenta e quatro milhões, 
cento e um mil, novecentos e sessenta e nove cruzeiros e oitenta 
e dois centavos). 

Art. 1º – É o Departamento de Águas e Esgotos de Ribeirão Preta (DAERP), Estado de São Paulo, 
nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a 
contratar uma operação de crédito no valor de Cr$ 64.101.969,82 (sessenta e quatro milhões, cento e um 
mil, novecentos e sessenta e nove cruzeiros e oitenta e dois centavos) junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao 
financiamento dos serviços de infra-estrutura nos Conjuntos Habitacionais Quintino Facci e Solar Boa Vista, 
em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 22 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_____________________ 

DCN, 23 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 71 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, a elevar em Cr$ 200.000.000,00 (duzentos 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos 
do art. 2º da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
............. Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim 
de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Ria de Janeiro S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento 
de obras do projeto de implantação do sistema metroviário daquela cidade, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 22 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 23 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 72 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Canoas, Estado do Rio 
Grande do Sul, a elevar em Cr$ 14.235.000,00 (quatorze milhões, 
duzentos e trinta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – é a Prefeitura Municipal de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 14.235.000,00 
(quatorze milhões, duzentos e trinta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento 
dos serviços de construção de um coletor de drenagem na Rua Venâncio Aires, Vila Niterói, e da casa de 
bombas nº 6, junto ao dique Mathias Velho, naquela cidade, dentro do Programa FINANSA, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 23 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

____________________ 

DCN, 24 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 73 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 89.082.000,00 
(oitenta e nove milhões, oitenta e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada. 

Art. 1º  – É a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
89.082.000,00 (oitenta e nove milhões, oitenta e dois mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande 
do Sul, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado a 
financiar a execução integrada de obras de infra e superestrutura urbana e comunitária, naquele município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 23 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 24 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 74 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de 
São Paulo, s elevar em Cr$ 29.337.997,76 (vinte e nove milhões, 



trezentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e sete 
cruzeiros e setenta e seis centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 29.337.997,76 
(vinte e nove milhões, trezentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e seis 
centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura e 
pavimentação dos núcleos CECAP e COHAB, através do programa FINEC, naquele município, obdecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 23 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

___________________ 

DCN, 24 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 75 – DE 1979 

Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 248.101.481,16 (duzentos e quarenta e oito 
milhões, cento e um mil, quatrocentos e oitenta e um cruzeiros e 
dezesseis centavos). 

Art. 1º – É o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo, nos termos 
do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 248.101.481,16 (duzentos e quarenta e oito milhões, cento e um mil, 
quatrocentos e oitenta e um cruzeiros e dezesseis centavos) junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), com a garantia de fiança do 
Tesouro do Estado de São Paulo, destinada à subscrição de ações da Cia. de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (SABESPÌ, com o objetivo de assegurar a realização de obras de abastecimento de 
água e esgoto sanitário de diversos conjuntos habitacionais construídos pela CECAP e pelas COHABs, no 
Estado de São Paulo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 24 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_____________________ 

DCN, 24 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 76  – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cr$ 61.955.000,00 (sessenta e um milhões, novecentos e 
cinqüenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada 



Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 61.955.000,00 (sessenta e um milhões, 
novecentas e cinqüenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dividia consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado à implantação de 9 (nove) centros sociais urbanos em 
conjuntos habitacionais da CEHAB e particulares, naquele estado, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 24 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

____________________ 

DCN, 25 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 77 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cândido Mota, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 1.364.800,00 (um milhão, trezentos e 
sessenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cândido Mota, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, 
temporariamente, o parâmetro fixado pelo item III do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, 
do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito no valor de Cr$ 1.364.800,00 (um 
milhão, trezentos e sessenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A., sm complementação a empréstimo de Cr$ 1.635.200,00 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil e 
duzentos cruzeiros) realizável independentemente de autorização especifica do Senado Federal, destinado 
ao financiamento de serviços de pavimentação asfáltica a serem realizados em vias públicas daquela 
cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 26 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 25 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 78 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul, a elevar em Cr$ 380.401.485,00 (trezentos e oitenta 
milhões, quatrocentos e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a alevar em Cr$ 
380.401.485,00 (trezentos e oitenta milhões, quatrocentos e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras de infra-estrutura e serviços 



constantes do Projeto Urbanístico Básico denominado Projeto Fragata, dentro do Programa CURA, naquele 
município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Senado Federal, em 26 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_____________________ 

DCN, 27 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 79 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sapiranga, Estado do 
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 119.462.238,00 (cento e 
dezenove milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos 
e trinta e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Sapiranga, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
119.462.238,00 (cento e dezenove milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e oito 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, ]unto à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado a financiar os serviços de implantação do Programa CURA, 
naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Senado Federal, em 26 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 27 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 80 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Divinópolis, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$13.974.893,00 (treze milhões, 
novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 13.974.893,00 
(treze milhões, novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito 
Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado ao financiamento dos serviços de terraplenagem e de construção de rede de esgotos sanitários 
no conjunto habitacional do Bairro Danilo Passos, naquele município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Senado Federal, em 26 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 



______________________ 

DCN, 27 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 81 – DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim, Estado de Mato 
Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 14.000.000,00 (quatorze milhões 
de cruzeiros) o montante de eua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 14.000.000,00 
(quatorze milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-
estrutura em geral, a serem executados em vias públicas daquele município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação 

 Senado Federal, em 26 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 27 out. 1979, s. 2. 

__________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃ N. 82 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 167. 698 858,90 (cento e sessenta e sete 
milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinqüenta e 
oito cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
167.698.858,90 (cento e sessenta e sete milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinqüenta e 
oito  cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à realização de um programa de lotes 
urbanizados, bem como à aquisição de terrenos e execução de obras de Infra-estrutura e equipamentos 
comunitários, através do PROFILURB, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 26 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_____________________ 

DCN, 27 out. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 83 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a realizar 
operação de empréstimo externo de US$ 40,000,000.00 (quarenta 
milhões de dólares americanos) destinados a investimentos na 
linha leste-oeste do Metropolitano de São Paulo – METRÔ. 

Art. 1º – É a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada a realizar uma operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente em 
outras moedas estrangeiras, de principal, com grupo financiador a ser indicado sob orientação do Ministério 
da Fazenda e do Banco Central do Brasil, cujos recursos serão destinados a possibilitar a implementação 
das obras do tronco leste da linha leste-oeste do Metropolitano de São Paulo, através de aumento de capital 
da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e condições admitidas pelo Ministério 
da Fazenda e pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie, oriundos do exterior, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal e, ainda, as disposições da Lei municipal nº 8.902, de 27 de abril de 1979, publicada no 
Diário Oficial do Município de São Paulo do dia subseqüente. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 26 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_____________________ 

DCN. 27 out. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 84 – DE 1979 

Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 420.763.000,00 (quatrocentos e vinte milhões, 
setecentos e sessenta e três mil cruzeiros). 

