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– Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapuranga, Estado de Goiás, a contratar operações de crédito no valor 
global de Cr$ 8.469.000,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil cruzeiros) ........................... 42  

RESOLUÇÃO N. 76 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 23.801.336,00 (vinte e três milhões, 
oitocentos e um mil, trezentos e trinta e seis cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada ................. 42  

RESOLUÇÃO N. 77 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Pendências, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 9.525.400,00 (nove milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e quatrocentos cruzeiros) 
........................................................................................................................................................................ 43  

RESOLUÇÃO N. 78 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antonio, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em               
Cr$ 2.578.600,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada ......................................................................................................................................... 43  

RESOLUÇÃO N. 79 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 1.046.450.500,00 (um bilhão, quarenta e 
seis milhões, quatrocentos e cinqüenta mil e quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada 
........................................................................................................................................................................ 44  

RESOLUÇÃO N. 80 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 352.967.320,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e 
vinte cruzeiros) ............................................................................................................................................... 44  

RESOLUÇÃO N. 81 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor 
de US$ 110,000,000.00 (cento e dez milhões de dólares norte-americanos) destinada ao Programa de 
Obras Viárias e Ligações Troncais daquele Estado ...................................................................................... 45  

RESOLUÇÃO N. 82 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em                          
Cr$ 945.617.624,10 (novecentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte 
e quatro cruzeiros e dez centavos), o montante de sua dívida consolidada ................................................. 45  

RESOLUÇÃO N. 83 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauí, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros) ...................................... 46  

RESOLUÇÃO N. 84 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Patu, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 9.691.100,00 (nove milhões, seiscentos e noventa e um mil e cem cruzeiros) ................... 46 



 
RESOLUÇÃO N. 85 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e dois mil cruzeiros) .......................................... 47  

RESOLUÇÃO N. 86 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, a elevar em Cr$ 13.487.800,00                  
(treze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada ...................................................................................................................................................  47  

RESOLUÇÃO N. 87 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 18.714.000,00 (dezoito milhões, 
setecentos e quatorze mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ................................................ 48  

RESOLUÇÃO N. 88 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 17.438.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e oito mil cruzeiros ......... 48  

RESOLUÇÃO N. 89 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a elevar em .......... Cr$ 782.884.600,00 
(setecentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada .................................................................................................................................. 49  

RESOLUÇÃO N. 90 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Araçatuba, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 743.634.000,00 
(setecentos e quarenta e três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada .................................................................................................................................................... 49  

RESOLUÇÃO N. 91 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 64.104.000,00 (sessenta e quatro 
milhões, cento e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada .............................................. 50  

RESOLUÇÃO N. 92 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$ 1.241.055.262,08 (um bilhão, duzentos e 
quarenta e um milhões, cinqüenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois cruzeiros e oito centavos) o 
montante de sua dívida consolidada ............................................................................................................. 50  

RESOLUÇÃO N. 93 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 1.534.085.100,00 (um bilhão, quinhentos 
e trinta e quatro milhões, oitenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ........ 51  

RESOLUÇÃO N. 94 – DE 1983 

–

  

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em                               
Cr$ 433.415.922,39 (quatrocentos e trinta e três milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e vinte e 
dois cruzeiros e trinta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada ........................................... 51 



 
RESOLUÇÃO N. 95 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$ 1.702.223.000,00 (um bilhão, setecentos e dois 
milhões, duzentos e vinte e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ...............................  52  

RESOLUÇÃO N. 96 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a contratar operação de empréstimo externo no valor 
de DM 10.900.000,00 (dez milhões e novecentos mil marcos alemães), destinados a financiar o Projeto de 
Proteção Contra as Cheias do Vale do Rio dos Sinos, naquele Estado ........................................................52  

RESOLUÇÃO N. 97 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a elevar em Cr$ 717.785.762,58 (setecentos a dezessete 
milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois cruzeiros e cinqüenta e oito 
centavos) o montante de sua dívida consolidada .......................................................................................... 53  

RESOLUÇÃO N. 98 – DE 1983 

–

 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a elevar em                           
Cr$ 1.879.226.000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove milhões, duzentos e vinte e seis mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada .......................................................................................................... 54  

RESOLUÇÃO N. 99 – DE 1983 

– Suspende a execução do art. 223 do Código Tributário do Município de Paraguaçu Paulista, Estado de 
São Paulo – Lei n º 1.131, de 13 de dezembro de 1977 ............................................................................... 54  

RESOLUÇÃO N. 100 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Patu, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 12.458.000,00 (doze milhões, quatrocentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros) .................... 54  

RESOLUÇÃO N. 101 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura da Cidade do Recife, Estado do Pernambuco, e elevar em Cr$ 95.072.500.00 
(noventa e cinco milhões, setenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida                
consolidada .................................................................................................................................................... 55  

RESOLUÇÃO N. 102 – DE 1983 

–

 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em                             
Cr$ 180.975.100,00 (cento e oitenta milhões, novecentos e setenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada ............................................................................................................................. 55  

RESOLUÇÃO N. 103 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 30.000.000,00 (trinta 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ....................................................................... 56  

RESOLUÇÃO N. 104 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$ 602.516.000,00 (seiscentos e dois milhões, 
quinhentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ............................................. 56 



 
RESOLUÇÃO N. 105 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a elevar em ........ Cr$ 48.365.100,00 
(quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada .................................................................................................................................................... 57  

RESOLUÇÃO N. 106 – DE 1983 

– Altera a lotação de Gabinetes do Senado Federal, e dá outras providências ............................................ 57  

RESOLUÇÃO N. 107 – DE 1983 

– Suspende a execução do art. 212 do Código Tributário do Município de Flórida Paulista, Estado de São 
Paulo – Lei n º 950, de 20 de dezembro de 1977 .......................................................................................... 61  

RESOLUÇÃO N. 108 – DE 1983 

– Suspende a execução da letra e do inciso I do art. 54 da Constituição do Estado de São Paulo, no tocante 
às expressões "Inconstitucionalidade e" ........................................................................................................ 61  

RESOLUÇÃO N. 109 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Velho, Estado de Rondônia, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 1.024.242.465,90 (um bilhão, vinte e quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil, 
quatrocentos e sessenta e cinco cruzeiros e noventa centavos) .................................................................. 62  

RESOLUÇÃO N. 110 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínia, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 388.960.640,88                     
(trezentos e oitenta e oito milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta cruzeiros e oitenta e 
oito centavos) o montante de sue dívida consolidada ................................................................................... 62  

RESOLUÇÃO N. 111 – DE 1983 

– Suspende a execução do § 1º, 1 e 3, da Cláusula Primeira, do Convênio ICM n º 44, de 7 de dezembro de 
1976, e do art. 2º, § 1º, 1 e 3, da Portaria n º 313, de 29 de dezembro de 1976, do Diretor da Receita 
Estadual de Minas Gerais .............................................................................................................................. 63  

RESOLUÇÃO N. 112 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Olho D'água dos Borges, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 4.397.200,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil e 
duzentos cruzeiros) ........................................................................................................................................ 63  

RESOLUÇÃO N. 113 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Santana do Mato, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 10.077.000,00 (dez milhões e setenta e sete mil cruzeiros) ............................... 64  

RESOLUÇÃO N. 114 – DE 1983 

–

 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em                       
Cr$ 8.153.200,00 (oito milhões, cento e cinqüenta e três mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada .................................................................................................................................................... 64 



 
RESOLUÇÃO N. 115 – DE 1983 

–

 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em                             

Cr$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ......... 65  

RESOLUÇÃO N. 116 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Bataiporã Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 5.221.500,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e um mil e quinhentos cruzeiros) ... 65  

RESOLUÇÃO N. 117 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Gurupi, Estado de Goiás, a contratar operação no valor de                         
Cr$ 14.422.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil cruzeiros) ........................................ 66  

RESOLUÇÃO N. 118 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em                   
Cr$ 11.620.000,00 (onze milhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida              
consolidada .................................................................................................................................................... 66  

RESOLUÇÃO N. 119 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Riaíma, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 38.265.000,0 (trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros) .................................... 67  

RESOLUÇÃO N. 120 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Cumari, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 3.857.900,00 (três milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil e novecentos cruzeiros) ........................ 67  

RESOLUÇÃO N. 121 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás, Estado de Goiás, a elevar em Cr$ 43.095.116,56 
(quarenta e três milhões, noventa e cinco mil, cento e dezesseis cruzeiros e cinqüenta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada ............................................................................................................. 68  

RESOLUÇÃO N. 122 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 32.953.558,47 (trinta e dois milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e 
cinqüenta e oito cruzeiros e quarenta e sete centavos .................................................................................. 68  

RESOLUÇÃO N. 123 – DE 1983 

–

 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás, a elevar em                       
Cr$ 33.150.000,00 (trinta e três milhões, cento e cinqüenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada .................................................................................................................................................... 69  

RESOLUÇÃO N. 124 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 451.355.900,00 (quatrocentos e 
cinqüenta e um milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada .................................................................................................................................................... 69 



 
RESOLUÇÃO N. 125 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 39.930.000,00 (trinta e nove milhões, 
novecentos e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ..................................................... 70  

RESOLUÇÃO N. 126 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, a elevar em Cr$ 10.531.400,00 (dez milhões, 
quinhentos e trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada .................... 70  

RESOLUÇÃO N. 127 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio, Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$ 4.281.025,24 
(quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, vinte e cinco cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante 
de sua dívida consolidada ............................................................................................................................. 71  

RESOLUÇÃO N. 128 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Aloândia, Estado de Goiás, a elevar em Cr$ 13.128.492,00 (treze 
milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada .................................................................................................................................................... 71  

RESOLUÇÃO N. 129 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Umari, Estado do Ceará, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 12.277.000,00 (doze milhões, duzentos e setenta e sete mil cruzeiros) ................................................ 72  

RESOLUÇÃO N. 130 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Ceará, a elevar em Cr$ 14.435.200,00 (quatorze milhões, quatrocentos 
e trinta e cinco mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ......................................... 72  

RESOLUÇÃO N. 131 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do Tabuado, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em          
Cr$ 4.703.100,00 (quatro milhões, setecentos e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada .................................................................................................................................................... 73  

RESOLUÇÃO N. 132 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a elevar Cr$ 615.170,500,00 
(seiscentos e quinze milhões, cento e setenta mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada .................................................................................................................................................... 74  

RESOLUÇÃO N. 133 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado da São Paulo, a elevar em Cr$ 493.771.000,00 
(quatrocentos e noventa e três milhões, setecentos e setenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada .................................................................................................................................................... 74  

RESOLUÇÃO N. 134 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Caxambu, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 123.939.000,00 (cento e vinte e três milhões, novecentos e trinta e nove mil cruzeiros) ......... 74 



 
RESOLUÇÃO N. 135 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, a elevar em Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e 
dezoito milhões e noventa e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ........................... 75  

RESOLUÇÃO N. 136 – DE 1983 

– Suspende a execução da Lei n º 38, de 6 de dezembro de 1977, do Município de Nova Granada, do 
Estado de São Paulo ..................................................................................................................................... 75  

RESOLUÇÃO N. 137 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso, a elevar em                               
Cr$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ................. 76  

RESOLUÇÃO N. 138 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Cândido Mota, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 114.178.153,00 
(cento e quatorze milhões, cento e setenta e oito mil, cento e cinqüenta e três cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada ......................................................................................................................................... 76  

RESOLUÇÃO N. 139 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 734.671.283,31 
(setecentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e três cruzeiros e 
trinta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada ........................................................................ 77  

RESOLUÇÃO N. 140 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, a contratar operação de empréstimo 
externo no valor de Cr$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos) destinada à implantação 
de obras prioritárias naquele Município ......................................................................................................... 77  

RESOLUÇÃO N. 141 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, a elevar em Cr$ 56.508.859,95 
(cinqüenta e seis milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e cinqüenta e nove cruzeiros e noventa e cinco 
centavos) o montante de sua dívida consolidada .......................................................................................... 78  

RESOLUÇÃO N. 142 – DE 1983 

– Autoriza a alienação de terras de propriedade da Superintendência da Zona Franca de Manaus – 
SUFRAMA, á Empresa Agropecuária Porta Alegre S.A. ............................................................................... 78  
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RESOLUÇÃO N. 144 – DE 1983 
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seiscentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida             
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de sua dívida consolidada ............................................................................................................................. 81  
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RESOLUÇÃO N. 149 – DE 1983 
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Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros) ......................................................... 85 
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– Autoriza a Prefeitura Municipal de Uberlâdia, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 495.756.000,00 
(quatrocentos e noventa e cinco milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada ......................................................................................................................................... 86  
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– Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Estado de São Paulo, a elevar em                     
Cr$ 1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e sete 
cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada .............................................. 87  

RESOLUÇÃO N. 158 – DE 1983 
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(doze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ............................................................. 87  

RESOLUÇÃO N. 159 – DE 1983 
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seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada .................................................................................................................................................... 88  

RESOLUÇÃO N. 160 – DE 1983 
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cruzeiros e oitenta e dois centavos) .............................................................................................................. 89  

RESOLUÇÃO N. 162 – DE 1983 
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consolidada .................................................................................................................................................... 89  

RESOLUÇÃO N. 163 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Paraíba a elevar em Cr$ 749.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove 
milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ........................... 91  

RESOLUÇÃO N. 164 – DE 1983 



– Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em Cr$ 1.172.118.000,00 (um bilhão, cento e setenta e 
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RESOLUÇÃO N. 165 – DE 1983 
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RESOLUÇÃO N. 168 – DE 1983 
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montante de sua dívida consolidada ............................................................................................................. 93  
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– Autoriza a Prefeitura Municipal de Palestina, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 7.409.138,40 (sete milhões, quatrocentos e nove mil, cento e trinta e oito cruzeiros e quarenta 
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consolidada .................................................................................................................................................... 97  
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RESOLUÇÃO N. 182 – DE 1983 

– Autoriza

 

a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a elevar em                                
Cr$ 589.700.000,00 (quinhentos e oitenta e nove milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada ......................................................................................................................................... 99  

RESOLUÇÃO N. 183 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de lguatama, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 105.855.750,00 
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– Autoriza a Prefeitura Municipal de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 69.673.800,00 
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RESOLUÇÃO N. 185 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Joaima, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 19.132.400.00 
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RESOLUÇÃO N. 186 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 317.567.250,00 
(trezentos e dezessete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros), o 
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...................................................................................................................................................................... 126  

RESOLUÇÃO N. 232 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Curvelo, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 292.751.200,00 (duzentos e noventa e dois milhões, setecentos e cinqüenta e um mil e 
duzentos cruzeiros) ...................................................................................................................................... 126  

RESOLUÇÃO N. 233 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de João Montevade, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 182.969.500.00 (cento e oitenta e dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil e 
quinhentos cruzeiros) ................................................................................................................................... 127  

RESOLUÇÃO N. 234 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréo, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 85.668.358,73 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinqüenta 
e oito cruzeiros e setenta e três centavos) ...................................................................................................128  

RESOLUÇÃO N. 235 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a contratar empréstimo externo no valor de                  
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanas) destinado ao Programa de Investimentos 
do Estado ..................................................................................................................................................... 128  

RESOLUÇÃO N. 236 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 433.786.500,00 (quatrocentos e trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil e 
quinhentos cruzeiros) ................................................................................................................................... 129  

RESOLUÇÃO N. 237 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Luís, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 725.043.150,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, quarenta e três mil, cento e cinqüenta 
cruzeiros) ..................................................................................................................................................... 129  

RESOLUÇÃO N. 238 – DE 1983 

– Suspende a execução da Lei n º 570, de 13 de dezembro de 1977, do Município de Ibirá, no Estado de 
São Paulo .................................................................................................................................................... 130  

RESOLUÇÃO N. 239 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Luís, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 81.583.500,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos cruzeiros) .. 
...................................................................................................................................................................... 130  

RESOLUÇÃO N. 240 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Passa Quatro, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 46.449.200,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos 
cruzeiros) ..................................................................................................................................................... 131 



 
RESOLUÇÃO N. 241 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Oriente, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos 
cruzeiros) ..................................................................................................................................................... 131  

RESOLUÇÃO N. 242 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a contratar operação de crédito no valor de                          
Cr$ 75.680.370,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e setenta cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 132  

RESOLUÇÃO N. 243 – DE 1983 

– Suspende a execução do art. 53 e seu parágrafo único da Lei n º 35, de 31 de dezembro de 1966, e do 
Decreto n º 7, de 25 de junho de 1968, ambos do Município de Rancharia, no Estado do São Paulo ....... 132  

RESOLUÇÃO N. 244 – DE 1983 

– Suspende a execução dos arts. 293, 294, 295 e 296 da Lei n º 123, de 22 de dezembro de 1966, do 
Município de Santa Fé, no Estado do Paraná ............................................................................................. 132  