Art. 1º – E o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo, nos termos 
do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar uma 
operação de crédito no valor de Cr$ 420.763.000,00 (quatrocentos e vinte milhões, setecentos e sessenta e 
três mil cruzeiros) junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), com o aval do Tesouro do Estado de São Paulo, destinado à 
subscrição e integralização, pelo Governo do Estado, do aumento de capital da SABESP – Cia. de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 29 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 30 out, 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 85 – DE 1979 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado 
de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 207.692.149,08 (duzentos 
e sete milhões, seiscentos e noventa e dois mil, cento e quarenta 
e nove cruzeiros e oito centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
207.692.149,08 (duzentos e sete milhões, seiscentos e noventa e dois mil, cento e quarenta e nove 
cruzeiros e oito centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de Igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de construção 
da rede de água na área CURA-PILOTO "Bandeirantes/Taveirópolis" e complementação do custo de obras 
previstas nos limites da referida área, situada naquela capital, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 29 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

____________________  

DCN, 30 out 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 86 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas 
Gerais, a elevar em Cr$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento 
dos serviços de infra-estrutura urbana do Conjunto Habitacional D. Olímpia Bueno Franco, situado naquele 
município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 30 de outubro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 31 out. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, 1º Vice-Presidente, no exercício da presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 87 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 61,000,000.00 
(sessenta e um milhões de dólares americanos) para financiar o 
2º Programa de Rodovias Alimentadoras. 



Art. 1º – É o Governo do Estado do Paraná autorizado a realizar uma operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 61,000,000.00 (sessenta e um milhões.de dólares americanos) ou equivalente em 
outra moeda, de principal, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com a garantia: da 
União, destinado a financiar o 2º Programa de Rodovias Alimentadoras, em execução pelo Departamento- 
Estadual de Estradas de Rodagem do Estado do- Paraná. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á na forma aprovada pelo Poder Executivo Federal, à 
taxa de juros, despesas operacionais, acrescimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil e pelo Ministério da Fazenda, para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal e o disposto na Lei estadual nº 7.157, de 28 de maio de 1979, publicada no Diário 
Oficial do Estado do Paraná do dia 29 de maio de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 6 de novembro de 1979. – Nilo Coelho, 1º -Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

____________________ 

DCN, 7 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu Nilo 
Coelho, 1º Vice-Presidente, no exercício da presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 88 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares americanos) destinada a financiar a 
execução de obras em setores prioritários. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a realizar, com o aval do Governo da 
União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
americanos), ou seu equivalente em outra moeda, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, sob 
a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, cujo produto será destinado a financiar 
a execução de obras em setores prioritários do Governo Estadual, notadamente educação, saúde, 
transporte e energia elétrica. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e o 
disposto na Lei estadual nº 5.540, de 7 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado de Santa 
Catarina do dia 7 de junho de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 7 de novembro de 1979. – Nilo Coelho, 1º-Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

____________________ 

DCN, 8 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 89 – DE 1979 



Autoriza a alienação de terras públicas, no Município de 
São Félix do Xingu, Estado do Pará, à Construtora Andrade 
Gutierrez S.A., para implantação de projetos de colonização. 

Art. 1º – É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) autorizado a alienar à 
Construtora Andrade Gutierrez S.A. a gleba Carapanã, situada no Município de São Félix do Xingu, no 
Estado do Pará, com cerca de 400.000 (quatrocentos mil) hectares, e transcrita em nome da União no 
Registro de Imóveis, Cartório do 1º. Oficio da Comarca de Altamira, em 14 de dezembro de 1977, sob o nº 
1.020, destinada à Implantação de projeto de colonização, a cuja fiscalização procederá. 

Parágrafo único – Da escritura de compra e venda da área constará, obrigatoriamente, cláusula 
dispondo sobre o cumprimento da destinação da gleba, sob pena de nulidade da alienação. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.   

______________________ 

DCN, 14 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 90 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado de Mato 
Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de projetos e 
atividades na área de infra-estrutura urbana, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 14 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 91 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guiratinga, Estado de 
Mato Grosso, a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de projetos e atividades na 



área de infra-estrutura urbana, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 14 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nas termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 92 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréu, Estado de Mato 
Grosso, a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – E a Prefeitura Municipal de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, noa termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de projetos e atividades na 
área de Infra-estrutura urbana, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 14 nov. 1979. a 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 93 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 25,000,000.00 
(vinte e cinco milhões de dólares americanos) para financiar 
setores prioritários daquele estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Alagoas autorizado a realizar uma operação de empréstimo 
externo, com a garantia da União, no valor de US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares 
americanos) ou o equivalente em outra moeda, de principal, com grupo financiador a ser indicado, sob a 
supervisão do Banco Central do Brasil e do Ministério da Fazenda, destinado a financiar os setores de 
saneamento, eletrificação, sistema rodoviário e agricultura, bem assim a implantação do Complexo Químico 
de Alagoas. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á na forma aprovada pelo Poder Executivo Federal, à 
taxa de juros. despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil e pelo Ministério da Fazenda para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei estadual nº 4.025, de 8 de junho de 1979, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Alagoas do dia subseqüente. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 14 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 94 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarana, Estado do 
Paraná, a elevar em Cr$ 124.487.345,30 (cento e vinte e quatro 
milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e 
cinco cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
124.487.345,30 (cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e 
cinco cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de implantação 
do Programa CURA (Jaboti II) naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 14 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 95 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões 
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de Igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à implementação das 
obras da linha leste-oeste do Metropolitano de São Paulo, naquele município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 14 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 96 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em ...... 
Cr$ 3.446.100,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil 
e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 3.446.100,00 (três milhões, quatrocentos 
e quarenta e seis mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar 
um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social (FAS), destinado à implantação de um Centro Social Urbano, do tipo “C”, no Bairro 
de Matadouro, em Aracaju, Estado de Sergipe, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

 Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 14 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 97 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, Estado do 
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 103.000.000,00 (cento e três 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
103.000.000,00 (cento e três milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, 
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento 
dos serviços de infra e superestrutura no município, dentro do Projeto CURA, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 14 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 98 – DE 1979 

Autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a elevar em ...... 
Cr$ 790.879.899,00 (setecentos e noventa milhões, oitocentos e 
setenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada e a garantir empréstimo da 
Empresa de Saneamento de Mato Grasso do Sul (SANESUL) no 



valor de ...... Cr$ 1.094.754.543,00 (um bilhão, noventa e quatro 
milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e 
quarenta e três cruzeiros). 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 790.879.899,00 (setecentos e 
noventa milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de 
Mato Grosso do Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
bem assim a garantir empréstimo a ser contratado pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul 
(SANESUL) no valor de Cr$ 1.094.754.543,00 (um bilhão, noventa e quatro milhões, setecentos e cinqüenta 
e quatro mil, quinhentos e quarenta e três cruzeiros), junto ao Banco do Estado de Mato Grosso do Sul S.A., 
atuando, também, como agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinadas, ambas as 
operações, à integralização, composição e recomposição do Fundo de Financiamento para Água e Esgotas 
(FAE/MS), visando a implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e esgotos 
sanitários em comunidades de médio e pequeno portes, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 14 nov. 1979. s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 99 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 433. 427. 697,13 (quatrocentos e 
trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e 
noventa e sete cruzeiros e treze centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
433.427.697,13 (quatrocentos e trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e 
sete cruzeiros e treze centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de Igual valor, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de 
canalização de córregos e galerias de águas pluviais, naquela capital, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 14 nov. 1979. s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 100 – DE 1979 



Autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco do 
Conde, Estado da Bahia, a elevar em Cr$ 75.045.388,00 (setenta e 
cinco milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito 
cruzeiros) o montante da sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, Estado da Bahia, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
75.045.388,00 (setenta e cinco milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Desenbanco – Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinada à implantação do Projeto CURA, naquele município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 14 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 101 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barbacena, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 2.248.654,52 (dois milhões, 
duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e quatro 
cruzeiros e cinqüenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Barbacena, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.248.654,52 
(dois milhões duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro cruzeiros e cinquenta e dois 
centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura urbana 
naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2º – Esta resolução, entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

_____________________ 

DCN, 14 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 102 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em 
Cr$ 58.473.000,00 (cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e 
setenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 



Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 58.473.000,00 (cinqüenta e oito milhões, 
quatrocentos e setenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social, com recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado 
à implantação de 14 centros sociais urbanos em diversos municípios daquele estado, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução, entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

_____________________ 

DCN, 14 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 103 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 299.559.866,40 (duzentos e noventa e 
nove milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e 
sessenta e seis cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$299.559.866,40 
(duzentos e noventa e nove milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis 
cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar 
empréstimos junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinados à execução de obras do Projeto CURA e de infra-estrutura 
e equipamentos comunitários no Conjunto Habitacional Padre Anchieta, naquele municipio, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução, entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 14 nov. 1979. s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 104 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a 
realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), destinado a 
financiar programas prioritários do estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte autorizado a realizar, com a garantia da 
União, uma operação de empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000.00 vinte milhões de dólares 
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser Indicado, sob 
a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para ser aplicado em vários programas 
prioritários daquele estado. 



Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e, 
ainda, o disposto na Lei estadual nº 4.820, de 28 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Rio Grande do Norte do dia subseqüente. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

_____________________ 

DCN, 14 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 105 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Regente Feijó, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 3.763.075,36 (três milhões, setecentos 
e sessenta e três mil, setenta e cinco cruzeiros e trinta e seis 
centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Regente Feijó, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 3.763.075,36 
(três milhões, setecentos e sessenta e três mil, setenta e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de obras de Infra-estrutura nos Conjuntos Habitacionais 
CECAP, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 20 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 21 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 106 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 40,000,000.00 
(quarenta milhões de dólares americanos) para financiar projetos 
prioritários do estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar, com outorga de garantia da 
União, operação de empréstimo externo, no valor de US$ 40,000,00.00 (quarenta milhões de dólares 
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, com grupo financiador a ser indicado, sob a 
orientação do Banco Central do Brasil e do Ministério da Fazenda, para financiar os Projetos Integrados de 
Produção Agropecuária e do Projeto de Desenvolvimento da Baixada Maranhense. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos e demais condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 



exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e o 
disposto na Lei estadual nº 4.096, de 12 de outubro de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Maranhão do dia 15 de outubro de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 20 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 21 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 107 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 106.407.363,00 (cento e seis 
milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos e sessenta e três 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º  
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
106.407.363,00 (cento e seis milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de ampliação e melhoria do sistema de 
drenagem de águas pluviais daquela capital, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 20 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 21 nov. 1979. s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 108 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 188.996.737,80 (cento e oitenta e oito 
milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e 
sete cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
188.996.737,80 (cento e oitenta e oito milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e sete 
cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinada à realização de um programa de lotes 
urbanizados, bem como à aquisição de terrenos e execução de obras de infra-estrutura e equipamentos 
comunitários necessários à implantação desse programa, através do FINC/FINEC, naquele município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



Senado Federal, em 21 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 22 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 109 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$100.000.000,00 (cem milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos 
serviços de infra-estrutura urbana em área de conjunto habitacional situado naquele município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 21 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 22 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 110 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 
Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 78.122.596,30 (setenta e 
oito milhões, cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis 
cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
78.122.596,30 (setenta e oito milhões, cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis cruzeiros e trinta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras do Projeto CURA, naquele município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 21 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 22 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 111 – DE 1979 

Autoriza o Departamento de Urbanização e Saneamento de 
Ribeirão Preto (DURSARP) a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 26.534.308,02 (vinte e seis milhões, quinhentos e 
trinta e quatro mil, trezentos e oito cruzeiros e dois centavos). 

Art. 1º – É o Departamento de Urbanização e Saneamento de Ribeirão Preto (DURSARP), nos 
termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de ou ubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar 
uma operação de crédito no valor de Cr$ 26.534.308,02 (vinte e seis milhões, quinhentos e trinta e quatro 
mil, trezentos e oito cruzeiros e dois centavos), junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras de 
infra-estrutura urbana nos Conjuntos Habitacionais Quintino Facci e Solar Boa Vista, em Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 21 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 22 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VII, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 112 – DE 1979 

Suspende a execução do §1º do art. 212 e do art. 215, 
ambos da Lei nº 1.125, de 27 de outubro de 1971, que instituiu o 
Código Tributário de Manaus, com a modificação introduzida pela 
Lei nº 1.138, de 23 de junho de 1972, do mesmo município. 

Artigo único – É suspensa, .por inconstitucionalidade, nos termos de decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 9 de maio de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário nº 81.950-9, do 
Estado do Amazonas, a execução do § 1º. do art. 212 e do art. 215, ambas da Lei  nº 1.125, de 27 de 
outubro de 1971, que instituiu o Código Tributário de Manaus, com a modificação introduzida pela Lei nº 
1.138, de 23 de junho de 1972, do mesmo município. 