RESOLUÇÃO N. 245 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
Crédito no valor de Cr$ 61.450.200,00 (sessenta e um milhões, quatrocentos e cinqüenta mil e duzentos 
cruzeiros) ..................................................................................................................................................... 133  

RESOLUÇÃO N. 246 – DE 1983 

– Autorize a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 82.587.033,17 (oitenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, trinta e três 
cruzeiros e dezessete centavos) ................................................................................................................. 133  

RESOLUÇÃO N. 247  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 127.877.086,90 (cento e vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, 
oitenta e seis cruzeiros e noventa centavos) ............................................................................................... 134  

RESOLUÇÃO N. 248  – DE 1983 

– Suspende a execução do parágrafo único do art. 144 da Lei n º 2.655, de  21 de dezembro de 1979, do 
Município de Maceió, no Estado de Alagoas ............................................................................................... 134  

RESOLUÇÃO N. 249  – DE 1983 

– Suspende a execução do § 3º do art. 26 da Lei n º 4.881-A, de 6 de dezembro da 1965, do Estado do Rio 
de Janeiro, no tocante às expressões "....  de dois cargos de magistério, ou” ............................................ 135  

RESOLUÇÃO N. 250  – DE 1983  

– Autoriza o Governo do Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 36.722.513,00 
(trinta e seis milhões, setecentos  vinte e dois mil, quinhentos e treze cruzeiros) ...................................... 135 



 
RESOLUÇÃO N. 251  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 584.224.200,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil 
e duzentos cruzeiros) ................................................................................................................................... 135  

RESOLUÇÃO N. 252  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Botelhos, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 50.888.600,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) .... 136  

RESOLUÇÃO N. 253  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Dellinópolis, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 50.888.600,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) 136  

RESOLUÇÃO N. 254  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 3.072.000,00 (três milhões, setenta e dois mil cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 137  

RESOLUÇÃO N. 255  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Caral, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 43.378.650.00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta 
cruzeiros) ..................................................................................................................................................... 137  

RESOLUÇÃO N. 256  – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a contratar operação de crédito no valor de                  
Cr$ 206.675.000,00 (duzentos e seis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 138  

RESOLUÇÃO N. 257  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 184.350.600,00 (cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e cinqüenta mil e seiscentos 
cruzeiros) ..................................................................................................................................................... 138   

RESOLUÇÃO N. 258  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Resende, Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 142.580.000,00 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 139  

RESOLUÇÃO N. 259  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São Paulo, a realizar operação de empréstimo externo 
no valor de US$ 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares norte-americanos), destinado ao Programa de 
Investimentos Urbanos ................................................................................................................................ 139  

RESOLUÇÃO N. 260  – DE 1983 



– Prorroga por 60 (sessenta) dias o prazo concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimento n º 
188, de 1983, destinada a estudar modificações ou a revogação da Lei n º 6.620, de 1978, que alterou o 
Decreto-lei n º 898, de 1969 ........................................................................................................................ 140  

RESOLUÇÃO N. 261  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Umarizal, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 20.004.000,00 (vinte milhões e quatro mil cruzeiros) ............................................. 140  

RESOLUÇÃO N. 262  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Galiléia, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 36.593.900,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil e novecentos cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 141  

RESOLUÇÃO N. 263  – DE 1983   

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Paula Cândido, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 18.296.950,00 (dezoito milhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos o 
cinqüenta cruzeiros ...................................................................................................................................... 141  

RESOLUÇÃO N. 264  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Resende, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 65.067.975,00 (sessenta e cinco milhões, sessenta e sete mil, novecentos e setenta 
e cinco cruzeiros) ......................................................................................................................................... 142  

RESOLUÇÃO N. 265  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 81.123.270,29 (oitenta e um milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e setenta cruzeiros e 
vinte e nove centavos) ................................................................................................................................. 142  

RESOLUÇÃO N. 266  – DE 1983  

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Barroso, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 173.514.600,00 (cento e setenta e três milhões, quinhentos e quatorze mil e seiscentos 
cruzeiros) ..................................................................................................................................................... 143  

RESOLUÇÃO N. 267 –  DE 1983 

– Suspende a execução do art. 207 do Código Tributário do Município de Planalto, no Estado de São Paulo, 
com a redação dada pela Lei Municipal n º 41, de 14 de agosto de 1977, do mesmo Município  
...................................................................................................................................................................... 143  

RESOLUÇÃO N. 268  – DE 1983  

– Suspende a execução do art. 320 da Lei n º 782, de 1987, do Município de Paraguaçu Paulista, no Estado 
de São Paulo  .............................................................................................................................................. 144   

RESOLUÇÃO N. 269  – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito no valor de                         
Cr$ 541.004.400,00 (quinhentos e quarenta e um milhões, quatro mil e quatrocentos cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 144 



 
RESOLUÇÃO N. 270  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 3.356.506,00 (três milhões, trezentos e cinqüenta e seis mil, quinhentos e seis cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 145  

RESOLUÇÃO N. 271  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Pirapetinga, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 50.888.600,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 145  

RESOLUTO N. 272  – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a contratar operação de crédito no valor de                 
Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 146  

RESOLUÇÃO N. 273  – DE 1983 

–

 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, a elevar em                                 
Cr$ 209.108.000,00 (duzentos e nove milhões, cento e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada .................................................................................................................................................. 146  

RESOLUÇÃO N. 274  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Caçador, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 5.447.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 147  

RESOLUÇÃO N. 275  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Ceará- Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 130.279.719,24 (cento e trinta milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e 
dezenove cruzeiros e vinte e quatro centavos) ........................................................................................... 147  

RESOLUÇÃO N. 276 DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Piranga, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta 
cruzeiros) ..................................................................................................................................................... 148  

RESOLUÇÃO N. 277  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal do Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros) .................................................. 148  

RESOLUÇÃO N. 278  – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 75.548.815,00 
(setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quinze cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 149   

RESOLUÇÃO N. 279  – DE 1983 



– Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de empréstimo externo no valor de DM 
10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), destinado ao Programa "Pequena Irrigação a Nível 
Propriedade" ................................................................................................................................................ 149  

RESOLUÇÃO N. 280  – DE 1983 

– Suspende a execução do art. 2º da Lei n º 1.060, de 26 de dezembro de 1978, do Município de Pompéia, 
no Estado de São Paulo .............................................................................................................................. 150  

RESOLUÇÃO N. 281  – DE 1983 

– Suspende a execução dos arts. 3º, 4º e 5º, da Lei nº 270, de 2 de dezembro de 1977, do Município de 
Orindiúva, no Estado de São Paulo ............................................................................................................. 150  

RESOLUÇÃO N. 282  – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 453.256.608,00 
(quatrocentos e cinqüenta e três milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil, seiscentos e oito cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 151  

RESOLUÇÃO N. 283  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 45.847.515,36 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, 
quinhentos e quinze cruzeiros e trinta e seis centavos) .............................................................................. 151  

RESOLUÇÃO N. 284  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 179.960.500,00 (cento e setenta e nove milhões, novecentos e sessenta mil e 
quinhentos cruzeiros) ................................................................................................................................... 152  

RESOLUÇÃO N. 285  – DE 1983 

– Prorroga por 120 (cento e vinte) dias o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela 
Resolução n º 52, de 1980, que investiga o funcionamento do mercado financeiro do País ...................... 152  

RESOLUÇÃO N.  286  – DE 1983  

– Prorroga por 120 (cento e vinte) dias, o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela 
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RESOLUÇÃO N. 287  – DE 1983 

– Prorroga por 120 (cento e vinte) dias o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela 
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RESOLUÇÃO N. 288  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 1.153.986.270,80 (um bilhão, cento e cinqüenta e três milhões, novecentos e oitenta 
e seis mil, duzentos e setenta cruzeiros e oitenta centavos) ....................................................................... 154  

RESOLUÇÃO N. 289  – DE 1983 



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 3.352.000,00 (três milhões, trezentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros) ................ 154  

RESOLUÇÃO N. 290  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 39.015.006,19 (trinta e nove milhões, quinze mil, seis cruzeiros e dezenove 
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RESOLUÇÃO N. 291  – DE 1983 

–

 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a contratar operação de crédito no valor de                            
Cr$ 1.474.772.069,23 (um bilhão, quatrocentos e setenta e quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, 
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RESOLUÇÃO N. 292  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros) ............................................... 156  

RESOLUÇÃO N. 293   – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaueira, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no valor de 
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RESOLUÇÃO N. 294  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 34.666.015,32 (trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quinze cruzeiros e 
trinta e dois centavos) .................................................................................................................................. 157  

RESOLUÇÃO N. 295  – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 8.114.447.554,92 (oito bilhões, cento e 
quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e noventa 
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RESOLUÇÃO N. 296  – DE 1983 
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RESOLUÇÃO N. 297  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Araranguá, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 29.847.909,39 (vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e nove 
cruzeiros e trinta e nove centavos) .............................................................................................................. 158  

RESOLUÇÃO N. 298  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Pirapora, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões, noventa e quatro mil cruzeiros) ...................... 159  

RESOLUÇÃO N. 299  – DE 1983 



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 36.406.475,24 (trinta e seis milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco 
cruzeiros e vinte e quatro centavos) ............................................................................................................ 159  

RESOLUÇÃO N. 300  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Ataléia, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 70.691.880,00 (setenta milhões, seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta cruzeiros) . 
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RESOLUÇÃO N. 301  – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 747.290.796,00 
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RESOLUÇÃO N. 302  – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 11.955.596.307,00 (onze bilhões, 
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RESOLUÇÃO N. 303  – DE 1983 
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RESOLUÇÃO N. 304  – DE 1983 
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RESOLUÇÃO N. 307  – DE 1983 
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RESOLUÇÃO N. 308  – DE 1983 
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cruzeiros e dois centavos) ........................................................................................................................... 164  



RESOLUÇÃO N. 309  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Anaurilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 4.890.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa mil cruzeiros) ....................... 164  

RESOLUÇÃO N. 310  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Machado, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 160.494.131,56 (cento e sessenta milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e trinta 
e um cruzeiros e cinqüenta e seis centavos) ............................................................................................... 165  

RESOLUÇÃO N. 311  – DE 1983 

– Suspende a execução dos arts. 34 a 38 da Lei n º 575, de 19 de dezembro de 1975, do Município de 
Sales Oliveira, no Estado de São Paulo .................................................................................................... 165  

RESOLUÇÃO N. 312  – DE 1983 

– Suspende a execução da expressão "ou judicial", contida no § 3º do art. 90 da Lei n º 440, de 24 de 
setembro de 1974, do Estado de São Paulo ............................................................................................... 166  

RESOLUÇÃO N. 313  – DE 1983 

– Suspende a execução do art. 6º e seu parágrafo único da Lei Federal n º 5.868, de 12 de dezembro de 
1972 ............................................................................................................................................................. 166  

RESOLUÇÃO N. 314  – DE 1983 

– Suspende a execução do inciso I do art. 15 da Lei n º 6.989, de 29 de dezembro de 1966, na redação 
dada pela Lei n º 7.785, de 20 de setembro de 1972, do Município de São Paulo ......................................166  

RESOLUÇÃO N. 315  – DE 1983 

– Suspende a execução do art. 243 do Código Tributário do Município  de Mariápolis, Estado de São Paulo 
– Lei n º 288, de 18 de outubro de 1967, com a redação dada pela Lei n º 520, de 24 de dezembro de 1976 
...................................................................................................................................................................... 167  

RESOLUÇÃO N. 316  – DE 1983 

– Autoriza o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de cruzeiros) ........ 167  

RESOLUÇÃO N. 317  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 16.315.900,00 (dezesseis milhões, trezentos e quinze mil e novecentos cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 167  

RESOLUÇÃO N. 318  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 2.394.000,00 (dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil cruzeiros) .............. 168  

RESOLUÇÃO N. 319  – DE 1983 



– Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de empréstimo externo, na valor de                
US$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos) destinada aos Programas de 
Desenvolvimento Rural Integrado, Mineração e Infra- Estrutura Econômica, naquele Estado ................... 168   

RESOLUÇÃO N. 320  – DE 1983 

– Autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias 
Ltda. área de 33.000 ha (trinta e três mil hectares) no Estado de Rondônia, para implantação de projeto de 
bovinocultura ................................................................................................................................................ 169  

RESOLUÇÃO N. 321  – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar à empresa Maisa - Moju Agroindustrial S.A. uma área de 
terras devolutas do Estado, com aproximadamente 30.000 ha (trinta mil hectares) ................................... 169  

RESOLUÇÃO N. 322  – DE 1983 

– Suspende a execução do art. 211 da Lei n º 1.333, de 25 de dezembro de 1977, do Município de 
Sertãozinho, no Estado de São Paulo ......................................................................................................... 170  

RESOLUÇÃO N. 323  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Mundo Novo, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 108.118.851,47 (cento e oito milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e cinqüenta e 
um cruzeiros e quarenta e sete centavos .................................................................................................... 170  

RESOLUÇÃO N. 324  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 132.784.000,00 (cento e trinta e dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil 
cruzeiros) ..................................................................................................................................................... 171  

RESOLUÇÃO N. 325  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapoema, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 8.685.149,40 (oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e 
quarenta centavos) ...................................................................................................................................... 171  

RESOLUÇÃO N. 326  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 6.837.402,79 (seis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dois cruzeiros e 
setenta e nove centavos) ............................................................................................................................. 172  

RESOLUÇÃO N. 327  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 7.536.627,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete 
cruzeiros) ..................................................................................................................................................... 172  

RESOLUÇÃO N. 328  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil cruzeiros) ........................................ 173  



RESOLUÇÃO N. 329  – DE 1983 

– Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resolução n º 62, de 1980, destinada a apurar as causas da rotatividade de mão-de-obra no País, em 
face do sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ..................................................................... 173  

RESOLUÇÃO N. 330  – DE 1983 

– Prorroga por 60 (sessenta) dias o prazo concedido à Comissão Especial destinada a estudar modificações 
ou a revogação da Lei n º 6.620, de 1978, que alterou o Decreto-lei n º 898, de 1969 .............................. 173  

RESOLUÇÃO N. 331  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Taguatinga, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 7.754.525,57 (sete milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros 
e cinqüenta e sete centavos) ....................................................................................................................... 174  

RESOLUÇÃO N. 332  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio Verde de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) ....................................... 174  

RESOLUÇÃO N. 333  – DE 1983 

– Autoriza a Governo do Estado do Pará a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 139.427.700,00 
(cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos cruzeiros) ............................. 175  

RESOLUÇÃO N. 334  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Jaleí, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 22.829.700,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil e setecentos cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 175  

RESOLUÇÃO N. 335  – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Cavalcante, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito na valor 
de Cr$ 11.290.000,00 (onze milhões, duzentos e noventa mil cruzeiros) ................................................... 176  

RESOLUÇÃO N. 336  – DE 1983 

– Suspende a execução do art. 3º da Lei n º 1.390, de 30 de agosto de 1977, do Município de Itararé, no 
Estado de São Paulo ................................................................................................................................... 176  

RESOLUÇÃO N. 337  – DE 1983 

– Suspende a execução do art. 4º do Decreto-lei n º 57, de 18 de novembro de 1966, e do § 3º do art. 85 da 
Lei n º 5.172, de 25 de outubro de 1968 – Código Tributário Nacional ....................................................... 176  

RESOLUÇÃO N. 338 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Estância, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 45.299.987,01 (quarenta e cinco milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e 
sete cruzeiros e um centavo) ....................................................................................................................... 177  

RESOLUÇÃO N. 339 – DE 1983 



– Suspende a execução da Lei n º 940, de 27 de novembro de 1978, do Município de Aguaí, no Estado de 
São Paulo .................................................................................................................................................... 177  

RESOLUÇÃO N. 340 – DE 1983 

–

 
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito no valor de                        

Cr$ 84.206.720,00 (oitenta e quatro milhões, duzentos e seis mil, setecentos e vinte cruzeiros) ............. 178  

RESOLUÇÃO N. 341 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar empréstimo externo, no valor de DM 10.000.000,00 
(dez milhões de marcos alemães), destinado a programas de saneamento e irrigação naquele Estado ... 178  

RESOLUÇÃO N. 342 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a contratar operação de crédito no valor de                      
Cr$ 12.742.087.534,29 (doze bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e 
trinta e quatro cruzeiros e vinte e nove centavos) ....................................................................................... 179  

RESOLUÇÃO N. 343 – DE 1983 

–

 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no valor de                               
Cr$ 1.058.394.126,00 (um bilhão, cinqüenta e oito milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e 
seis cruzeiros) .............................................................................................................................................. 179  

RESOLUÇÃO N. 344 – DE 1983 

– Cria a Categoria Funcional de Adjunto Legislativo, e dá outras providências .......................................... 180  

RESOLUÇÃO N. 345 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e oito 
mil cruzeiros) ................................................................................................................................................ 181  

RESOLUÇÃO N. 346 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito no valor de                
Cr$ 2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentos e setenta e oito milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiros) 
...................................................................................................................................................................... 182  

RESOLUÇÃO N. 347 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Riachuelo, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 7.678.943,63 (sete milhões, seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e 
três cruzeiros e sessenta e três centavos) .................................................................................................. 182  

RESOLUÇÃO N. 348 – DE 1983 

– Prorroga por 26 (vinte e seis) dias o prazo concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimento           
nº 188, de 1983, destinada a estudar modificações ou a revogação da Lei n º 6.620, de 1978, que alterou o 
Decreto-lei n º 898, de 1989 ........................................................................................................................ 183  

RESOLUÇÃO N. 349 – DE 1983 



– Prorroga por 180 (cento e oitenta dias o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela 
Resolução n º 99, de 1982, destinada a investigar a crise na Previdência Social brasileira ....................... 183  

RESOLUÇÃO N. 350  – DE 1983 

– Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resolução n º 52, de 1980, destinada a investigar o funcionamento do mercado financeiro do País 
...................................................................................................................................................................... 184  

RESOLUÇÃO N. 351 – DE 1983 

– Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resolução n º 13, de 1983, destinada a investigar a persistência da pobreza absoluta do Nordeste 
...................................................................................................................................................................... 184  

RESOLUÇÃO N. 352 – DE 1983 

– Prorroga por 120 (cento e vinte) dias o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela 
Resolução n º 1, de 1983, destinada a investigar problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro 
...................................................................................................................................................................... 184  

RESOLUÇÃO N. 353 – DE 1983 

– Prorroga por 90 (noventa) dias o prazo concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimento n º 770, 
de 1983, destinada a examinar e avaliar os fatos relacionados com as denúncias do jornal O Estado de S. 
Paulo sobre os acordos entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Polônia .......................... 185  

RESOLUÇÃO N. 354 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 1.794.315.000,00 (um bilhão, setecentos e noventa e quatro milhões, trezentos e quinze mil 
cruzeiros)............................................................................................................................................... 185  

RESOLUÇÃO N. 355 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 327.090.064,12 (trezentos e vinte e sete milhões, noventa mil, sessenta e quatro cruzeiros e 
doze centavos) ............................................................................................................................................. 186   

RESOLUÇÃO N. 356 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a elevar em Cr$ 4.857.149.100,00 (quatro bilhões, oitocentos 
e cinqüenta e sete milhões, cento e quarenta e nove mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada .................................................................................................................................................. 186  

RESOLUÇÃO N. 357 – DE 1983 

– Autoriza o Governador do Estado de Goiás a contratar operação de crédito no valor de                                   
Cr$ 1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e seis milhões e setecentos mil cruzeiros) 
..................................................................................................................................................................... 188  

RESOLUÇÃO N. 358 – DE 1983 

– Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n º 58, de 1972, e dá 
outras providências  ..................................................................................................................................... 188 



 
RESOLUÇÃO N. 359 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a contratar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 13,600,000.00 (treze milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos), destinada ao financiamento 
do Programa de investimentos do Estado ................................................................................................... 189  

RESOLUÇÃO N. 360 – DE 1983 

– Altera e acrescenta dispositivos à Resolução n º 146, de 5 de dezembro de 1980, alterada pela Resolução 
n º 50, de 30 de junho de 1981, e dá outras providências ........................................................................... 189  

RESOLUÇÃO N. 361 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operações de empréstimos externos, no valor total 
de US$ 15.000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-americanos), destinadas ao Programa de 
Investimentos do Estado .............................................................................................................................. 191  

RESOLUÇÃO N. 362 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar empréstimo externo, no valor de US$ 55,000,000.00 
(cinqüenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), destinado ao Programa "Rodovias 
Alimentadoras”, naquele Estado .................................................................................................................. 192  

RESOLUÇÃO N. 363 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, a realizar operação de empréstimo 
externo, no valor de US$ 22,000,000.00 (vinte e dois milhões de dólares norte-americanos), destinada ao 
Programa de Investimentos do Município .................................................................................................... 193  

RESOLUÇÃO N. 364 – DE 1983 

– Eleva a alíquota máxima do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias ................ 194  

RESOLUÇÃO N. 365 – DE 1983 

– Susta, nos termos do art. 32 da Constituição Federal, os processos em curso perante o Supremo Tribunal 
Federal contra o Senador Fábio Lucena ..................................................................................................... 194  

RESOLUÇÃO N. 366 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 4.761.276.256,08 (quatro bilhões, 
setecentos e sessenta e um milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e cinqüenta e seis cruzeiros e 
oito centavos) o montante de sua dívida consolidada ................................................................................. 194  

RESOLUÇÃO N. 367 – DE 1983 

– Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 12.657.535.300,00 (doze bilhões, 
seiscentos e cinqüenta e sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada ................................................................................................................................ 195  

RESOLUÇÃO N. 368 – DE 1983 

–

 

Autoriza o Governo da Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no valor de                               
Cr$ 288.037.264,28 (duzentos e oitenta e oito milhões, trinta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro 
cruzeiros e vinte e oito centavos) ................................................................................................................ 195 



 
RESOLUÇÃO N. 369 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Sumaré, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de CR$ 1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e oito 
mil cruzeiros) ............................................................................................................................................... 196  

RESOLUÇÃO N. 370 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Varzelândia, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 29.454.950,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, novecentos e 
cinqüenta cruzeiros) ..................................................................................................................................... 196  

RESOLUÇÃO N. 371 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Parobé, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 11.131.140,00 (onze milhões, cento e trinta e um mil, cento e quarenta cruzeiros) .......... 197  

RESOLUÇÃO N. 372 – DE 1983 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Parobé, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros) ............................................................. 197 

____________________ 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1983 

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 
investigar problemas vinculados ao aumento populacional 
brasileiro. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É criada, na forma autorizada pelo art. 37 da Constituição Federal e nos termos do disposto 
no art. 170, letra a do Regimento Interno do Senado Federal – Resolução nº 93, de 1970 – Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os problemas vinculados ao aumento populacional 
brasileiro. 

Parágrafo único – Na execução da competência prevista neste artigo, a Comissão apurará, dentre 
outras, questões relacionadas com as migrações internas e controle da natalidade. 

Art. 2º – A Comissão constituir-se-á de 9 (nove) membros e terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias 
para apresentar suas conclusões. 

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

Odacir Soares – João Lobo – Jorge Bomhausen – Jutahy Magalhães – Moacyr Dalla – Marcondes 
Gadelha – Martins Filho – Helvídio Nunes – Gabriel Hermes – João Lúcio – Lourival Baptista – Benedito 
Canellas – Murilo Badaró – Almir Pinto – Milton Cabral – Guilherme Palmeira – Marco Maciel – João Calmon 
– Tarso Dutra – Luiz Viana – Virgílio Távora – Amaral Peixoto – Raimundo Parente – Albano Franco – 
Carlos Alberto – Roberto Campos – José Lins – Alexandre Costa – Aderbal Jurema – Lomanto Júnior. 

____________ 

DCN, 4 mar. 1983, s. II  

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1983 



Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a elevar em 
Cr$ 7.296.572.730,40 (sete bilhões, duzentos e noventa e seis 
milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta 
cruzeiros e quarenta centavos), o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de sua divida consolidada em Cr$ 
7.296.572.730,40 (sete bilhões, duzentos e noventa e seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, 
setecentos e trinta cruzeiros e quarenta centavos), correspondentes a 6.978.760 UPC, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), 
vigente em julho/81, a fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado junto ao 
Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinados à integralização do FAE-MT, como complementação dos recursos do Estado 
para comunidades de grande e médio porte; garantir recursos adicionais para o atendimento de 
abastecimento de água às comunidades de pequeno porte; financiamento de obras de infra-estrutura 
básicas e de equipamentos comunitários, 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, 10 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 12 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de 
cruzeiros), o montante de sua divida 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$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e 
seis milhões de 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 à implantação de módulos de Atividades Educativo-
Artístico-Culturais, no Centro de Convenções, Feiras e Exposições S.A., 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, 11 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 12 mar. 1983, s. II  

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bagé, Estado do Rio 
Grande do Sul, a elevar em Cr$ 877.101.343,05 (oitocentos e 
setenta e sete milhões, cento e um mil, trezentos e quarenta e 



três cruzeiros e cinco centavos), o montante de sua dvida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Bagé, 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 877.101.343,05 (oitocentos e setenta e sete milhões, cento e um mil, trezentos e 
quarenta e três cruzeiros e cinco centavos), correspondentes a 603.249.981,46 UPCs, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinquenta e três cruzeiros e noventa e seis 
centavos), vigente em janeiro/82, 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 das obras de Infra e superestrutura compreendidas no “Projeto de 
Valorização de Bairros", 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, 11 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 12 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000.00 
(cinqüenta milhões de dólares americanos) destinada ao II Plano 
de Metas Governamentais – PLAMEG II – 79/83. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Ceará autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta 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, a ser utilizado nos programas inseridos 
no II Plano de Metas Governamentais – PLAMEG II – 79/83, daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual nº 10.537, de 3 de julho de 1981, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 11 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 12 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ituiutaba, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 424. 489. 240,00 (quatrocentos e 
vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, 



duzentos e quarenta cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Itulutaba, 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e 
nove mil, duzentos e quarenta cruzeiros), correspondente a 406.000 UPC, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigente em 
julho/81, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinado à 
implantação do Programa de Complementação Urbana – 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, 14 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 15 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 1.819.424.520,00 (um bilhão, 
oitocentos e dezenove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, 
quinhentos e vinte cruzeiros) 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 1.819.424.520,00 (um bilhão, oitocentos e dezenove milhões, quatrocentos e 
vinte e quatro mil, quinhentos e vinte cruzeiros), correspondentes a 1.468.000 UPC, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), 
vigente em outubro/81, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor junta ao Banco 
do Estado de São Paulo, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinada à execução de obras de infra-estrutura e programa de equipamentos comunitários no conjunto 
habitacional "Cidade Industrial” da COHAB/CP, naquele Municpio, 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, 14 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 15 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá, Território 
Federal do Amapá, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 115.723.113,00 (cento e quinze milhões, setecentos e vinte e 
três mil, cento e treze cruzeiros). 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Macapá, Território Federal do Amapá, 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$ 115. 723.113,00 (cento e quinze milhões, setecentos e vinte e três mil, cento e treze 
cruzeiros), correspondentes a 131.824,11 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 
(oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto ao Banco da 
Amazônia S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada 
à pavimentação, implantação, sinalização e drenagem pluvial de vias públicas, nos bairros de Julião Ramos 
e Jesus de Nazaré, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central da Brasil no 
respectivo processo. 

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

Senado Federal, 14 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 15 mar. 1983. s. II  

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapiranga, Estado de 
Santa Catarina, a elevar em Cr$ 8.993.017,00 (oito milhões, 
novecentos e noventa e três mil e dezessete cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Itapiranga, 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 8.993.017,00 (oito milhões, novecentos e noventa e três mil e dezessete 
cruzeiros), correspondentes a 5.343 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, 
seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, 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 à construção da terceira etapa do prédio da 
Fundação Educacional de Itapiranga – FUNEI, 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, 14 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 15 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em Cr$ 966.300.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões e 
trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de sua dívida consolidada 
em.......... Cr$ 966.300.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões e trezentos mil cruzeiros), 
correspondentes a 1.100. 745 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 837,86 (oitocentos e trinta 
e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, 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 à construção dos Hospitais Regionais da Grande Florianópolis, 
em São José e em Chapecó, 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, 16 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 17 mar, 1983, s. II  

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em 
Cr$ 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis 
milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e trinta 
cruzeiros e cinqüenta centavos) o montante de sua divida 
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 o montante de sua divida consolidada em Cr$ 
4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, 
trezentos e trinta cruzeiros e cinqüenta centavos), correspondentes a 5.777.377,5633 UPC, considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqüenta centavos), vigente em 
janeiro/81, a fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto ao Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de Agente Financeiro do Banco Nacional da Habitado 
– BNH, destinado à execução de obras de infra-estrutura urbana e comunitária para beneficiar áreas mais 
carentes em Juiz de Fora, e garantir à COPASA – MG continuidade de implantação do PLANASA no Estado 
de Minas Gerais, 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, 16 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________  

DCN, 17 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em 
Cr$ 14.999.999.364,20 (quatorze bilhões, novecentos e noventa e 
nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e 
sessenta e quatro cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua 
divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a elevar, temporariamente, os 
parâmetros fixados pelos itens III e IV do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, alterada 
pela de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa elevar o montante 
de sua divida consolidada em Cr$ 14.999.999.364,20 (quatorze bilhões, novecentos e noventa e nove 
milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e vinte centavos) 
mediante a emissão de 9.825.370 (nove milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e setenta) 



Obrigações do Tesouro do Estado de Minas Gerais – Tipo Reajustável – ORTM, considerado o valor 
nominal do título de Cr$ 1.525,66 (um mil, quinhentos e vinte e seis cruzeiros e sessenta e seis centavos), 
vigente em fevereiro/82, cujos recursos serão destinados ao financiamento de Programas de 
Desenvolvimento Econômico a serem implantados pelo 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, 16 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 17 mar. 1983, s. II 

___________________ 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1983 

“Cria a Comissão Parlamentar de Inquérito para os fins que 
especifica.” 

Art. 1º – Fica criada a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a persistência da 
pobreza absoluta no Nordeste, nos termos do art. 170, letra a, da Resolução nº 93, de 1970 (Regimento 
Interno do Senado Federal). 

Art. 2º – A Comissão, constituda de 9 (nove) membros, tem o prazo de 120 (cento e vinte) dias para 
apresentação de suas conclusões. 

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

Sala das Sessões, 17 de março de 1983. – Odacir Soares – João Lobo – Jorge Bornhausen – Jutahy 
Magalhães – Moacyr Dalla – Marcondes Gadelha – Martins Filho – Helvidio Nunes – Gabriel Hermes – João 
Lúcio – Lourival Baptista – Benedito Canelas – Murilo Badaró – Almir Pinto – Milton Cabral – Guilherme 
Palmeira – Marco Maciel – João Calmon – Tarso Dutra – Virgílio Távora – Amaral Peixoto – Raimundo 
Parente – Albano Franco – Carlos Albertto – Roberto Campos – José Lins – Alexandre Costa – Aderbal 
Jurema – Lomanto Júnior – José Sarney. 