Senado Federal, em 21 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 22 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 113 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê, Estado de 
Santa Catarina, a elevar em Cr$ 49.932.800,00 (quarenta e nove 
milhões, novecentos e trinta e dois mil e oitocentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 49.932.800,00 
(quarenta e nove milhões, novecentos e trinta e dois mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de 



Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de pavimentação das principais 
ruas da cidade e de infra-estrutura, dentro do subprograma FIDREN, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 21 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 22 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 114 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 86.829.997,72 (oitenta e seis 
milhões, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e 
sete cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 86.829.997,72 
(oitenta e seis milhões, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de implantação do Projeto CURA, naquele 
município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 21 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 22 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termas do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 115 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Chapecó, Estado de 
Santa Catarina, a elevar em Cr$ 140.000.000,00 (cento e quarenta 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É Prefeitura Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que 
possa contratar empréstimos no valor acima, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa 
Catarina S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinados 
ao financiamento de obras dos Projetos CURA e FIDREN, naquele município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 21 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 



______________________ 

DCN, 22 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 116 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em .... 
Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 1.000.000.000,00  (um bilhão de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), com o aval do Tesouro do Estado de São Paulo, destinado a assegurar a 
continuidade das obras da linha leste-oeste do Metropolitano de São Paulo, mediante a subscrição de 
ações no aumento de caiptal da Cia. do Metropolitano de São Paulo (METRÔ), por intermédio da Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU – SP), dentro do Programa FITURB/FETRAN, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 22 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 23 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 117 – DE 1979 

Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 9.472.948.098,40 (nove bilhões, quatrocentos e 
setenta e dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil, noventa 
e oito cruzeiros e quarenta centavos). 

Art. 1º – É o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo, nos termos 
do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar uma 
operação de crédito no valor de Cr$ 9.472.948.098,40 (nove bilhões, quatrocentos e setenta e dois milhões, 
novecentos e quarenta e oito mil, noventa e oito cruzeiros e quarenta centavos), junto ao Banco do Estado 
de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), com o 
aval do Tesouro do Estado de São Paulo, destinada ao financiamento dos serviços de combate às 
inundações na região da Grande São Paulo, especialmente nos rios Tietê e Tamanduateí, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 22 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 23 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 118 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado 
do Paraná, a elevar em Cr$ 6.666.418,90 (seis milhões, seiscentos 
e sessenta e seis mil, quatrocentos e dezoito cruzeiros e noventa 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 6.666.418,90 
(seis milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e dezoito cruzeiros e noventa centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinado ao financiamento dos serviços do Programa FINC-FIEGE, naquele município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 22 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 23 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 119 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, Estado 
de Mato Grosso, a elevar em Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de 
implantação do Projeto CURA, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 22 de novembro de 1979. – Luís Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 23 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 120 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piquerobi, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 1.609.541,92 (um milhão, seiscentos e 
nove mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Piquerobi, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 1.609.541,92 
(um milhão, seiscentos e nove mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e dois centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado à execução de obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional da 
COHAB/BAURU, dentro do Programa FINC, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 23 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 24 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 121 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de 
Alagoas, a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
.......... US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares americanos) 
para ser aplicado no programa de infra-estrutura de serviços 
básicos do município. 

Art. 1º – É a Prefeitura de Maceió, Estado de Alagoas, autorizada a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo em moeda, no valor da US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares 
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, sob 
a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para financiar o programa de infra-
estrutura de serviços básicos do município. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e o 
disposto na Lei municipal nº 2.625, de 11 de outubro de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado de 
Alagoas do dia 12 de outubro de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 23 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 24 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 122 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Iracemápolis, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 16.682.626,50 (dezesseis milhões, 
seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis cruzeiros 
e cinqüenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 16.682.626,50 



(dezesseis milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis cruzeiros e cinqüenta centavos) 
o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual, valor, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura no Conjunto Habitacional 
Jardim Iracema, da COHAB-BANDEIRANTE, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 23 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 24 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso V, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 123 – DE 1979 

Aprova as contas do Governador do Distrito Federal, 
relativas ao exercício financeiro de 1976. 

Artigo único – São aprovadas as contas do Governador do Distrito Federal, relativas ao exercício 
financeiro de 1976. 

Senado Federal, em 23 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 24 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 124 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracruz, Estado do 
Espirito Santo, a elevar em Cr$ 8.043.647,88 (oito milhões, 
quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete cruzeiros e 
oitenta e oito centavos) o o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Aracruz, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 8.043.647,88 
(oito milhões, quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete cruzeiros e oitenta e oito centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado do Espírito Santo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura do Conjunto Habitacional 
Jequitibá, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução, entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 27 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 28 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 125 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 284.195.261,90 (duzentos e oitenta e 
quatro milhões, cento e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta 
e um cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 284.195. 
261,90 (duzentos e oitenta e quatro milhões, cento e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e um 
cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de Infra-
estrutura nos Conjuntos Habitacionais COHAB-Itaquera II e III, naquele município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 27 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________  

DCN, 28 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 126 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itu, Estado de São Paulo, 
a elevar em Cr$ 76.592.368,40 (setenta e seis milhões, quinhentos 
e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros e 
quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Itu, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 76.592.368,40 (setenta e 
seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimos no valor acima, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinados ao financiamento de serviços de infra-estrutura nos Conjuntos Habitacionais 
Parque CECAP e Jardim das Rosas, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 27 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 28 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 127 – DE 1979 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 
Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 13.653.500,00 (treze milhões, 
seiscentos e cinqüenta e três mil e quinhentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 13.653.500,00 
(treze milhões, seiscentos e cinqüenta e três mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao 
financiamento dos serviços de complementação urbana, abrangendo a implantação do Programa CURA, 
naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 27 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 28 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 128 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 45,000,000.00 (quarenta e 
cinco milhões de dólares americanos) para financiar programas 
de desenvolvimento sócio-econômico. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Ceará autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo em moeda, no valor de US$ 45,000,000.00 (quarenta e cinco milhões de 
dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para ser aplicado no 
financiamento de projetos de desenvolvimento agrícola e industrial e de infraestrutura econômica e social do 
estado. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e o disposto na Lei 
estadual nº 10.301, de 6 de setembro de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará do dia 10 de 
setembro de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 27 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 28 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do § 5º do art. 23 da Constituição, e eu, Luiz 
Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 129 – DE 1979 

Estabelece alíquotas máximas do imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias. 