_____________ 

DCN, 18 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em 
Cr$ 928.441.006,00 (novecentos e vinte e oito milhões, 
quatrocentos e quarenta e um mil e seis 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$ 928.441.006,00 (novecentos e vinte e oito 
milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e seis cruzeiros) o montante de sua divida 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 à construção e reforma de 
prédios escolares integrantes do complexo de ensino de 1º grau, 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, 17 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 



DCN, 18 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em 
Cr$ 415.097.500,00 (quatrocentos e quinze milhões, noventa e 
sete mil e quinhentos 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$ 415.097.500,00 (quatrocentos e quinze 
milhões, noventa e sete mil e quinhentos 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 à aquisição de equipamento para 
Centro de Saúde e Unidades Ambulatoriais, construção da Rede Física (Centro e Postos de Saúde), 
treinamento de Recursos Humanos e instalação de Bibliotecas Regionais, 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, 17 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 18 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Umuarama, Estado do 
Paraná, a elevar em Cr$ 368.515.376,59 (trezentos e sessenta e 
oito milhões, quinhentos e quinze mil, trezentos e setenta e seis 
cruzeiros e cinqüenta e nove centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Umuarama, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 368.515.376,59 (trezentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e quinze mil, 
trezentos e setenta e seis cruzeiros e cinqüenta e nove centavos), correspondentes a 297.336.09 UPC, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e 
nove centavos), vigente em outubro/81, 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 à melhoria da infra-estrutura urbana com a implantação de obras e serviços nas áreas I, II e 
III do projeto CURA: Sistema Viário, lluminação Pública, Transporte Coletivo e Recreação e Lazer, 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, 17 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 18 mar. 1983, s. II 

___________________ 



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

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e 
sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros) 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil 
cruzeiros), correspondentes a 600.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.045,54 (um mil, 
quarenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigente em julho/81, a fim de que possa 
contratar um empréstimo do 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 recuperação das áreas 
de infra-estrutura e equipamento urbano a serem implementados pelo 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, 17 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 18 mar. 1983, s. II  

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em Cr$ 293.685.700,00 (duzentos e noventa e três milhões, 
seiscentos e oitenta e cinco mil e setecentos cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 293.685.700,00 (duzentos e noventa e 
três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e setecentos 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 à implantação de 
unidades sanitárias 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, 17 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 18 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1983 



Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em Cr$ 164.304.500,00 (cento e sessenta e quatro milhões, 
trezentos e quatro mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 164.304.500,00 (cento e sessenta e 
quatro milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim 
de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado à construção e equipamento 
do Hospital Regional de Ibirama, 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, 17 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 18 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacarezinho, Estado do 
Paraná, a elevar em Cr$ 202.020.570,00 (duzentos e dois milhões, 
vinte mil, quinhentos e setenta cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Jacarezinho, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 202.020.570,00 (duzentos e dois milhões, vinte mil, quinhentos e setenta 
cruzeiros) correspondentes a 163.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, 
duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/81, 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 à execução de obras e serviços 
através do Programa de Complementação Urbana – 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, 17 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 18 mar. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nas termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulga a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim, Estado de 
Santa Catarina, a elevar em Cr$ 43.600.000,00 (quarenta e três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Joaquim, 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$ 
43.600.000,00 (quarenta e três milhões e seiscentos 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 à construção de 
galerias pluviais e implantação de meios-fios, 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, 17 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 18 mar. 1983, s. II  

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste, 
Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$ 149.999.653,53 (cento e 
quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, 
seiscentos e cinqüenta e três cruzeiros e cinqüenta e três 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste, 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 o montante 
de sua dívida consolidada em Cr$ 149.999.653,53 (cento e quarenta e nove milhões, novecentos e noventa 
e nove mil, seiscentos e cinqüenta e três cruzeiros e cinqüenta e três centavos), correspondentes a 121.027 
UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e 
trinta e nove centavos, vigente em outubro de 1981, 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 à execução de obras de drenagem pluvial e 
complementação de meio-fio e pavimentação, 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, 18 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 19 mar. 1983, s. II  

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em Cr$ 55.527.500,00 (cinqüenta e cinco milhões, quinhentos e 
vinte e sete mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 55.527.500,00 (cinqüenta e cinco 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim 
de que possa contratar um empréstimo de igual valor junta à Caixa Econômica Federal, mediante a 



utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado à execução de 
projeto de fomento à produção, programação e comercialização do artesanato, 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, 18 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 19 mar. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Consolidação, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí, Estado de Mato 
Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 5.603.000,00 (cinco milhões, 
seiscentos e três mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Jateí, 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$ 5.603.000,00 
(cinco milhões, seiscentos 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, mediante a utilização de recursos 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado à aquisição de equipamento para coleta de 
lixo, 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, 21 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 23 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Poconé, Estado de Mato 
Grosso, a elevar em Cr$ 138.164.974,38 (cento e trinta e oito 
milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e 
quatro cruzeiros e trinta e oito centavos) a montante de sua 
divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Poconé, 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 138.164.974,38 (cento e trinta e oito milhões, cento e sessenta e quatro mil, 
novecentos e setenta e quatro cruzeiros e trinta e oito centavos), correspondentes a 132.147 UPC, 
considerado o valor nominal de UPC de Cr$ 1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e 
quatro centavos), vigente em julho/81, 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 à implantação do Projeto Cura-Piloto, 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, 21 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 23 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1983 

Autoriza o Governo da Estado de São Paulo a elevar em 
Cr$ 2.510.360.000,00 (dois bilhões, quinhentos e dez milhões, 
trezentos e sessenta mil cruzeiros), o montante de sua divida 
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$ 2.510.360.000,00 (dois bilhões, 
quinhentos e dez milhões, trezentos e sessenta mil cruzeiros), o montante de sua divida 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 à implantação de 
Centros de Saúde na periferia da Região Metropolitana da Grande 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, 21 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 23 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a elevar em 
Cr$ 546.776.000,00 (quinhentos e quarenta e seis milhões, 
setecentos e setenta e seis mil cruzeiros), o montante de sua 
divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 546.776.000,00 (quinhentos e quarenta e 
seis milhões, setecentos e setenta e seis 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 Apoia ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado à construção e equipamento da 
Penitenciária de Cuiabá, 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, 21 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 23 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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



RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José do Cedro, 
Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$ 6.711.000,00 (seis 
milhões, setecentos e onze mil cruzeiros), o montante de sua 
divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São José do Cedro, 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$ 
6.711.000,00 (seis milhões, setecentos e onze mil cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, a fim 
de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
galerias de águas pluviais e de meios-fios, 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, 22 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 23 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em Cr$ 
3.530501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta milhões, 
quinhentos e um mil, cento e sessenta e três cruzeiros) o 
montante de sua divida 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 o montante de sua divida consolidada em Cr$ 
3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta milhões, quinhentos e um mil, cento e sessenta e três 
cruzeiros) correspondentes a 4.780.638 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 738,50 
(setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqüenta centavos), vigente em janeiro/81, a fim de que possa 
contratar operação de crédito de igual valor junto ao Banco do Estado de Sergipe S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à construção de Conjuntos 
Habitacionais e execução de serviços de infra-estrutura, dentro do PLANHAP, naquela 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, 23 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 24 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura da Estância Turística de Itu, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 443.100.000,00 (quatrocentos e 
quarenta e três milhões e cem mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal da Estância Turística 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 o montante 
de sua divida consolidada em Cr$ 443.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões e cem mil 
cruzeiros), correspondentes a 600.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 738,50 
(setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqüenta centavos), vigente em janeiro/81, a 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, destinada à execução de obras do Projeto 
CURA, 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, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000.00 
(cinqüenta milhões de dólares americanos) destinada ao 
Programa de Investimentos para o exercício de 1982. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizada a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000.00 (cinquenta 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, a ser utilizada na execução do Programa 
de Investimentos daquele Estado no exercício de 1982. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com 
o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, disposto na Resolução nº 2.156, de 9 de novembro de 1981, daquele Estado, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a elevar em Cr$ 
579.100.100,00 (quinhentos e setenta e nove milhões, cem mil e 
cem cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado Paraná, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 579.100.100,00 (quinhentos e setenta e nove 
milhões, cem mil e cem cruzeiros) o montante de sua divida 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 à reestruturação do macroesquema de segurança 
pública estadual, 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, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 33 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba, Estado do 
Paraná, a elevar em Cr$ 288.499.100,00 (duzentos e oitenta e oito 
milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Curitiba, 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$ 288.499.100,00 (duzentos 
e oitenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e cem cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada, a fim de que possa contratar uma operação de empréstimo de igual valor junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à ampliação da rede escolar de 1º grau, 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, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 34 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba, Estado do 
Paraná, a elevar em Cr$ 4.606.655.502,42 (quatro bilhões, 
seiscentos e seis milhões, seiscentos e cinqüenta e cinco mil, 
quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e deis centavos) o 
montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Curitiba, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua divida 
consolidada em Cr$ 4.606.655.502,42 (quatro bilhões, seiscentos e seis milhões, seiscentos e cinqüenta e 
cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois centavos), correspondentes a 5.247.597 UPC, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis 
centavos), vigente em abril/81, a fim de que possa contratar operações de crédito no valor global acima 
mencionado, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação – BNH, destinadas à implantação do Programa de Complementação Urbana – 
Projeto CURA, nos Bairros: Pinheirinho, Boqueirão, Cajuru e Mateus Leme, 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, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 35 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 
1.616.164.560,00 (um bilhão, seiscentos e dezesseis milhões, 
cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta 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 o montante de sua divida consolidada em Cr$ 
1.616.164.560,00 (um bilhão, seiscentos e dezesseis milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e 
sessenta cruzeiros), correspondentes a 1.304.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1. 
239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/81, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado do Piauí S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinado a financiar a execução 
da Plano Nacional da Habitação Popular – PLANHAP-PI, 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, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, aos termos da art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 36 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em.......Cr$ 
436.643.800,00 (quatrocentos e trinta e seis milhões, seiscentos e 
quarenta e três mil e oitocentos 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$ 436.643.800,00 (quatrocentos e trinta e seis 
milhões, seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a 
fim de que possa contratar operações de crédito no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinados a diversas obras na área de saúde 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, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 



___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 37 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em ........ 
Cr$ 76.131.000,00 (setenta e seis milhões, cento e trinta e um mil 
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$ 76.131.000,00 (setenta e seis milhões, cento e 
trinta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor junta à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado à construção e equipamento de 5 (cinco) Diretorias e 
Laboratórios Regionais de Saúde, 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, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 38 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Palmitos, Estado de 
Santa Catarina, a elevar em Cr$ 59.270.108,58 (cinqüenta e nove 
milhões, duzentos e setenta mil, cento e oito cruzeiros e 
cinqüenta e oito centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Palmitos, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 59.270.108,58 (cinqüenta e nove milhões, duzentos e setenta mil, cento e oito 
cruzeiros e cinqüenta e oito centavos), correspondentes a 47.822 UPC, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em 
outubro/81, 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 à implantação do sistema de drenagem, visando ao controle de inundações, construção 
de meios-fios e pavimentação asfáltica, na área 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, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 39 – DE 1983 



Autoriza a Prefeitura Municipal de São José do Cedro, 
Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$ 3.966.000,00 (três 
milhões, novecentos e sessenta e seis mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São José do Cedro, 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$ 
3.966.000,00 (três milhões, novecentos e sessenta e seis 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 à 
aquisição de caminhão equipado com carroceria coletora e compactadora de lixo, 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, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 29 mar. 1963, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 40 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a elevar em 
Cr$ 381.244.800,00 trezentos e oitenta e um milhões, duzentos e 
quarenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Amazonas, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 381.244.800,00 (trezentos e oitenta e um 
milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos 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 à implantação do 
programa de modernização da Rede Estadual de Saúde, 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, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 41 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim, Estado de 
Santa Catarina, a elevar em Cr$ 15.126.000,00 (quinze milhões, 
cento e vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Joaquim, 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$ 
15.126.000,00 (quinze milhões, cento e vinte e seis 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 à construção de 
salas de aula para ensino de 1º grau e de uma Casa de Cultura, 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, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 42 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Amambaí, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
global de Cr$ 83.280.700,00 (oitenta e três milhões, duzentos e 
oitenta mil e setecentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Amambaí, 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 contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 83.280.700,00 (oitenta e três milhões, duzentos e oitenta mil e setecentos 
cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinadas à construção de 5 (cinco) unidades escolares de 1º grau, bem 
como de galerias de águas pluviais, guias e sarjetas, 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, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 43 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caarapó, Estado de Mato 
Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 40.600.000,00 (quarenta milhões e 
seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Caarapó, 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$ 
40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos 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 à implantação de galerias 
pluviais, guias e sarjetas, 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, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 



DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 44 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 243.872.710,80 
(duzentos e quarenta e três milhões, oitocentos e setenta e dois 
mil, setecentos e dez cruzeiros e oitenta centavos) o montante de 
sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante 
de sua divida consolidada em Cr$ 243.872.710,80 (duzentos e quarenta e três milhões, oitocentos e setenta 
e dois mil, setecentos e dez cruzeiros e oitenta centavos), correspondentes a 167.730 UPC, considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinqüenta e três cruzeiros e noventa e seis 
centavos), vigente em janeiro/82, 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 à execução integrada de obras de infra-estrutura e comunitárias, 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, 28 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 45 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado de 
Mato Grosso, a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, 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$ 60.000.000,00 
(sessenta milhões de 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 à construção de galerias pluviais, guias, sarjetas e de 
uma unidade escolar no distrito de Nova Araçatuba, 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, 25 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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



RESOLUÇÃO N. 46 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 236.037.296,38 (duzentos e 
trinta e seis milhões, trinta e sete mil, duzentos e noventa e seis 
cruzeiros e trinta e oito 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 236.037.296,38 (duzentos e trinta e seis milhões, trinta e sete mil, duzentos e 
noventa e seis cruzeiros e trinta e oito centavos), correspondente a 268.878.063 UPC, considerando o valor 
nominal da UPC de Cr$ 877,86 oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em 
abril/81, 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 custeio 
de projetos e de investimentos para melhoria do equipamento urbano da Área CURA II, abrangendo sistema 
viário, iluminação pública, recreação e áreas verdes, 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, 28 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_________________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 47 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Iporá, Estado de Goiás, a 
elevar em Cr$ 2. 296. 800,00 (dois milhões, duzentos e noventa e 
seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Iporá, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.296.800,00 (dois milhões, 
duzentos e noventa e seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar operação de crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de equipamentos 
para coleta e tratamento do lixo, 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, 28 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 48 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Altos, Estado do 
Maranhão, a elevar em Cr$ 6.214.700,00 (seis milhões, duzentos e 



quatorze mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Montes Altos, Estado do Maranhão, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 6.214.700,00 
(seis milhões, duzentos e quatorze mil e setecentos 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 à construção de 
galerias e complementação financeira para execução de serviços de meios-fios e sarjetas, 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, 28 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 49 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Icatu, Estado do 
Maranhão a contratar empréstimo no valor de Cr$ 4.703.000,00 
(quatro milhões, setecentos e três mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Icatu, Estado do Maranhão, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar um empréstimo no valor de Cr$ 
4.703.000,00 (quatro milhões, setecentos e três mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado à construção de 19 
(dezenove) salas de aula na zona rural e de um jardim de infância, com 3 (três) salas de aula, na zona 
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, 28 de março de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 29 mar. 1983, s. II 

___________________ 

RESOLUÇÃO N. 50 – DE 1983 

Prorroga por 120 (cento e vinte) dias o prazo concedido à 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 62, 
de 1980, destinada a apurar as causas da rotatividade de mão-de-
obra no País, em face do sistema do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único – É prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, nos termos do artigo 178 do Regimento 
Interno, o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 62, de 1980, 
destinada a apurar as causas da rotatividade de mão-de-obra no Pais, em face do sistema do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 

Sala das Sessões, 4 de abril de 1983. – Raimundo Parente – Jorge Kalume – Altevir Leal – Euníce 
Michiles – Claudionor Roriz – Galvão Modesto – Odacir Soares – Gabriel Hermes – Helvídio Nunes – Almir 



Pinto – José Lins – Virgílio Távora – Carlos Alberto – Martins Filho – Aderbal Jurema – Marco Maciel – João 
Lúcio – Luiz Cavalcante – Lourival Baptista – Passos Pôrto – Jutahy Magalhães – Lomanto Junior – João 
Calmon – Moacyr Dalla – Murilo Badaró – Benedito Ferreira – Lenoir Vargas. 

___________ 

DCN, 5 abr. 1983. s. II 

___________________ 

Faça saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 51 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em Cr$ 
270.959.000,00 (duzentos e setenta milhões, novecentos e 
cinqüenta e nove mil 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$ 270.959.000,00 (duzentos e setenta 
milhões, novecentos e cinqüenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar uma operação de crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à expansão e 
melhoria física do ensino de 1º grau e pré-escolar e construção de quadras de esportes, 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, 5 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 6 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 52 – DE 1983 

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 norte-americanos) 
destinada a Programas de Investimentos naquele Município. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, autorizada a realizar, com a 
garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de 
dólares norte-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 Banca Central do Brasil, para ser utilizada na 
execução dos seguintes projetos. a) Educação e Cultura; b) Habitação e Urbanismo; c) Saúde e 
Saneamento; e d) Transportes, todos a serem desenvolvidos naquele Município. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Municipal nº 1.450, de 30 de outubro de 1979, 
autorizadora da operação, parcialmente alterada pela Lei Municipal nº 1.514, de 24 de setembro de 1980. 

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

Senado Federal, 5 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 



___________ 

DCN, 6 abr. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulga a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 53 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000.00 
(cinqüenta milhões de dólares americanos), destinada ao 
Programa de Investimentos do Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000.0O (cinqüenta 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, destinada a financiar obras em setores 
prioritários do Programa de Investimentos do Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual nº 5.853, de 14 de abril de 1981, 
publicado no Diário Oficial do Estado do dia 22 de abril de 1981. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Senado Federal, 5 de abril de 
1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 6 abr. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 54 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 137.651.000,00 (cento e trinta 
e sete milhões, seiscentos e cinqüenta e um mil cruzeiros) 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 137.651.000,00 (cento e trinta e sete milhões, seiscentos e cinqüenta e um mil 
cruzeiros), correspondente a 177,515,701 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 775,43 
(setecentos e setenta e cinco cruzeiros e quarenta e três centavos), vigente em fevereiro/81, 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 à ampliação, reforma e 
reequipamento do Hospital de Pronto Socorro Municipal, 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, 5 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 6 abr. 1983, s. II 



___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 55 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar 
empréstimo externo, no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões 
de dólares americanos), destinado ao Programa de Investimentos 
do Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Piauí autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
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, destinado a financiar o Programa de Investimentos do 
Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do item II, do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual nº 3.803, de 6 de julho de 1981, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 5 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 6 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 56 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Machado, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 153.625.500,00 (cento e cinqüenta e 
três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e quinhentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Machado, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 153.625.500,00 (cento e cinquenta e três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil 
e quinhentos cruzeiros), correspondentes a 175.000 UPC, considerada o valor nominal da UPC de Cr$ 
877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, a fim de que 
possa contratar operações de crédito no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinadas à construção de 500 (quinhentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das 
obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 5 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 6 abr. 1983, s. II 

___________________ 



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

RESOLUÇÃO N. 57 – DE 1983 

Autorizo o Governo do Estado de Pernambuco a contratar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 55,000,000 00 
(cinquenta e cinco milhões de dólares americanos) destinada a 
Programas de Investimento do Estado. 

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$ 55,000,000.00 (cinqüenta 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, destinada ao desenvolvimento do 
Projeto do Complexo Industrial-Portuário da SUAPE e outras obras de infra-estrutura do Estado e do Projeto 
Asa Branca, ambos daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º e do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n. 7.976, de 25 de setembro de 1979, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 5 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 6 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 58 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares americanos), destinada ao Programa de 
Investimentos do Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Paraíba 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, destinada ao desenvolvimento do Programa de 
Investimentos do Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com 
o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual nº 4.101, de 15 de outubro de 1979, autorizadora 
da operação. 

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

Senado Federal, 5 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

___________ 

DCN, 6 abr. 1983, s. II 



___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 59 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rubiataba, Estado de 
Goiás, a elevar em Cr$ 2.800.500,00 (dois milhões, oitocentos mil 
e quinhentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rubiataba, Estado de Goiás, nos termos do art. 20 da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.800.500,00 (dois 
milhões, oitocentos mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua divida 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 à ampliação da rede urbana de esgoto 
pluvial e construção, em diversas vias públicas, de guias e meios-fios, 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, 5 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 6 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 60 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
13.941.500,00 (treze milhões, novecentos e quarenta e um mil e 
quinhentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Araguaína, Estado de Goiás, 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$ 13.941.500,00 (treze milhões, novecentos e quarenta e um mil e quinhentos cruzeiros) junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à construção de meios-fios e sarjetas, 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, 5 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 6 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 61 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 40,000,000.00 



(quarenta milhões de dólares americanas) destinada ao Programa 
de Investimentos daquele Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Paraná 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, a ser utilizado no Programa de Investimentos 
daquele Estado, especialmente no Programa de Apoio aos Pequenos Núcleos Urbanos. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com 
o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei nº 7.534, de 25 de novembro de 1981, autorizadora da 
operação. 

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

Senado Federal, 6 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 7 abr. 1983. s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 62 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de 
São Paulo, a contratar empréstimo externo no valor de US$ 
40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos) 
destinado ao Programa de Investimentos Urbanos. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, autorizada 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 orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, cujo contravalor em 
cruzeiros será destinado a financiar a continuidade das obras referentes ao Sistema Viário sobre o rio 
Tamanduateí e da avenida Aricanduva, retificação e canalização do córrego Aricanduva, bem como a 
construção de 60 (sessenta) creches nas regiões periféricas da cidade de São Paulo. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com 
o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Municipal n. 8.978, de 28 de setembro de 1979, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 6 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

___________ 

DCN, 7 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 63 – DE 1983 



Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar 
empréstimo externo no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões 
de dólares americanos) destinado ao Programa de Investimentos 
do Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Sergipe autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
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, a ser utilizado na execução de projetos no setor de 
infra-estrutura rodoviária e infra-estrutura econômica e social, naquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com 
o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual nº 2.242, de 18 de dezembro de 1979, alterada 
pela Lei Estadual nº 2.323, de 30 de junho de 1981, ambas autorizadoras da operação. 

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

 Senado Federal, 6 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 7 abr. 1983, s. 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 64 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares americanos) destinada a Programas de 
Investimento daquele Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Alagoas 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, destinada à complementação de investimentos 
essenciais nos setores de energia elétrica, rodoviário e infra-estrutura do Complexo Químico de Alagoas – 
CQA. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com 
o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual nº 4.190, de 24 de novembro de 1980, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 6 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 7 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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



RESOLUÇÃO N. 65 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 60,000,000. 00 
(sessenta milhões de dólares americanos) destinada a diversos 
programas de desenvolvimento naquele Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 60,000,000.00 (sessenta 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 da Banco Central do Brasil, a ser utilizada por aquele Governo nos seguintes 
programas: a) eletrificação da região oeste e centro-oeste do Estado; b) construção e pavimentação de 
rodovias; c) desenvolvimento agropecuário da Região do Lago de Sobradinho; d) Plano de Valorização dos 
Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraguaçu, todos naquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com 
o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual nº 3.925, de 23 de outubro de 1981, autorizadora 
da operação. 

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

Senado Federal, 6 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 7 abr. 1983, S II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 66 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 76.958.000,00 (setenta e seis 
milhões, novecentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida 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 em Cr$ 
76.958.000,00 (setenta e seis milhões, novecentos e cinqüenta e oito 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 
à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 7 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

___________ 

DCN, 8 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 67 – DE 1983 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado 
da Paraiba, a elevar em Cr$ 51.767.900,00 (cinqüenta e um 
milhões, setecentos e sessenta e sete mil e novecentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 51.767.900,00 
(cinqüenta e um milhões, setecentos e sessenta e sete mil e novecentos 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 
à construção e equipamento de escola de 1º grau, de centro interescolar de educação artística e de escolas 
rurais padrão de 1º grau, 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, 7 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 8 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 68 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado 
da Paraíba, a elevar em Cr$ 1.009.884.000,00 (um bilhão, nove 
milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal autorizada a elevar o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 1.009.884.000,00 (um bilhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil 
cruzeiros) correspondentes a 600.000 UPC considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.683,14 (um mil, 
seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, a fim de que possa contratar 
um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado da Paraíba S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinado à execução de obras no Sistema Viário e 
Equipamentos Comunitários, Recreação e Lazer (Centro de Bairro) do Projeto CURA 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, 7 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 8 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 69 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado 
de Mato Grosso, a elevar em Cr$ 73.169.900,00 (setenta e três 
milhões, cento e sessenta e nove mil e novecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, 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$ 73.169.900,00 
(setenta e três milhões, cento e sessenta e nove mil e novecentos 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 à 
implantação de galerias de águas pluviais, guias e meios-fios, 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, 7 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 8 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 70 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa, Estado 
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 6.978.800,00 (seis milhões, 
novecentos e setenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa, 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$ 
6.978.800,00 (seis milhões, novecentos e setenta e oito mil e oitocentos 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 à 
implantação de esgotos pluviais, meios-fios e aquisição de um caminhão compactador para coleta de lixo, 
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, 7 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos ao art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 71 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a elevar em 
Cr$ 151.212.000,00 (cento e cinqüenta e um milhões, duzentos e 
doze mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – E o Governo do Estado do Amazonas, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 151.212.000,00 (cento e cinqüenta e um 
milhões, duzentos e doze 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 à construção de uma central de artesanato em 
Manaus, e postos de comercialização no interior 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, 7 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  



___________ 

DCN, 8 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 72 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaberaí, Estado de 
Goiás, a elevar em Cr$ 23.566.400,00 (vinte e três milhões, 
quinhentos e sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a prefeitura Municipal de Itaberaí, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 23.566.400,00 (vinte e três 
milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e quatrocentos 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 à construção de 
meios-fios e sarjetas, 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, 7 de abril de 1983, – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 8 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 73 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ivinhema, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 14.962.400,00 (quatorze 
milhões, novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ivinhema, 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$ 
14.962.400,00 (quatorze milhões, novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos 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 à construção de 13 (treze) unidades escolares de 1º grau, na zona rural 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, 7 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 8 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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



RESOLUÇÃO N. 74 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Horizontina, Estado do 
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 2.585.400,00 (dois milhões, 
quinhentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Horizontina, 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$ 
2.585.400,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos 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 
à conclusão da construção de escolas de 1º grau em zonas urbanas e rural 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, 7 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 8 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 75 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapuranga, Estado de 
Goiás, a contratar operações de crédito no valor global de Cr$ 
8.469.000,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil 
cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Itapuranga, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor 
global de Cr$ 8.469.000,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil cruzeiros), junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinados à construção e equipamento de um centro de vivência comunitária e de 10 (dez) escolas 
rurais, e implantação de um sistema de captação de águas pluviais, 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, 7 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

___________ 

DCN, 8 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 76 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 23.801.336,00 (vinte e três milhões, oitocentos e um mil, 
trezentos e trinta e seis 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$ 23.801.336,00 (vinte e três milhões, 
oitocentos e um mil, trezentos e trinta e seis cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar operação de crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a suprir déficit financeiro na 
conclusão das obras das Centros Sociais Urbanos de Afogados da Ingazeira, Bonito, Cabrobó, Canhotinho, 
Lajedo, Sertânia, Santa Cruz do Capibaribe 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, 7 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 8 abr. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu Nilo 
Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 77 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pendências, Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 9.525.400,00 (nove milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e 
quatrocentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pendências, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor de Cr$ 9.525.400,00 (nove milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e quatrocentos 
cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção de uma unidade escolar de 1º grau na zona rural do 
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, 8 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 9 abr. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 78 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antonio, Estado 
do Rio Grande do Norte, a elevar em Cr$ 2.578.600,00 (dois 
milhões quinhentos e setenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – E a Prefeitura Municipal de Santo Antonio, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
2.578.600,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de 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 
à aquisição de um caminhão equipada com caçamba para coleta de lixo, para 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, 8 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 9 abr. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 79 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 1.046.450.500,00 (um bilhão, quarenta e seis milhões, 
quatrocentos e cinqüenta mil e quinhentos 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$ 1.046.450.500,00 (um bilhão, quarenta e 
seis milhões, quatrocentos e cinqüenta mil e quinhentos 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 à construção, 
reforma, ampliação e aquisição de equipamentos de unidades de saúde da rede básica e de apoio 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, 11 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

______________  

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 80 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinhas, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
362.967.320,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos 
e sessenta e sete mil, trezentos e vinte cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, 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$ 362.967.320,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, 
trezentos e vinte cruzeiros, correspondentes a 547.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
663,56 (seiscentos e sessenta e três cruzeiros e cinqüenta e seis centavos, vigente em dezembro/80, junto 
ao 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 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 



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

RESOLUÇÃO N. 81 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
110,000,000.00 (cento e dez milhões de dólares americanos) 
destinada ao Programa de Obras Viárias e Ligações Troncais 
daquele Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a realizar, com a garantia da 
União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 110,000,000.00 (cento e 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, a ser utilizada no 
Programa de Obras Viárias e Ligações Troncais daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com 
o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômica-financeira 
do Governo Federal, e ainda, o disposto na Lei Estadual nº 7. 507, de 5 de junho de 1981, autorizadora da 
operação. 

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

Senado Federal, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 82 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul, a elevar, em Cr$ 945.617.624,10 (novecentos e 
quarenta e cinco milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos 
e vinte e quatro cruzeiros e dez centavos), o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Caxias 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 o montante de 
sua dívida consolidada em Cr$ 945.617.624,10 novecentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e 
dezessete mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiros e dez centavos), correspondentes a 1.077.185 UPC, 
considerado o valor da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), 
vigente em abril/81, a fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à 
Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação – BNH, destinados à urbanização de 3 (três) núcleos de favelas localizadas em 
próprios municipais, implantação de 3.700 (três mil e setecentos) lotes urbanizados em áreas livres 
localizadas em diferentes partes da zona urbana, execução das obras de infra-estrutura e construção de 
equipamentos comunitários necessários 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 



DCN, 14 abr. 1983, a II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 83 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauí, 
Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
3. 619. 000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauí, Estado do Piauí, 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$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros) junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada 
à construção e equipamento de escolas rurais, 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 84 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Patu, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
9.691.100,00 (nove milhões, seiscentos e noventa e hum mil e 
cem cruzeiros.) 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Patu, Estado do Rio Grande do Norte, 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$ 9.691.100,00 (nove milhões, seiscentos e noventa e um mil e cem cruzeiros), junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recurso do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à construção de um Centro de Abastecimento, 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 85 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 



10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e dois mil 
cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado de Goiás, 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$ 10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e dois mil cruzeiros), junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à construção de guias, meios-fios e lavanderia pública, 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 86 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Estado de 
Goiás, a elevar em Cr$ 13.487.800,00 (treze milhões, quatrocentos 
e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 13.487.800,00 (treze 
milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos 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 à construção de 
meios-fios, sarjetas, galerias pluviais, mercado, sanitário e lavanderia pública e aquisição de equipamento 
para limpeza 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 87 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 18.714.000,00 (dezoito milhões, setecentos e quatorze 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$ 18.714.000,00 (dezoito milhões, 
setecentos e quatorze 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 à aquisição de unidades móveis para qualificação 
profissional, 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 88 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, 
Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 17.438.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e oito 
mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão, 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$ 17.438.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e oito mil cruzeiros), junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
– FAS, destinada à construção de um centro de abastecimento e implantação de galerias pluviais, meios-
fios e sarjetas, 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 89 – DE 1983 

Autoriza e Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da 
Bahia, a elevar em Cr$ 782.884.B00,00 (setecentos e oitenta e dois 
milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e seiscentos 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$ 782.884.600,00 
(setecentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
– FAS, destinados ao reequipamento de 9 (nove) unidades de saúde, à execução de obras e aquisição de 
equipamentos para limpeza urbana; e à construção e equipamento de unidades escolares, 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 



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

RESOLUÇÃO N. 90 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araçatuba, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 143.6$4.000,00 (setecentos e quarenta 
e três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Araçatuba, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 743.634.000,00 (setecentos e quarenta e três milhões, seiscentos e trinta e 
quatro mil cruzeiros), correspondentes a 600.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/81, 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 de infra-estrutura urbana e comunitária – 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 91 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a 
elevar em Cr$ 64.104.000,00 (sessenta e quatro milhões, cento e 
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 64.104.000,00 (sessenta e 
quatro milhões, cento e quatro mil cruzeiros) o montante de sua divida 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 à ampliação do Programa de Assistência 
ao Idoso, 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 92 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em ........ 
Cr$ 1.241.055.262,08 (um bilhão, duzentos e quarenta e um 



milhões, cinqüenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois 
cruzeiros e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 
1.241.055.262,08 (um bilhão, duzentos e quarenta e um milhões, cinqüenta e cinco mil, duzentos e 
sessenta e dois cruzeiros e oito centavos, correspondentes a 1.413.728 UPC, considerado o valor nominal 
da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, 
a fim de que possa contratar operação de crédito de igual valor junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à 
complementação dos seguintes projetos: Rodovia Ilhéus – Una – Canavieiras; Terminal de Cargas e Central 
de Fretes da Região Metropolitana de Salvador; Universidade de Feira de Santana; Universidade do 
Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista; infra-estrutura industrial em diversos distritos 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, eu, Nilo 
Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 93 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 1.534.085.100,00 (um bilhão, quinhentos e trinta e quatro 
milhões, oitenta e cinco mil e cem cruzeiros o montante de sua 
divida 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$ 1.534.085.100,00 (um bilhão, quinhentos 
e trinta e quatro milhões, oitenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de 
que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinados à 
construção e equipamento do Centro de Reeducação de Menores do Sexo Feminino, no Município de 
Igarassu (PE), construção de escolas de 1º e 2º graus e de um Centro de Educação Especial, e implantação 
de Centros de Estudos Supletivos em 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 94 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alvorada, Estado do Rio 
Grande do Sul, a elevar em Cr$ 433.415.922,39 (quatrocentos e 
trinta e três milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e 



vinte e dois cruzeiros e trinta e nove centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Alvorada, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 433.415.922,39 (quatrocentos e trinta e três milhões, quatrocentos e quinze mil, 
novecentos e vinte e dois cruzeiros e trinta e nove centavos), correspondentes a 349.701 UPC, considerado 
o valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove 
centavos), vigente em novembro/81, 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 promover a execução integrada de obras referentes aos projetos 
de sistema viário, esgotos pluviais, iluminação pública, recreação e lazer e comunicação, 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 95 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a eleger em ....... 
Cr$ 1.702.223.000,00 (um bilhão, setecentos e dois milhões, 
duzentos e vinte e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 1.702.223.000,00 (um bilhão, setecentos 
e dois milhões, duzentos e vinte 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, mediante a utilização de 
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado à implantação de sistemas 
simplificados de abastecimento d’água em 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, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 96 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
contratar operação de empréstimo externo no valor de DM 
10.900.000,00 (dez milhões e novecentos mil marcos alemães), 
destinados a financiar o Projeto de Proteção Contra as Cheias do 
Vale do Rio dos Sinos, naquele Estado. 



Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a realizar, com a garantia da 
União, uma operação de empréstimo externo no valor de DM 10.900.000,00 (dez milhões e novecentos mil 
marcos alemães), junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do 
Banco Central do Brasil, a ser utilizado no financiamento do Projeto de Proteção Contra as Cheias do Vale 
do Rio dos Sinos, naquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de Junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual nº 7.498, de 25 de maio de 1981, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 12 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 abr. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 97 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a elevar em 
Cr$ 717.785.762,58 (setecentos e dezessete milhões, setecentos e 
qüenta e oito centavos) montante de sua dívida consolidada. 
qüenta e oito centavos) montante de sua dívida consolidada.  

Art. 1º – É o Governo do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 
717.785.762,58 (setecentos e dezessete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e 
dois cruzeiros e cinqüenta e oito centavos), correspondente a 279.680,40 ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 2.566,45 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis cruzeiros e quarenta e cinco 
centavos), vigente em novembro/82, a fim de que possa contratar operações de crédito no valor global 
acima mencionado, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social – FAS, destinadas à construção de cadeias da comarca, delegacias de menores 
e aquisição de veículos e equipamentos de radiocomunicação, 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, 13 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 15 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 98 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 1.879.226.000,00 (um bilhão, 
oitocentos e setenta e nove milhões, duzentos e vinte e seis mil 
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$ 
1.879.226.000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove milhões, duzentos e vinte e seis 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 à implantação de galerias 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, 15 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 16 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 99 – DE 1983 

Suspende a execução do art. 223 do Código Tributário do 
Município de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo – Lei nº 
1.131, de 13 de dezembro de 1977. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 3 de novembro de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário nº 98.583-2, do 
Estado de São Paulo, a execução do art. 223 do Código Tributário do Município de Paraguaçu Paulista, 
Estado de São Paulo – Lei nº 1.131, de 13 de dezembro de 1977. 

Senado Federal, 15 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 16 abr. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 100 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Patu, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de 
......... Cr$ 12.458.000,00 (doze milhões, quatrocentos e cinqüenta 
e oito mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Patu, Estado do Rio Grande do Norte, 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$ 12.458.000,00 (doze milhões, quatrocentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros), junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à construção de escolas de 1º e 2º graus nas zonas rurais e 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, 15 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 16 abr. 1983, s. II 

___________________ 



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

RESOLUÇÃO N. 101 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura da Cidade do Recife, Estado de 
Pernambuco, a elevar em Cr$ 95.072.500,00 (noventa e cinco 
milhões, setenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura da Cidade do Recife, 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$ 95.072.500,00 
(noventa e cinco milhões, setenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
a fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinados à recuperação e ampliação de unidades escolares de 1º grau, implantação de 
lavanderias/chafarizes públicos e à construção de quadra polivalente, de galpões e aquisição de 
equipamento de cantina para unidades escolares da rede Municipal, 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, 15 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 16 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 102 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 180.975.100,00 (cento e 
oitenta milhões, novecentos e setenta e cinco mil e cem 
cruzeiros) 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$ 
180.975.100,00 (cento e oitenta milhões, novecentos e setenta e cinco 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, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado 
à construção de galerias pluviais e colocação de guias e sarjetas, 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, 15 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 16 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 103 – DE 1983 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Porto Feliz, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), correspondentes a 24.205,45590 
UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e 
trinta e nove centavos), vigente em outubro/81, 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 “Prefeito 
Eugênio Motta” – Programa FINC/FIEGE-FISIP, 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, 15 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 16 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 104 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em ....... 
Cr$ 602.516.000,00 (seiscentos e dois milhões, quinhentos e 
dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal autorizado a elevar em Cr$ 602.516.000,00 (seiscentos e dois 
milhões, quinhentos e dezesseis 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 à construção e equipamento de complexos 
policiais em municípios do interior 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, 15 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 16 abr. 1883. s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 105 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da 
Bahia, a elevar em Cr$ 48.365.100,00 (quarenta e oito milhões, 
trezentos e sessenta e cinco mil e cem 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$ 48.365.100,00 (quarenta e 
oito milhões, trezentos e sessenta e cinco 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, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado ao financiamento 
das obras de reforma e equipamento do Mercado Municipal, 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, 15 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 16 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 106 – DE 1983 

Altera a lotação de Gabinete do Senado Federal, e dá 
outras providências. 

Art. 1º – O art. 358 do Regimento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução nº 58, 
de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 358 – A lotação nos Gabinetes far-se-á com a observância do disposto nos arts. 52, itens 40 e 
41; g5, c; 56, b; e 57, k ítens 1 e 2, do Regimento Interno e obedecerá aos seguintes limites:  

I – Gabinete do Presidente 

1 Chefe de Gabinete ......................................................................................................................DAS.4  

1 Assessor Técnico......................................................................................................................... 

1 Coordenador de Publicações Especiais ......................................................................................  FG.1 

2 Assistente Técnico .......................................................................................................................  FG.1  

3 Secretário de Gabinete FG-2 ou 3 Sec. Parlamentar. 

1 Subchefe de Gabinete .................................................................................................................. FG.3  

1 Encarregado do Cerimonial da Presidência ..................................................................................FG.3  

1 Oficial de Gabinete ....................................................................................................................... FG.3  

5 Auxiliar de Gabinete ..................................................................................................................... FG.4  

4 Contínuo 

3 Motorista  

II – Gabinete dos Vice-Presidentes e 1º -Secretário 

1 Chefe de Gabinete ........................................................................................................................ FG.1  

1 Assessor Técnico................................................................................................................................... 

2 Assistente Técnico ........................................................................................................................ FG.1  

2 Secretário de Gabinete FG-2 ou 2 Sec. Parlamentar. 

1 Subchefe de Gabinete .................................................................................................................. FG.3  

1 Oficial de Gabinete ....................................................................................................................... FG.3  

3 Auxiliar de Gabinete ..................................................................................................................... FG.4 

2 Contínuo 



2 Motorista  

III – Gabinete do 20, 3º e 4º -Secretários 

1 Chefe de Gabinete ........................................................................................................................ FG.1 

1 Assessor Técnico .......................................................................................................................... 

1 Assistente Técnico ........................................................................................................................ FG.1 

 2 Secretários de Gabinete FG-2 ou 2 Sec. Parlamentar. 

1 Subchefe de Gabinete .................................................................................................................. FG.3  

1 Oficial de Gabinete ....................................................................................................................... FG.3  

3 Auxiliar de Gabinete ..................................................................................................................... FG.4 

2 Contínuo 

1 Motorista  

IV – Gabinetes dos Suplentes de Secretários 

1 Chefe de Gabinete ........................................................................................................................ FG.1 

1 Assessor Técnico................................................................................................................................... 

2 Secretário de Gabinete FG-2 ou 2 Sec. Parlamentar. 

3 Auxiliar de Gabinete ..................................................................................................................... FG.4 

2 Contínuo 

1 Motorista  

V – Gabinete do Líder de Partido Político. 

1 – Chefe de Gabinete ..................................................................................................................... FG.1  

1 Assessor Técnico........................................................................................................................... 

2 Secretário de Gabinete FG-2 ou 2 Sec. Parlamentar. 

1 Oficial de Gabinete ....................................................................................................................... FG.3 

1 Subchefe de Gabinete .................................................................................................................. FG.3 

3 Auxiliar de Gabinete ..................................................................................................................... FG.4  

2 Contínuo 

2 Motorista  

VI – Gabinete dos Vice-Líderes e dos Presidentes das Comissões Permanentes 

1 Chefe de Gabinete ........................................................................................................................ FG.1 

1 Assessor Técnico .......................................................................................................................... 

2 Secretário de Gabinete FG-2 ou 2 Sec. Parlamentar. 

3 Auxiliar de Gabinete ......................................................................................................................FG.4 

2 Contínuo 

1 Motorista  

VII – Gabinete dos Senadores. 



1 Chefe de Gabinete ........................................................................................................................ FG.1 

1 Assessor Técnico .......................................................................................................................... 

2 Secretário de Gabinete FG-2 ou 2 Sec. Parlamentar. 

2 Auxiliar de Gabinete ..................................................................................................................... FG.2 

2 Contínuo 

1 Motorista  

VIII – Gabinete do Diretor-Geral. 

1 Chefe de Gabinete ........................................................................................................................ FG.1  

6 Assistente Técnico ........................................................................................................................ FG.1  

1 Chefe de Serviço .......................................................................................................................... FG.1  

6 Chefe de Seção .............................................................................................................................FG.2  

2 Secretário de Gabinete ................................................................................................................. FG.2  

1 Subchefe de Gabinete .................................................................................................................. FG.3  

5 Auxiliar de Gabinete ......................................................................................................................FG.4  

4 Contínuo 

2 Motorista  

IX – Gabinete do Secretário-Geral da Mesa. 

1 Chefe de Gabinete ........................................................................................................................ FG.1  

2 Secretário de Gabinete ................................................................................................................. FG.2  

1 Subchefe de Gabinete .................................................................................................................. FG.3 

5 Auxiliar de Gabinete ......................................................................................................................FG.4  

1 Contínuo 

1 Motorista  

X – Gabinete do Consultor-Geral. 

5 Assistência Jurídica ...................................................................................................................... FG.1  

1 Chefe de Gabinete ........................................................................................................................ FG.1  

1 Secretário ..................................................................................................................................... FG.2  

3 Assistente de Gabinete ..................................................................................................................FG.4  

1 Motorista 

1 Contínuo  

XI – Gabinete do Diretor da Assessoria. 

2 Secretário de Gabinete ................................................................................................................. FG.2  

2 Assistente Técnico ........................................................................................................................ FG.1  

1 Auxiliar de Controle e Informações ................................................................................................FG.3  

2 Auxiliar de Gabinete ......................................................................................................................FG.4  

2 Contínuo 



1 Motorista  

XII – Gabinete do Diretor da Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas. 

2 Secretário de Gabinete ................................................................................................................. FG.2  

1 Assistente Técnico .........................................................................................................................FG.1  

1 Auxiliar de Controle de Informações ................... ..........................................................................FG.1 

2 Auxiliar de Gabinete ......................................................................................................................FG.4 

2 Contínuo 

1 Motorista  

XIII – Gabinetes dos Diretores das Secretarias Administrativas, Legislativa e de Documentação e 
Informação. 

2 Secretário de Gabinete ................................................................................................................. FG.2  

1 Assistente Técnico ........................................................................................................................ FG.1 

1 Auxiliar de Controle de Informações ............................................................................................. FG.3  

2 Auxiliar de Gabinete ..................................................................................................................... FG.4  

2 Continuo 

1 Motorista  

XIV – Gabinete do Diretor da Secretaria de Serviços Especiais. 

2 Secretário de Gabinete ................................................................................................................. FG.2  

1 Assistente Técnico ........................................................................................................................ FG.1 

1 Auxiliar de Controle de Informações ............................................................................................. FG.3  

4 Auxiliar de Gabinete ..................................................................................................................... FG.4  

4 Contínuo 

1 Motorista  

XV – Gabinete dos Diretores de Subsecretaria. 

1 Secretário de Gabinete ................................................................................................................. FG.2  

1 Assistente Técnico ........................................................................................................................ FG.1 

1 Auxiliar de Controle de Informações ............................................................................................. FG.3 

1 Auxiliar de Gabinete ......................................................................................................................FG.4  

1 Contínuo  

Art. 2º – É criada, na Subsecretaria de Serviços Gerais, a Seção de Administração das Residências 
Oficiais do Senado, ficando, a Tabela de Funções Gratificadas, anexa ao Regulamento Administrativo, 
acrescida de 1 (um) Chefe de Seção, Símbolo FG-2, correspondente à Seção ora criada. 

Art. 3º – É criada, na Secretaria de Documentação e Informação a Seção de Microfilmagem ficando a 
Tabela de Funções Gratificadas, anexa ao Regulamento Administrativo, acrescida de 1 (um) Chefe de 
Seção, Símbolo FG,2, correspondente à Seção ora criada. 

Art. 4º – São criados, nos termos da Resolução nº 130, de 1980, 13 (treze) empregos de Assessor 
Técnico, sendo 2 (dois) com exercício em Gabinetes de Senadores, 7 (sete) com exercícios nos Gabinetes 



dos Membros da Comissão Diretora e 4 (quatro) com exercício nos Gabinetes de Líderes de Partidos 
Políticos. 

Art. 5º – As funções gratificadas constantes dos diferentes itens do art. 358 do Regulamento 
Administrativo, com a redação dada pela presente Resolução, só poderão ser preenchidas por servidores 
integrantes dos Quadros de Pessoal do Senado Federal. 

Art. 6º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 15 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 16 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 107 – DE 1983 

Suspende a execução do art. 212 do Código Tributário do 
Município de Flórida Paulista, Estado de São Paulo – Lei nº 950, 
de 20 de dezembro de 1977. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 23 de junho de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário nº 96.908-0, do 
Estado de São Paulo, a execução do art. 212 do Código Tributário do Município de Flórida Paulista, Estado 
de São Paulo – Lei nº 950, de 20 de dezembro de 1977. 

Senado Federal, 18 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 19 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 108 – DE 1983 

Suspende a execução da letra “e” do inciso I do art. 54 da 
Constituição do Estado de São Paulo, no tocante às expressões 
"inconstitucionalidade e". 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 20 de maio de 1981, nos autos do Recurso Extraordinário nº 92.169-9, do 
Estado de São Paulo, a execução da letra e do inciso I do art. 54 da Constituição do Estado de São Paulo, 
no tocante às expressões “inconstitucionalidade e”. 

Senado Federal, 18 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 19 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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



RESOLUÇÃO N. 109 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Velho, Estado de 
Rondônia, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.024.242.465,90 (um bilhão, vinte e quatro milhões, duzentos e 
quarentas e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco cruzeiros e 
noventa centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Porto Velho, Estado de Rondônia, 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$ 1.024.242.465,90 (um bilhão, vinte e quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil, 
quatrocentos e sessenta e cinco cruzeiros e noventa centavos), correspondentes a 608.530,7615 UPC, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e 
quatorze centavos), vigente em abril/82, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada a financiar a execução do Projeto CURA – 
Área Bacuri, 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, 18 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 19 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 110 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínia, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 388.960.840,88 (trezentos e oitenta e oito 
milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta 
cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Paulínia, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 388.960.840,88 (trezentos e oitenta e oito milhões, novecentos e sessenta mil, 
oitocentos e quarenta cruzeiros e oitenta e oito centavos), correspondentes a 219.045,25 ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.775,71 (um mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros e 
setenta e um centavos), vigente em maio/82, a fim de que possa contratar operação de crédito de Igual 
valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção de Hospital Geral, com capacidade para 98 
(noventa e oito) leitos, 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, 18 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 19 abr. 1983, s, ll 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 111 – DE 1983 



Suspende a execução do § 1°, 1 e 3, da Cláusula Primeira, 
do Convênio ICM n° 44, de 7 de dezembro de 1976, e do art. 2°, § 
1°, 1 e 3, da Portaria nº 313, de 29 de dezembro de 1976, do 
Diretor da Receita Estadual de Minas Gerais. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 1º de setembro de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário nº 95.784-7, 
do Estado de Minas Gerais, a execução do § 1º, 1 e 3, da Cláusula Primeira, do Convênio ICM nº 44, de 7 
de dezembro de 1976, e do art. 2º, § 1º, 1 e 3, da Portaria nº 313, de 29 de dezembro de 1976, do Diretor 
da Receita Estadual de Minas Gerais. 