Art. 1º – As alíquotas máximas do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
serão as seguintes: 

I – para as operações internas e interestaduais: 

a) nas Regiões Sudeste e Sul: 

1 – 15% (quinze por cento) em 1980; 

2 – 15,5% (quinze inteiros e cinco décimos por cento) em 1981; 

3 – 16% (dezesseis por cento) em 1982 e exercícios subseqüentes. 

b) nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: 

16% (dezesseis por cento) em 1980 e exercícios subseqüentes: 

II – para as operações de exportação: 

13% (treze por cento) em 1980 e exercícios subseqüentes. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 29 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 130 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares americanos) para financiar projetos de 
desenvolvimento econômico-social do estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Paraíba autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo em moeda, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para financiar projetos visando o 
desenvolvimento econômico-social do estado. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e o 
disposto na Lei estadual nº 4.101, de 15 de outubro de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado da 
Paraíba do dia 17 de outubro de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 29 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 30 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 131 – DE 1979 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do 
Amazonas, a realizar operação de empréstimo externo no valor 
de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares americanos) para 
financiar o Programa de Investimento Urbano. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Manaus autorizada a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo, em moeda, no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares 
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para ser aplicado no Programa de 
Investimentos Urbanos, naquele município. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e o 
disposto na Lei municipal nº 1.450, de 30 de outubro de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Amazonas do mesmo dia. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 29 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 30 nov. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do art. 52, inciso 
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 132 – DE 1979 

Cria a Comissão de Municípios. 

Art. 1º – O Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 

1) o art. 73 é acrescido do item: 

"17) de Municípios (CM).” 

2) o art.78 é acrescido do item: 

"16) de Municípios, 17 dezessete)." 

Art. 2º – A Comissão de Municípios (CM) é o órgão técnico de estudos, articulação e colaboração do 
Senado Federal com os Prefeitos e Câmaras de Vereadores, cabendo-lhe opinar sobre as proposições 
pertinentes aos seguintes assuntos: 

I – legislação tributária Federal no que interesse aos municípios; 

II – ajuda financeira federal para planas de obras públicas e atendimento de prejuízos decorrentes de 
calamidade pública, que envolva interesse direto de municípios de um ou mais estados da Federação; 

III – incentivos fiscais que beneficiem municípios ou municípios situados em qualquer área do 
território nacional; 

IV – operações de crédito, internas ou externas, de qualquer natureza, em que um ou mais 
municípios sejam parte interessada; 

V – convênios, em qualquer âmbito, de que um ou mais municípios participem; 

VI – planos viários nacionais, no atinente a Interesses de municípios; 

VII – ajuda técnica federal às Prefeituras, inclusive propiciação de cursos e estágios de treinamento, 
nos órgãos da administração direta, e funcionários municipais; 

VIII – áreas metropolitanas; 



IX – medidas, de qualquer natureza, não compreendidas no espaço de incidência dos itens 
anteriores, que interessem aos municípios. 

Parágrafo único – A Comissão de Municípios (CM) poderá promover pesquisas, conferências, 
reuniões, seminários e determinar a publicação de trabalhos especializados, com o objetivo amplo e 
permanente de estudar e debater a problemática municipal brasileira, sob todos os seus aspectos, e de 
sugerir ou propor medidas de ordem legislativa que melhorem a condição e o desempenho do município no 
quadro político-administrativo do país. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 1º dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 133 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte 
milhões de dólares americanos) para financiar programas de 
infra-estrutura econômica do estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Piauí autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo, em moeda, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para ser aplicado nos Programas de 
infra-estrutura econômica de Apoio ao Desenvolvimento Agrícola, Distritos Industriais, Apoio à Pequena e 
Média Empresas, Modernização Administrativa, Promoção do Artesanato e Aquisição de Equipamentos 
Rodoviários. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á na forma aprovada pelo Poder Executivo Federal, à 
taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as exigências dos órgãos 
encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e o disposto nas Leis n.os 

3.656, de 1º de junho de 1979, e 3.663, de 28 de junho de 1979, publicadas no Diário Oficial do estado, de 6 
de junho de 1979 e 10 de julho de 1979, respectivamente. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 1º dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 134 – DE 1979 

Autorizada a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 290.022.839,81 (duzentos e 
noventa milhões, vinte e dois mil, oitocentos e trinta e nove 
cruzeiros e oitenta e um centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
290.022.839,81 (duzentos e noventa milhões, vinte e dois mil, oitocentos e trinta e nove cruzeiros e oitenta 
e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento da Implementação dos serviços do Programa de 
Complementação Urbana, através do Projeto CURA, naquele município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

____________________ 

DCN, 1º dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 135 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 40,000,000.00 
(quarenta milhões de dólares americanos), para financiar 
investimentos na área compreendida no polígono das secas. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Pernambuco autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos), 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação 
do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para auxiliar o financiamento de investimentos 
previstos para a área do Estado de Pernambuco compreendida no polígono das secas (Agreste e Sertões). 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e o disposto na Lei 
estadual nº 7.976, de 25 de setembro de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 3 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 4 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 136 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barretos, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 8.063.367,00 (oito milhões, sessenta e três 
mil, trezentos e sessenta e sete cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 8.063.367,00 
(oito milhões, sessenta e três mil, trezentos e sessenta e sete cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São 



Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao 
financiamento dos serviços de infraestrutura no Conjunto Habitacional Pedro Cavalini, da CECAP, naquele 
município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 3 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 4 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 137 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de DM 20.000.000,00 
(vinte milhões de marcos alemães) para aplicação no Programa 
de Saúde. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Espírito Santo autorizado a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo, em ou a equivalente em outras moedas, de principal, junto ao 
Kreditanstalt Für Wiederaufbau, Frankfurt am Main, Alemanha, sob a orientação do Ministério da Fazenda e 
do Banco Central do Brasil, para ser aplicado no Programa de Saúde daquele Estado. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de Juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as exigências dos 
órgãos encarregados da política econômico-financeira do Governo Federal e o disposto na Lei estadual nº 
3.297, de 14 de novembro de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, do dia 
subseqüente. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 3 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 4 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 138 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
elevar em Cr$ 88.809.300,00 (oitenta e oito milhões, oitocentos e 
nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 88.809.300,00 (oitenta e oito 
milhões, oitocentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, por conta do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado ao financiamento dos serviços de implantação de onze 
centros sociais urbanos, sendo 8 (oito) do tipo “C" nos Municípios de Bento Gonçalves, Farroupilha, 
Horizontina, Palmeira das Missões, Santiago, São Borja, São Gabriel e Vacaria; 2 (dois) tipo especial em 
Guaporé e Caxias do Sul e 1 (uma) reativação no Município de São Leopoldo, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 



Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 3 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 4 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 139 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Brodowsky, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 10.845.383,46 (dez milhões, oitocentos 
e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e Três cruzeiros e 
quarenta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Brodowsky, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 10.845.383,46 
(dez milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três cruzeiros e quarenta e seis 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura e 
equipamentos comunitários para o Conjunto Habitacional Silvestre Grandi, naquele município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 3 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 4 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 140 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 18.500.882,60 (dezoito milhões, 
quinhentos mil, oitocentos e oitenta e dois cruzeiros e sessenta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Catanduva, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 18.500.882,60 
(dezoito milhões, quinhentos mil, oitocentos e oitenta e dois cruzeiros e sessenta centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura do Conjunto Habitacional CECAP “B”, naquele 
município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 3 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 4 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 141 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Diadema, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 253.565.000,00 (duzentos e cinqüenta e 
três milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Diadema, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
253.565.000,00 (duzentos e cinqüenta e três milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços do Projeto CURA, naquele município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 3 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 4 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 142 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da 
Bahia, a elevar em Cr$ 1.170.300.000,00 (um bilhão, cento e 
setenta milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 1.170.300.00,00 (um 
bilhão, cento e setenta milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao DESENBANCO – Banco de Desenvolvimento do 
Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado ao financiamento dos serviços de implantação do Programa CURA, naquela capital, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo; 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 4 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 5 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 143 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piracicaba, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 485.701.430,55 (quatrocentos e oitenta 
e cinco milhões, setecentos e um mil, quatrocentos e trinta 



cruzeiros e cinqüenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Piracicaba, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
485.701.430,55 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e um mil, quatrocentos e trinta cruzeiros 
e cinqüenta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada a fim de que possa contratar 
empréstimos no total acima, Junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinados ao financiamento dos serviços do Projeto 
CURA e dos Programas PROFILURB, FICAM, FINC e FlNEC, naquele município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 4 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 5 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 144 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaraci, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 5.810.149,40 (cinco milhões, oitocentos e 
dez mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e quarenta centavos), 
o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Guaraci, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 5.810.149,40 
(cinco milhões, oitocentos e dez mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e quarenta centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco Nacional 
da Habitação, destinado ao financiamento dos serviços de infraestrutura no conjunto habitacional Guaraci 
(SP) da COHAB – RP, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 4 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 5 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 145 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 10,000,000.00 
(dez milhões de dólares americanos) para financiar projetos 
prioritários do Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Amazonas autorizado a realizar, com a garantia da União, 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares americanos) ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do 
Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para ser aplicado no financiamento de programas e 



projetos prioritários nos setores de produção, transportes, educação, saúde e saneamento, no Estado do 
Amazonas. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e o disposto na Lei 
estadual no 1.347, de 6 de novembro de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas do 
mesmo dia. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 4 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 5 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte  

RESOLUÇÃO N. 146 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 972.487.701,90 (novecentos e setenta 
e dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e um 
cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
972.487.701,90 (novecentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e um 
cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos Serviços do Programa 
Municipal de Dragagem SANEGRAN-IV, dentro do Programa FINANSA/FIDREN, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 147 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista, 
Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 3.457.616,24 (três milhões, 
quatrocentos e cinqüenta e sete mil, seiscentos e dezesseis 
cruzeiros é vinte e quatro centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
3.457.616,24 (três milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil, seiscentos e dezesseis cruzeiros e vinte e 
quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de 



igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento das obras de infra-estrutura no 
Conjunto Habitacional Maria do Rosário, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 148 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, a elevar em Cr$ 185.445.347,90 (cento e oitenta e 
cinco milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e 
quarenta e sete cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua 
dívida  consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campos, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
185.445.347,90 (cento e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta 
e sete cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar 
um empréstimo de Igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado a financiar a implantação de um 
Projeto CURA, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979, – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 149 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, 
Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 2.135.000,00 (dois 
milhões, cento e trinta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
2.135.000,00 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim 
de que possa contratar um empréstimo de Igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, por conta do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado ao financiamento dos serviços de canalização de um 
arroio no Bairro do Borgo, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 150 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tapera, Estado do Rio 
Grande do Sul, a elevar em Cr$ 4.500.000,00 (quatro milhões e 
quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Tapera, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 4.500.000,00 
(quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado a financiar a canalização 
e revestimento do Arrolo Cinco Irmãos, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 151 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 40.250.000,00 (quarenta milhões, duzentos e cinqüenta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 40.250.000,00 (quarenta milhões, 
duzentos e cinqüenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado ao financiamento dos serviços de implantação de 8 
(oito) centros sociais urbanos do tipo "C”, nos Municípios de Afogados de Ingazeira, Cabrobó Bonito, 
Canhotinho, Sertânia, Lajedo, Santa Cruz do Capiberibe e Vitória de Santo Antão, naquele estado, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 152 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, 
Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 27.480.133,30 (vinte e 
sete milhões, quatrocentos e oitenta mil, cento e trinta e três 
cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
27.480.133,30 (vinte e sete milhões, quatrocentos e oitenta mil, cento e trinta e três cruzeiros e trinta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de serviços de infra-estrutura urbana em 
área do Conjunto Habitacional Marcos Otávio Gonçalves, naquele município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979, – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 153 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas 
Gerais, a elevar em Cr$ 20.476.600,00 (vinte milhões, 
quatrocentos e setenta e seis mil e seiscentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 20.476.600,00 
(vinte milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, 
por conta do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado à construção de um centro de 
abastecimento e mercado municipal, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 154 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 3,060,000.00 (três milhões 
e sessenta mil dólares americanos) para aquisição de sistema 
automático de identificação. 



Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo, em moeda, no valor de US$ 3,060,000.00 (três milhões e sessenta mil 
dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para financiar a aquisição 
de um sistema automático de identificação civil e criminal, destinado à Secretaria da Segurança Pública 
daquele estado. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e o disposto na Lei 
estadual nº 3.664, de 16 de junho de 1978, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia do dia 
subseqüente. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 155 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, 
Estado de Pernambuco, a elevar em Cr$ 372.084.768,00 (trezentos 
e setenta e dois milhões, oitenta e quatro mil e setecentos e 
sessenta e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
372.084.768,00 (trezentos e setenta e dois milhões, oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco do Estado de Pernambuco S. A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de serviços dos Programas FIPLAN, CURA e 
PROFILURB, aquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 156 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 30.137.350,40 (trinta milhões, cento e 
trinta e sete mil, trezentos e cinqüenta cruzeiros e quarenta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 30.137.350,40 



(trinta milhões, cento e trinta e sete mil, trezentos e cinqüenta cruzeiros e quarenta centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado ao financiamento de lotes urbanizados – PROFILURB – e financiamento para urbanização e de 
equipamentos comunitários de conjuntos habitacionais FINC/FINEC, naquele município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente 

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 157 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 538.278.643,20 (quinhentos e 
trinta e oito milhões, duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e 
quarenta e três cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
538.278.643,20 (quinhentos e trinta e oito milhões, duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e 
três cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de projetos 
específicos de sistema viário, iluminação pública, recreação, águas pluviais e água potável, na área CURA, 
Projeto Padroeira, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 158 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
elevar em Cr$ 3.000.000.151,17 (três bilhões, cento e cinqüenta e 
um cruzeiros e dezessete centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar, temporariamente, o 
parâmetro fixado pelo item IV do art. 2º da Resolução nº 62, de 1975, com a redação dada pelo art. 1º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa emitir 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (ORTE – RS), no valor de Cr$ 
3.000.000.151,17 (três bilhões, cento e cinqüenta e um cruzeiros e dezessete centavos), para atender a 
despesas com pessoal e custeio dos serviços públicos no final do exercício econômico-financeiro de 1979. 



Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 159 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas 
Gerais, a elevar em Cr$ 428.799.000,00 (quatrocentos e vinte e 
oito milhões, setecentos e noventa e nove mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
428.799.000,00 (quatrocentos e vinte e oito milhões, setecentos e noventa e nove mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado a financiar a implantação do Projeto CURA, naquele município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 160 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Taquaritinga, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 17.872.812,80 (dezessete milhões, 
oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e doze cruzeiros e 
oitenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Taquaritinga, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 17.872.812,80 
(dezessete milhões, oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e doze cruzeiros e oitenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento das obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional 
CECAP, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 161 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Bom, Estado do 
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 70.462.097,00 (setenta 
milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil e noventa e sete 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
70.462.097,00 (setenta milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil e noventa e sete cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa 
Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento de obras referentes ao sistema viário, lazer e recreação, 
esgoto pluvial e prédio público, dentro do Projeto CURA, naquele município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 162 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em 
Cr$ 1.357.518.624,00 (um bilhão, trezentos e cinqüenta e sete 
milhões, quinhentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e quatro 
cruzeiros) o montante da dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 1.357.518.624,00 (um bilhão, trezentos e 
cinqüenta e sete milhões, quinhentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito 
Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado ao financiamento de projetos e atividades na área de eletrificação urbana em conjuntos 
habitacionais localizados em diversos municípios daquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viena, Presidente.  

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos da art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUCÃO N. 163 – DE 1979 



Autoriza a .Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, Estado 
de São Paulo, a elevar em Cr$ 2.744.320,00 (dois milhões, 
setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – é a Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.744.320,00 
(dois milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao 
financiamento de obra de intra-estrutura no conjunto habitacional da CECAP, naquele município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vll, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 164 – DE 1979 

Suspende a execução dos arts. nº 211 e 212 Da Lei no 
1.125, de 27 de outubro de 1971, que Instituiu o Código Tributário 
de Manaus. 

Artigo único – É suspensa, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
nos autos do Recurso Extraordinário nº. 90.953-6, a execução dos arts. 211 e 212 da Lei nº. 1.125, de 27 de 
outubro de 1971, que instituiu o Código Tributário de Manaus, Estado do Amazonas. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

_______________________ 

DCN, O dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 165 – DE 1979 

Autoriza o Departamento Municipal de Habitação 
(DEMHAB) da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, a Contratar operações de crédito no valor global 
de Cr$ 1.685.409.120,00 (um bilhão, seiscentos e oitenta e cinco 
milhões, quatrocentos e nove mil, cento e vinte cruzeiros). 

Art. 1º – é o Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, nos terrenos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, na qualidade de agente promotor do Banco Nacional da Habitação (BNH), autorizado a 
contratar, diretamente com aquele órgão, operações de crédito no valor global de Cr$ 1.685.409.120,00 (um 
bilhão, seiscentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e nove mil, cento e vinte cruzeiros), destinado ao 
financiamento de projetos e atividades na área de habitação, naquele município, obedecidas às condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 



Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 166 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de 
Alagoas, a elevar em Cr$ 1.301.552.505,60 (um bilhão, trezentos e 
um milhões, quinhentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e 
cinco cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 1.301.552.505,60 (um 
bilhão, trezentos e um milhões, quinhentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e cinco cruzeiros e sessenta 
centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco do Estado de Alagoas S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços necessários à implantação do Projeto CURA, 
naquela capital, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

________________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo s seguinte 

RESOLUÇÃO N. 167– DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 557.440.000,00 (quinhentos e 
cinqüenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros) 
o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santo André, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
557.440.000,00 (quinhentos e cinqüenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado ao financiamento de obras do Projeto CURA, naquele município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 



________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 168 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Americana, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 244.365.830,40 (duzentos e quarenta e 
quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e 
trinta cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Americana, Estado de São Paulo, nos termos do art. 20 da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
244.365.830,40 (duzentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta 
cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de programas habitacionais de 
natureza social – PROFILURB, FICAM, FINC e FINEC – naquele município, obedecidas às condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º  – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________  

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 169 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões 
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar sm Cr$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco Financial S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de projetos e atividades nas 
áreas de infra-estrutura urbana, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 170 – DE 1979 



Autoriza a Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande 
do Norte (COSERN) a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 15.282.860,80 (quinze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, 
oitocentos e sessenta cruzeiros e oitenta centavos). 

Art. 1º – É a Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte (COSERN), nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 15.282.860,80 (quinze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta 
cruzeiros e oitenta centavos), junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de 
eletrificação de conjuntos habitacionais em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 171– DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 26.620.673,17 (vinte e seis milhões, 
seiscentos e vinte mil, seiscentos e setenta e três cruzeiros e 
dezessete centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Itapira, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da Resolução 
no 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 26.620.673,17 (vinte e 
seis milhões, seiscentos e vinte mil, seiscentos e setenta e três cruzeiros e dezessete centavos) o montante 
de sua divida consolidada, a fim de que a Companhia de Habitação Popular de Campinas, como agente 
promotor, possa contratar empréstimo junto ao Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao 
financiamento de 221 (duzentos e vinte e uma) unidades habitacionais no Conjunto José Secchi, naquele 
município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 172 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, 
Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 76.654.432,00 (setenta e 
seis milhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e 
trinta e dois cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – è a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
76.654.432,00 (setenta e seis milhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois 



cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimos junto ao Banco 
do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinados ao financiamento de lotes urbanizados (PROFILURB) e Financiamentos para 
Urbanização e de Equipamentos Comunitários Habitacionais (FINC/FINEC), obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 173 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, 
Estado de São Paulo, s elevar em Cr$ 53. 783. 022,28 (cinqüenta e 
três milhões, setecentos e oitenta e três mil, vinte e dois 
cruzeiros e vinte e oito centavos) o montante de sua divide 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, nos termos do art. 
2º. da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
53.783.022,28 (cinqüenta e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, vinte e dois cruzeiros e vinte e oito 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que a Companhia de Habitação Popular de 
Campinas, como agente promotor, possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de 395 (trezentas e noventa e cinco) unidades 
residenciais, no Conjunto Santa Bárbara d’Oeste I, naquele município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 174 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tietê, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 22.437.090,91 (vinte e dois milhões, 
quatrocentos e trinta e sete mil, noventa cruzeiros e noventa e um 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Tietê, Estado de São Paulo, nos termos do art. 20 da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 22.437.090,91 (vinte e 
dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, noventa cruzeiros e noventa e um centavos) o montante de 
sua divida consolidada, a fim de que a Companhia de Habitação Popular de Campinas, como agente 
promotor, possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado ao financiamento de 180 (cento e oitenta) unidades habitacionais integrantes do conjunto 
Joaquim Rodrigues Alves, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 



Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

_______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 175 – DE 1979 

Autoriza a Empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso do 
Sul S.A. a contratar operações de crédito no valor de Cr$ 
156.040.000,00 (cento e cinqüenta e seis milhões e quarenta mil 
cruzeiros). 