Senado Federal, 18 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 19 abr. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 112 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Olho D’Água dos 
Borges, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 4.397.200,00 (quatro milhões, trezentos e 
noventa e sete mil e duzentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Olho D’Água dos Borges, Estado do Rio Grande do Norte, 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$ 4.397.200,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil e 
duzentos cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de equipamentos para limpeza pública, daquele 
Município, 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, 18 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 19 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 113 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santana do Mato, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 10.077.000,00 (dez milhões e setenta e sete mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santana do Mato, Estado do Rio Grande do Norte, 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$ 10.077.000,00 (dez milhões e setenta e sete mil cruzeiros), junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
– FAS, destinada à construção de um centro de abastecimento, 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, 18 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 19 abr. 1983. s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 114 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Extremos, Estado do Rio 
Grande do Norte, a elevar em Cr$ 8.153.200,00 (oito milhões, 
cento e cinquenta e três mil e duzentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Extremos, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
8.153.200,00 (oito milhões, cento e cinquenta e três mil e duzentos 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 á 
construção de uma escola de 1º grau na zona 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, 18 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 19 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 115 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado de Mato 
Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 13.600.000,00 (treze milhões e 
seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – E 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$ 
13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar empréstimo no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinados à construção de 
2 (duas) unidades escolares de 1º grau em Colônia Nova e no Bairro Vila Jacy, bem como implantação de 
galerias pluviais, guias e sarjetas, 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, 18 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

__________ 

DCN, 19 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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



RESOLUÇÃO N. 116 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bataiporã, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 5.221.500,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e um mil e 
quinhentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Bataiporã, 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 contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 5.221.500,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e um mil e quinhentos cruzeiros) junto 
à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social – FAS, destinada à construção de 9 (nove) escolas de 1º grau na zona rural 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, 18 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 19 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 117 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gurupi, Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 14.422.000,00 
(quatorze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Gurupi, Estado de Goiás, 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$ 14.422.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada 
à construção de creche, 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, 18 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 19 abr. 1983 s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 118 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino, Estado 
do Rio Grande do Norte, a elevar em Cr$ 11.620.000,00 (onze 
milhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
11.620.000,00 (onze milhões, seiscentos e vinte 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, destinada à construção de 
unidade escolar, 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, 18 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 19 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 119 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rialma, Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 38.265.000,00 
(trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rialma, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 38.265.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à conclusão e equipamento do hospital e maternidade municipal, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 19 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 23 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 120 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cumari, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
3.857.900,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e 
novecentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cumari, Estado de Goiás, nos termos do art. 20 da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal autorizada a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ Cr$ 3.857.900,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e novecentos cruzeiros), junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à construção de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, 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, 19 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 23 abr. 1983, s. II  

___________________ 



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

RESOLUÇÃO N. 121 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás, 
Estado de Goiás, a elevar em Cr$ 43.095.116,56 (quarenta e três 
milhões, noventa e cinco mil, cento e dezesseis cruzeiros e 
cinquenta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 43.095.116,56 (quarenta e três milhões, noventa e cinco mil, cento e dezesseis 
cruzeiros e cinquenta e seis centavos), correspondentes a 25.604 ORTN, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em 
abril/82, 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 à 
construção de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, lavanderia pública e aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo, 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, 19 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 19 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 122 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Leopoldo de Bulhões, 
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
32.953.558,47 (trinta e dois milhões, novecentos e cinquenta e 
três mil quinhentos e cinquenta e oito cruzeiros e quarenta e sete 
centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás, 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$ 32.953.558,47 (trinta e dois milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e 
cinqüenta e oito cruzeiros e quarenta e sete centavos), correspondentes a 19.578,62 ORTN, considerado o 
valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), 
vigente em abril/82, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado à ampliação do sistema de galerias pluviais, meios-fios e 
sarjetas e construção de uma lavanderia pública na sede do 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, 19 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 23 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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



RESOLUÇÃO N. 123 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia, 
Estado de Goiás, a elevar em Cr$ 33.150.000,00 (trinta e três 
milhões, cento e cinquenta mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
33.150.000,00 (trinta e três milhões, cento e cinquenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junta à Caixa Econômica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado à implantação de 
galerias de águas pluviais na sede do 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, 19 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 23 abr. 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulga a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 124 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em Cr$ 451.355.900,00 (quatrocentos e cinqüenta e um milhões, 
trezentos e cinquenta e cinco mil e novecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 451.355.900,00 (quatrocentos e 
cinquenta e um milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua divida 
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, para financiar 
edificação destinada às Policias Civil e Militar, além da aquisição de equipamentos, 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, 20 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 23 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 125 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 39.930.000,00 (trinta e nove milhões, novecentos e trinta 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$ 39.930.000,00 (trinta e nove milhões, 



novecentos e trinta 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 
Apoia ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado à conclusão do projeto arquitetônico, equipamento e 
mobiliário da Biblioteca Pública Estadual Presidente Castello Branco, 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, 20 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 23 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 126 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Acaraú, Estado do 
Ceará, a elevar em Cr$ 10.531.400,00 (dez milhões, quinhentos e 
trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 10.531.400,00 (dez milhões, 
quinhentos e trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua divida 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 à construção de 20 (vinte) 
unidades escolares na zona rural, 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, 20 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 23 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 127 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio, Estado de 
Santa Catarina, a elevar em Cr$ 4.281.025,24 (quatro milhões, 
duzentos e oitenta e um mil, vinte e cinco cruzeiros e vinte e 
quatro centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Sombrio, 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 4.281.025,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, vinte s cinco 
cruzeiros e vinte e quatro centavos), correspondente a 2.670,65 ORTNs, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 1.602,99 (um mil, seiscentos e dois cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente a 
março/82, 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 à 
aquisição de equipamentos para coleta e tratamento de lixo, na sede do 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, 20 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 23 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 128 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aloândia, Estado de 
Goiás, a elevar em Cr$ 13.128.492,00 (treze milhões, cento e vinte 
e oito mil, quatrocentos e noventa e dois cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Aloândia, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida 
consolidada em Cr$ 13.128.492,00 (treze milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentas e noventa e dois 
cruzeiros), correspondentes a 7.800 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um 
mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, a fim de que possa 
contratar uma operação de crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de 
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção e equipamentos de 
Centro de Saúde, 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, 20 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 23 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 129 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Umari, Estado do Ceará, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 12.277.000,00 
(doze milhões, duzentos e setenta e sete mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Umari, Estado do Ceará, 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$ 12.277.000,00 (doze milhões, duzentos e setenta e sete mil cruzeiros) junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada 
à construção de unidades escolares, 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, 20 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 23 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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



RESOLUÇÃO N. 130 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará, s elevar em ...... 
Cr$ 14.435.200,00 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e cinco 
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Ceará, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 14.435.200,00 (quatorze milhões, 
quatrocentos e trinta e cinco mil e duzentos 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 à produção e comercialização do 
artesanato cearense, 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, 20 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 23 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 131 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do Tabuado, 
Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 4.703.100,00 
(quatro milhões, setecentos e três mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Aparecida do Tabuado, Estado de Mato Grosso do Sul, nos 
termos do art. 29 da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar 
em ........ Cr$ 4.703.100,00 (quatro milhões, setecentos e três 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, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado à 
construção de 3 (três) unidades escolares na zona rural 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, 20 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 23 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 132 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 615,170.500,00 (seiscentos e quinze 
milhões, cento e setenta mil e quinhentos cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Paulo, 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 o montante de sua 



divida consolidada em Cr$ 615.170.500,00 (seiscentos e quinze milhões, cento e setenta mil e quinhentos 
cruzeiros), correspondentes a 833.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 738,50 
(setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinquenta centavos), vigente em janeiro/81, a fim de que possa 
contratar uma 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, destinada à execução de obras de 
infra-estrutura em Conjuntos Habitacionais da SOHAB – Programa FINC/FIEGE, 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, 25 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 26 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 133 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 493.771.000,00 (quatrocentos e 
noventa e três milhões, setecentos e setenta e um mil 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$ 
493.771.000,00 (quatrocentos e noventa e três milhões, setecentos e setenta e um mil cruzeiros) o 
montante de sua divida 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 à implantação de creches, 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, 25 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 26 abr. 1983. s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 134 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caxambu, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de ............ 
Cr$ 123.939.000,00 (cento e vinte e três milhões, novecentos e 
trinta e nove mil cruzeiros) 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Caxambu, Estado de Minas Gerais, 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$ 123.939.000,00 (cento e vinte e três milhões, novecentos e trinta e nove mil cruzeiros), 
correspondentes a 100.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos 
e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/81, junto ao Banco de Crédito Real 
de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinada à 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, 25 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 26 abr. 1883, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 135 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, 
a elevar em Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões e 
noventa e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, nos termos do art. 29 da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida 
consolidada em Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa e quatro mil cruzeiros), 
correspondente a 150.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.453,96 (um mil, 
quatrocentos e cinquenta e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente em janeiro/82, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade 
de gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste – FUNDURBANO, destinado ao 
financiamento das obras de complementação do Centro de Abastecimento da sede municipal, 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, 25 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 26 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 136 – DE 1983 

Suspende a execução da Lei nº 38, de 6 de dezembro de 
1977, do Município de Nova Granada, do Estado de São Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitica do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 18 de agosto de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário nº 95.914-9, do 
Estado de São Paulo, a execução da Lei n° 38, de 6 de dezembro de 1977, do Município de Nova Granada, 
daquele Estado. 

Senado Federal, 25 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 26 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 137 – DE 1983 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, 
Estado de Mato Grosso, a elevar em Cr$ 102.000.000,00 (cento e 
dois milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida  
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, 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$ 
102.000.000,00 (cento e dois milhões de cruzeiros) o montante de sua divida 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 à construção de escolas de 1° 
grau na zona rural 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, 25 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 26 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 138 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal da Cândido Mota, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 114.178.153,00 (cento e quatorze 
milhões, cento a setenta e oito mil, cento e cinquenta e três 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cândido Mota, 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 114.178.153,00 (cento e quatorze milhões, cento e setenta e oito mil, cento e 
cinquenta e três cruzeiros), correspondente a 64.300 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
1.775,71 (um mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros e setenta e um centavos) vigente em maio/82, a 
fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinados à implantação de 2 (duas) escolas de 1º grau e uma unidade pré-escolar, bem como de um 
centro de saúde no Distrito de Nova Alexandria, naquele Município, 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, 25 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 26 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 139 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do 
Paraná, a elevar em Cr$ 734.671.283,31 (setecentos e trinta e 
quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta 
e três cruzeiros e trinta e um 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 o montante de sua dívida 
consolidada em Cr$ 734.671.283,31 (setecentos e trinta e quatro milhões, seiscentos a setenta e um mil, 
duzentos e oitenta e três cruzeiros e trinta e um centavos), correspondentes a 371.720,08 UPCs, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros e 
quarenta e um centavos), vigente em julho/82, 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, destinada a financiar a execução integrada das obras de Infra-estrutura e 
comunitária, compreendendo o sistema viário, saúde, recreação e lazer, 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, 27 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 29 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 140 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares americanos) destinada 
à implantação de obras prioritárias naquele Município. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, autorizada a realizar, com a 
garantis da União, uma 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, destinada a financiar a 
implantação do Hospital Geral, ampliação do Sistema Viário e Construção do Terminal Rodoviário, naquele 
Município. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com 
o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Municipal nº 1.675, de 17 de junho de 1981, autorizadora da 
operação. 

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

Senado Federal, 28 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 20 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 141 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, Estado de 
Mato Grosso, a elevar em Cr$ 56.508.859,95 (cinqüenta e seis 
milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove 
cruzeiros e noventa e cinco centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 56.508.859,95 (cinqüenta e seis milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e 
cinquenta e nove cruzeiros e noventa e cinco centavos), correspondentes a 35.252,16 ORTNs, considerado 
o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.602,99 (um mil, seiscentos e dois cruzeiros e noventa e nove centavos) 
vigente em março/82, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado á 
implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, na sede do 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, 28 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 30 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 142 – DE 1983 

Autoriza a alienação de terras de propriedade da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, à 
Empresa Agropecuária Porto Alegre S.A. 

Art. 1º – É a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, autorizada a alienar uma 
área de terras de 15.000 ha (quinze mil hectarés), de sua propriedade, localizada no Distrito Agropecuário 
da Zona Franca de Manaus, adquirida por aodção do Governo do Estado do Amazonas, nos termos da Lei 
nº 878, de 25 de setembro de 1969, à Empresa Agropecuária Porto Alegre S.A., estabelecida na cidade de 
Manaus, Estado do Amazonas, para Implantação de projeto agropecuário, tendo a seguinte posição 
geográfica e limites: 

Norte (Oeste, M 1 M 2) uma linha quebrada de 10.500 metros, paralela à Rodovia BR-174 e a 100 
metros de distância de seu eixo, pela margem direita, com início no seu km 90,5; Lado Direito (Norte, M 2M 
3) uma linha reta de 16.600 metros seguindo o azimute de 110º41", com inicio a 100 metros do eixo da 
Rodovia BR-174, à altura do km 90,5 pela margem direita, limitando com terras de Monterosa S/A e da 
SUFRAMA; Fundos (Leste M 3M 4) uma linha reta de 8.000 metros seguindo o azimute de 188º41", 
limitando com terras da SUFRAMA; Lado Esquerdo (Sul, M 4M 1) uma linha reta de 14.900 metros seguindo 
o azimute de 279º41”, limitando com terras da SUFRAMA e de Hahor Oscar Castellani, terminando a 100 
metros do eixo da Rodovia BR-174, no km 80 pela margem direita, com o perímetro total de 50.000 metros. 

Art. 2º – A operação de alienação a que se refere o artigo anterior será efetuada sob a forma de 
promessa de compra e venda, com cláusula resolutiva que condiciona a lavratura da escritura de compra e 
venda da área ao fiel cumprimento da execução do projeto aprovado pela Resolução nº 139, de 1976, do 
Conselho de Administração da SUFRAMA, obedecidas as exigências estabelecidas no Regulamento para 
Alienação de Terras no Distrito Agropecuário da SUFRAMA – Resolução nº 27, de 1 de agosto de 1975, e 
as disposições do Código Florestal. 

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

Senado Federal, 28 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 30 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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



RESOLUÇÃO N. 143 – DE 1983 

Autoriza o Poder Executivo a alienar lotes no Distrito 
Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus – – 
SUFRAMA, à empresa Agropecuária Estelo S.A., para a 
implantação de projetos agropecuários em área de 15.000 ha 
(quinze mil hectares). 

Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a alienar, à empresa Agropecuária Esteio S.A., área de 15.0 
ha (quinze mil hectares) no Distrito Agropecuário de Superintendência da Zona Franca de Manaus – 
SUFRAMA, para a implantação de projetos aprovados pelo Conselho Administrativo da SUFRAMA, nos 
termos da Resolução nº 25/77, objetivando a implantação de 7.050 ha (sete mil e cinqüenta hectares) de 
pastagens para a criação de um rebanho com 11.492 (onze mil, quatrocentos e noventa e duas) cabeças, 
entre bovinos e bubalinos, com investimento total de Cr$ 57.988.174,00 (cinqüenta e sete milhões, 
novecentos e oitenta e oito mil, cento e setenta e quatro cruzeiros). 

Art. 2º – A área mencionada 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 a que se refere este artigo poderá ocorrer, ainda, se a 
empresa não iniciar a implantação do projeto dentro de 1 (um) ano, contado a partir da data da escritura de 
promessa de compra e venda, ou se houver paralisação na implantação do projeto, hipótese, que, uma vez 
verificada, reintegrará a SUFRAMA na posse da área, podendo esta proceder à nova alienação. 

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

Senado Federal, 28 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 29 abr. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 144 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em ........ 
Cr$ 63.634.109,00 (sessenta e três milhões, seiscentos e trinta e 
quatro mil, cento e sessenta e nove 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 o montante de sua divida consolidada em Cr$ 
63.634.169,00 (sessenta e três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e nove cruzeiros), 
correspondentes a 30.374,45 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 2.094,99 (dois mil, 
noventa e quatro cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente em agosto/82, 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 à construção de equipamento de uma unidade mista 
de saúde no Município de Castelo do Piauí, 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, 28 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição, s eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 145 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária, Estado do 
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 11.646.800,00 (onze milhões, 
seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Candelária, 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$ 
11.646.800,00 (onze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua 
divida 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 Apoia ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado 
à construção de escolas rurais, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectiva processo. 

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

Senado Federal, 29 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 3 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 146 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, Estado do 
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e 
vinte e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 
2° da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de 
sua divida consolidada em Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete milhões, trezentos e vinte e quatro 
mil cruzeiros), correspondentes a 600.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.045,54 (um 
mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinquenta e quatro centavos), vigente em julho/81, a fim de que passa 
contratar um empréstimo de igual valor 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 das obras de infra e 
superestrutura compreendidas no Projeto CURA “Vera Cruz”, 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, 29 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 3 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 147 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville, Estado de 
Santa Catarina, a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e 
vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Joinville, 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis mil 
cruzeiros), correspondentes a 600.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 
(oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, 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 à execução 
de obras de infra-estrutura urbana em áreas carentes, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectiva processo. 