Art. 1º – É a Empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul S.A. (ENERSUL), nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de empréstimo no valor de Cr$ 156.040.000,00 (cento e cinqüenta e seis milhões e quarenta mil cruzeiros), 
junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado ao financiamento das obras de energia elétrica dos conjuntos habitacionais 
vinculados ao PLANHAP – MS, obedecidas às condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 176 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado 
de São Paulo, a elevar em Cr$ 7.858.741,95 (sete milhões, 
oitocentos e cinqüenta e oito mil, setecentos e quarenta e um 
cruzeiros e noventa e cinco centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – é a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 7.858.741,95 
(sete milhões, oitocentos e cinqüenta e oito mil, setecentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e cinco 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este como agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH) destinado ao financiamento de obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional CECAP, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 177 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José, Estado de 
Santa Catarina, a elevar em Cr$ 10.587.118,95 (dez milhões, 
quinhentos e oitenta e sete mil, cento e dezoito cruzeiros e 
noventa e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São José, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 10.587.118,95 
(dez milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e dezoito cruzeiros e noventa e cinco centavos) o 
montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado de Santa Catarina S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento de projetos e atividades nas áreas de infra-estrutura urbana, 
naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 178 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a 
elevar em Cr$ 312.080.000,00 (trezentos e doze milhões, oitenta 
mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 312.080.000,00 (trezentos e 
doze milhões, oitenta mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de construção 
de escolas, postos de saúde e unidade de segurança nos conjuntos habitacionais, vinculados ao PLANHAP 
– MS, no período 1979/1982, naquele estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

______________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 179 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta 



milhões de dólares americanos) para aplicação em programas 
prioritários do estado. 

Art. 1º – E o Governo do Estado de Goiás autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo em moeda, no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, sob 
a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para ser aplicado nos Programas de 
Apoio aos Setores Agropecuários e de Infra-estrutura Energética, a serem desenvolvidos naquele Estado. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e o disposto na Lei 
Estadual nº. 7.936, de 10 de junho de 1975, modificada pela Lei estadual nº 8.493, de 8 de junho de 1978. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 180 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 40,000,000.00 
(quarenta milhões de dólares americanos), destinado a financiar 
programas de investimentos do estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a realizar, com a garantia da União, 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos) 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação 
do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado a financiar programas de investimentos 
naquele estado. 

Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregadas da. execução da politica econômico-financeira do Govemo Federal e o 
disposto na autorização legislativa estadual contida na Resolução nº 2.156, de 13 de novembro de 1979. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

______________________ 

DCN, 8 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 181 – DE 1979 

Autoriza a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul 
(SANESUL), a contratar operação de empréstimo no valor de Cr$ 
312.080.000,00 (trezentos e doze milhões e oitenta mil cruzeiros). 



Art. 1º – é a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (SANESUL), nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
empréstimo no valor de Cr$ 312.080.000,00 (trezentos e doze milhões e oitenta mil cruzeiros) junto ao 
Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento das obras de abastecimento de água e esgotos sanitários dos 
conjuntos habitacionais vinculados ao PLANHAP – MS, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 
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________________________ 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do art. 171, 
parágrafo único, da Constituição, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 182 – DE 1979 

Autoriza o Govemo do Estado de Minas Gerais a alienar à 
Companhia Suzano de Papel e Celulose área de 100.000 ha (cem 
mil hectares) de terras devolutas, para implantação de projeto de 
reflorestamento. 

Art. 1º – E o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a alienar à Companhia Suzano de Papel 
e Celulose, empresa líder do Grupo Suzano-Feffer, com sede em São Paulo, áreas de terras devolutas de 
propriedade do Estado de Minas Gerais, perfazendo um total de 100.000 ha (cem mil hectares), ao preço 
mínimo de Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros) o hectare, atualizado monetariamente a partir de 1º de julho de 1975, 
de acordo com os índices das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, situadas nos Municípios de 
Turmalina, Minas Novas e Virgem da Lapa, destinadas à implantação de projeto de reflorestamento. 

Art. 2º – A operação de alienação a que se refere o artigo anterior obedecerá a todas as condições, 
limites, áreas, medidas, demarcações e demais elementos técnicos a serem estabelecidos pelos órgãos 
técnicos do Governo do Estado de Minas Gerais, respeitados os direitos de terceiros e o interesse público 
porventura manifesto, a legislação estadual que trata da espécie e, ainda, o disposto na Lei estadual nº 
6.977, de 18 de abril de 1977, autorizativa da operação. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Senado Federal, em 5 de 
dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nas termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 183 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Estância de Socorro, 
Estado de São Paulo, s elevar em Cr$ 6.782.170,98 (seis milhões, 
setecentos e altera e dois mil, cento e setenta cruzeiros e noventa 
e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Estância de Socorro, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
6.782.170,98 (seis milhões, setecentos e oitenta e dois mil, cento e setenta cruzeiros e noventa e oito 
centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que a Companhia de Habitação Popular de 
Campinas, como agente promotor, possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco Nacional 



da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de 60 (sessenta) unidades habitacionais integrantes do 
Conjunto Palmira Aparecida de Souza Barbosa, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 
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________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 184 – DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a elevar em ...... 
Cr$ 99.000.000,00 (noventa e nove milhões de cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – é o Governo do Estado do Ceará, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 99.000.000,00 (noventa e nove milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano do Nordeste (FUNDURBANO), destinado a complementar recursos necessários à execução de 
projetos integrantes do sistema viário das cidades de Baturité, Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte, naquele 
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  

_____________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 185 – DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 10.966.727,23 (dez milhões, 
novecentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e sete 
cruzeiros e vinte e três centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 10.966.727,23 
(dez milhões, novecentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e sete cruzeiros e vinte e três centavos) 
o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento de obras de infra-estrutura geral e construção de 
equipamentos comunitários públicos, no Conjunto Habitacional CECAP, naquele município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente.  



_____________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2. 

________________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 186 – DE 1979 

Autoriza s Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, 
Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 210.404.870,40 (duzentos e 
dez milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e setenta 
cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
210.404.870,40 (duzentos e dez milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e setenta cruzeiros e 
quarenta centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo 
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado à aquisição de áreas, comercialização de lotes e construção, conclusão, 
ampliação ou melhoria de habitação, através do PROFILURB e do FICAM, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1979. – Luiz Viana, Presidente. 

______________________ 

DCN, 6 dez. 1979, s. 2.   
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