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

Senado Federal, 29 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 3 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 148 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Niterói, Estado do Rio de 
Janeiro, a elevar em Cr$ 59.811.900,00 (cinqüenta e nove milhões, 
oitocentos e onze mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 20 da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 59.811.900,00 
(cinquenta e nove milhões, oitocentos e onze mil e novecentos 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 à 
implantação de 7 (sete) unidades de saúde, 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, 29 de abril de 
1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 3 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 149 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínia, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 1.009.884.000,00 (um bilhão, nove milhões, 
oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Paulínia, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 1.009.884.000,00 (um bilhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil 
cruzeiros), correspondentes a 600.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.683,14 (um mil, 
seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, 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 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, 29 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________  

DCN, 3 maio 1983, s. II                                    

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 150 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, 
Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 17.390.000,00 
(dezessete milhões, trezentos e noventa mil cruzeiros) o 
montante de sua divida 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$ 
17.390.000,00 (dezessete milhões, trezentos e noventa 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 à 
implantação de rede pluvial e aquisição de equipamento para coleta e tratamento de lixo, 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, 29 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________  

DCN, 3 maio 1983, s. ll                                     

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 151 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, 
Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 249.979.216,00 
(duzentos e quarenta e nove milhões, novecentos e setenta e 
nove mil, duzentos e dezesseis 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 o montante 
de sua dívida consolidada em Cr$ 249.979.216,00 (duzentos e quarenta e nove milhões, novecentos e 
setenta e nove mil, duzentos e dezesseis cruzeiros), correspondentes a 376.724,36 UPC, considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 663,56 (seiscentos e sessenta e três cruzeiros e cinqüenta e seis centavos, 
vigente em outubro/80, 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 implantação e desenvolvimento do Projeto CURA Piloto, que abrangerá os bairros 
Progresso e São Roque, 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, 29 de abril de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 3 maio 1983, s. II                                   

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 152 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em 
Cr$ 493.000.000,00 (quatrocentos e noventa e três milhões 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$ 493.000.000,00 (quatrocentos e noventa e 
três milhões de 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 à implantação de 2 (dois) hospitais-gerais com 150 
(cento e cinqüenta) leitos cada, 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, 3 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________  

DCN, 5 maio 1983, s. II                                      

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 153 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Luz, Estado de Minas 
Gerais, a elevar hem Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, 
cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº  93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autrizada a elevar o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos 
cruzeiros), correspondentes s 105.000 UPC, considerado a valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos 
e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, a fim de que possa contratar 
empréstimo no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional de Habitação – BNH, destinados à construção de 300 
(trezentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana 
necessárias, 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, 3 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 5 maio 1983, s. II                                          



___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 154 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaueira, Estado do Piauí, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 3.619.000,00 (três 
milhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Itaueira, Estado do Piauí, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de créditot no valor de 
Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimentot Social – FAS, destinada à 
construção e equipamento de escolas rurais, 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, 3 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 5 maio 1983, s. II                                             

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 155 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de 
São Paulo, a elevar em 503.460.012,06 (quinhentos e três milhões, 
quatrocentos e sessenta mil, doze cruzeiros e seis 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 503.460.012,06 (quinhentos e três milhões, quatrocentos e sessenta mil, doze 
cruzeiros e seis centavos), correspondentes a 299.119,51 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de 
Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, a fim 
de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à reforma de 
escolas municipais de 1º grau e de educação infantil, 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, 3 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________  

DCN, 5 maio 1983, s. II                                    

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 156 – DE 1983 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 495.756.000,00 (quatrocentos e 
noventa e cinco milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Uberlândia, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 495.756.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, setecentos e cinqüenta 
e seis mil cruzeiros), correspondentes a 400.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/81, 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 à aplicação do 
Projeto CURA, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central no respectivo 
processo. 

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

Senado Federal, 3 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________  

DCN, 5 maio 1983, s. II                                          

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 157 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 
Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 1.097.338.207,68 (um 
bilhão, noventa e sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, 
duzentos e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 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 o montante de 
sua dívida consolidada em Cr$ 1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos e trinta e 
oito mil, duzentos e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos), correspondentes a 1.814.112 UPCs, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove 
centavos), vigente em julho/80, a fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima 
mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinados ao financiamento de lotes urbanizados, Programa 
PROFILURB; da construção, conclusão, ampliação ou melhoria de habitações de interesse social, 
Programa FICAM; urbanização de conjuntos habitacionais e financiamento de equipamentos comunitários, 
Programa FINC/FINEC, 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, 3 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________  

DCN, 5 maio 1983, s. II                                          

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 158 – DE 1983 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Taquaritinga, Estado de 
São Paulo, 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 Taquaritinga, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, 
temporariamente, o parâmetro fixado pelo inciso III do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, 
alterada pela de  nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar 
uma operação de crédito no valor de Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo S.A., destinada à canalização do córrego Ribeirãozinho e obras 
complementares, 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, 3 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________  

DCN, 5 maio 1983, s. II                                        

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 159 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 36.495.800,00 (trinta e seis milhões, 
quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos cruzeiros) o 
montante de sua dÍvida consolidada. 

Art. 1º – E a Prefeitura Municipal de Valinhos, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 36.495.800,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e 
oitocentos cruzeiros), correspondentes a 55.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 663,56 
(seiscentos e sessenta e três cruzeiros e cinqüenta e seis centavos), vigente em outubro/80, 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 “Jardim do Lago”, da Companhia Habitacional Popular 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, 3 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________  

DCN, 5 maio 1983, s. II                              

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 160 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 57.964.717,30 (cinqüenta e sete 
milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e 
dezessete cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Votorantim, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 57.964.717,30 (cinqüenta e sete milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, 
setecentos e dezessete cruzeiros e trinta centavos), correspondentes a 78.489,8 UPCs, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 738,50 (setecentos e trinta cruzeiros e cinqüenta centavos), vigente em janeiro/81, 
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-estrututra no conjunto habitacional "Votorantim 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, 3 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________  

DCN, 5 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 161 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salto, Estado de São 
Paulo a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
54.989.380,82 (cinqüenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e 
nove mil, trezentos e oitenta cruzeiros e oitenta e dois centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Salto, Estado de São Paulo, 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$ 54.989.380,82 (cinqüenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta 
cruzeiros e oitenta e dois centavos), correspondentes a 52.594,23917 UPCs, considerado o valor nominal 
da UCP de Cr$ 1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigente em 
julho/81, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habilitação – BNH, destinada à execução de obras de infra-estrutura nos conjuntos 
habitacionais Nossa Senhora do Monte Serrat, Jardim Donalísio e São Judas Tadeu, 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, 3 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________  

DCN, 5 maio 1983, s. II. 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 162 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em Cr$ 
551.515.500,00 (quinhentos e cinqüenta e um milhões, quinhentos 
e quinze mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Alagoas, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal a elevar em Cr$ 551.515.500,00 (quinhentos e cinqüenta e um 
milhões, quinhentos e quinze mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de 
que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica Federal, 



mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinados à 
construção de 50 (cinqüenta) postos de saúde; 11.499 (onze mil, quatrocentas e noventa e nove) fossas 
secas; 57 (cinqüenta e sete) sistemas de abastecimento d'água; 1 (um) posto de saúde; 11.499 (onze mil, 
quatrocentas e noventa e nove) fossas secas; 57 (cinqüenta e sete) sistemas de abastecimento d'água; 
1(um) posto de triagem; ampliação, reforma e equipamento do prédio na cidade de menores Humberto 
Mendes, 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, 3 de maio de 1983. Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 5 de maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 163 – DE 1983  

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar em Cr$ 
749.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove milhões, setecentos 
e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 749.781.000,00 (setecentos e quarenta e 
nove milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinados à 
ampliação da rede estadual de ensino de 1º e 2º graus, e à implantação do programa de melhoria dos 
serviços de saúde e expansão da rede de atendimento do 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, 3 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 5 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 164 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em Cr$ 
1.172.118.000,00 (um bilhão, cento e setenta e dois milhões, cento 
e dezoito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Alagoas, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 1.172.118.000,00 (um bilhão, cento e 
setenta e dois milhões, cento e dezoito mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que 
possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinados à 
implantação de sistema de abastecimento d’água em 5 (cinco) comunidades de pequeno porte, e de 
projetos para melhoria do sistema penitenciário, 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, 3 de maio de 1983.– Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 5 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 165 – DE 1983 

Suspende a execução da Lei nº 239, de 26 de setembro de 
1978, do Município de Queiroz, no Estado de São Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 13 de maio de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário nº 96.847-4, do 
Estado de São Paulo, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça, de 13 de agosto de 1982, a execução 
da Lei nº 239, de 26 de setembro de 1978, do Município de Queiroz, no Estado de São Paulo. 

Senado Federal, 4 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 5 maio 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 166 – DE 1983 

Suspende a execução do art. 5º da Lei nº 253, de 2 de 
dezembro de 1977, do Município de Populina, no Estado de São 
Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 16 de junho de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário nº 97.137-8, do 
Estado de São Paulo, a execução do art. 5º da Lei nº 253, de 2 de dezembro de 1977, do Município de 
Populina, no Estado de São Paulo. 

Senado Federal, 4 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 5 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 167 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária, Estado do 
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 56.965.900,00 (cinqüenta e 
seis milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e novecentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Candelária, 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$ 



56.965.900,00 (cinqüenta e seis milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e novecentos 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 à implantação de esgoto pluvial, meios-fios e canalização de cursos d’água, 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, 4 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 5 maio 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 168 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e 
nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros 
e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e quatro mil, 
noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos), correspondentes a 1.242.873 UPCs, considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 546,64 (quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), 
vigente em abril/80, 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; da construção, conclusão ou melhoria de habitações de interesse 
social; da urbanização e de equipamentos comunitários em conjuntos habitacionais, 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, 4 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 5 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 169 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de 
Alagoas, a elevar em Cr$ 130.213.939,46 (cento e trinta milhões, 
duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e 
quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
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 o montante de sua dívida 
consolidada em Cr$ 130.213 939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove 
cruzeiros e quarenta e cinco centavos), correspondentes a 148.331,1 UPCs, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na 



qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinado a obras de reforma e 
modernização do Mercado Central, bem como construção dos Mercados de Bebedouro e Tabuleiro dos 
Martins, 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, 4 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 5 maio 1983, s. II 

___________________ 

Faça saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 170 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em Cr$ 
155.363.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões, trezentos e 
sessenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo da Estado de Alagoas, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar, em Cr$ 155.363.000,00 (cento e cinqüenta e 
cinco milhões, trezentos e sessenta 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, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado ao equipamento, reforma e 
ampliação de hospitais, 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, 9 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 171 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em Cr$ 
33.305.000,00 (trinta e três milhões, trezentos e cinco mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Alagoas, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar, em Cr$ 33.305.000,00 (trinta e três milhões, 
trezentos 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, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado à construção, reforma e equipamento de centros de 
saúde, 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, 9 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 



DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 172 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 1.791.500.000,00 (um bilhão, 
setecentos e noventa e um milhões e quinhentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida 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$ 
1.791.500.000,00 (um bilhão, setecentos e noventa e um milhões e quinhentos 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 
à conclusão de obras e aquisição de equipamentos para o Hospital Geral Municipal, 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, 9 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 173 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Franca, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 295.400.000,00 (duzentos e noventa e 
cinco milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Franca, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 295.400.000,00 (duzentos e noventa e cinco milhões e quatrocentos mil 
cruzeiros), correspondentes a 400.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 738,50 
(setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqüenta centavos), vigente em janeiro/81, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo, 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, 9 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

Faça saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 174 – DE 1983 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Palestina, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
7.409.138,40 ( sete milhões, quatrocentos e nove mil, cento e 
tanta e oito cruzeiros e quarenta centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Palestina, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
na valor de Cr$ 7.409.138,40 (sete milhões, quatrocentos e nove mil, cento e trinta e oito cruzeiros e 
quarenta centavos), correspondentes a 8.440 UPCs, considerado a valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 
(oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, 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 “João Evangelista Viçoso” da   
COHAB-RP – Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto, Programa FINC/FIEGE, naquele 
município, 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, 9 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 175 – DE 1983 

Autoriza a Companhia de Habitação do Acre – COHAB-
ACRE, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.070.825.000,00 (um bilhão, setenta milhões, oitocentos e vinte e 
cinco mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Companhia de Habitação do Acre – COHAB-ACRE, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, e com a garantia do Governo do Estado do Acre, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.070.825.000,00 (um bilhão, setenta milhões, 
oitocentos e vinte e cinco mil cruzeiros), correspondentes a 1.450.000 UPCs, considerado o valor da UPC 
de Cr$ 738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqüenta centavos), vigente em janeiro/81, junto ao 
Banco do Estado do Acre S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – 
BNH, destinada à execução de obras de infra-estrutura e equipamento comunitário nos conjuntos 
habitacionais a serem construídos pela COHAB-ACRE, 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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber- que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 176 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Olímpia, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 37.122.399,51 (trinta e sete milhões, cento 
e vinte e dois mil, trezentos e noventa e nove cruzeiros e 
cinqüenta e um centavos) o montante de sua dívida 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 37.122.399,51 (trinta e sete milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e noventa 
e nove cruzeiros e cinqüenta e um centavos), correspondentes a 76.097 UPCs, considerado o valor nominal 
da UPC de Cr$ 487.83 (quatrocentos e oitenta e sete cruzeiros e oitenta e três centavos), vigente em 
janeiro/80, 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 dos Programas PROFILURB, FINC e 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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 177 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Bernardo do 
Campo, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 886.200.000,00 
(oitocentos e oitenta e seis milhões e duzentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, 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 o montante 
de sua dívida consolidada em Cr$ 886.200.000,00 (oitocentos e oitenta e seis milhões e duzentos mil 
cruzeiros), correspondentes a 1.200.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 738,50 
(setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqüenta centavos), vigente em janeiro/81, 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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 13 maio 1989, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 178 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 47.686.000,00 (quarenta e sete milhões, 
seiscentos e oitenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Mauá, Estada 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$ 47.686.000,00, quarenta e 
sete milhões, seiscentos e oitenta e seis 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 à implantação de creches, 
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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 179 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, Estado 
de São Paulo, a elevar em Cr$ 36.175.728,00 (trinta e seis milhões, 
cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e oito cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 36.175 728,00 (trinta e seis milhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e 
vinte e oito cruzeiros), correspondentes a 21.493 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, 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 das obras 
de canalização do córrego “Nossa Senhora Aparecida”, 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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 180 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 528.418.166,50 (quinhentos e vinte e oito 
milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e sessenta e seis 
cruzeiros e cinqüenta centavos) o montante de sua dívida 
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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 528.418.166,50 (quinhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e dezoito mil, 
cento e sessenta e seis cruzeiros e cinqüenta centavos), correspondentes a 715.529 UPCs, considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqüenta centavos), vigente em 
janeiro/81, a fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinados ao financiamento de lotes urbanizados, urbanização de conjuntos 
habitacionais e financiamento de equipamentos comunitários ou públicos; da construção, ampliação ou 



melhoria de habitação de interesse social (Programas PROFILURBE, FINC/FINEC e FICAM), 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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 181 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Estado 
de São Paulo, a elevar em Cr$ 74.306.000,00 (setenta e quatro 
milhões, trezentos e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, 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$ 74.306.000,00 
(setenta e quatro milhões, trezentos e seis 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 da Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado à conclusão do Centro 
Municipal de Assistência Social, 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, 10 de maio de 19B3. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 182 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 589.700.000,00 (quinhentos e 
oitenta e nove milhões e setecentos mil 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$ 
589.700.000,00 (quinhentos e oitenta e nove milhões e setecentos 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 à 
construção de escolas, ampliação e aquisição dos equipamentos necessários, naquela cidade, obedecidas 
as condições admitida pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 



___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 183 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Iguatama, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 105.855.750,00 (cento e cinco 
milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e 
cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Iguatama, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 105.855.750,00 (cento e cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil, 
setecentos e cinqüenta cruzeiros), correspondentes a 175.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC 
de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, a fim de que 
possa contratar operações de crédito no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinadas à construção de 500 (quinhentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das 
obras de infra-estrutura necessárias – Programa PRO-MORAR, 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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 184 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Patrocínio, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove 
milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Patrocínio, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e 
oitocentos cruzeiros), correspondentes a 105.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
663,56 (seiscentos e sessenta e três cruzeiros e cinqüenta e seis centavos), vigente em outubro/80, a fim de 
que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinados 
às construção de 300 (trezentas) unidades habitacionais de interesse social e à execução das obras de 
infra-estrutura urbana necessárias, 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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulga a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 185 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Joaíma, Estado de Minas 
Gerais, a elevar em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e 
trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Joaíma, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos 
cruzeiros), correspondentes à 35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 546,64 quinhentos 
e quarenta e seis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), vigente em abril/80, a fim de que possa contratar 
empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinados à construção de 100 
(cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura necessárias, 
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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, eu eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a Seguinte 

RESOLUÇÃO N. 186 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé, Estado de Minas 
Gerais, a elevar em Cr$ 317.567.250,00 (trezentos e dezessete 
milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinqüenta 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Muriaé, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 317.567.250,00 (trezentos e dezessete milhões, quinhentos e sessenta e sete 
mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros), correspondentes a 525.000 UPCs, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, a fim de 
que possa contratar operações de crédito no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banca Nacional da Habitação – BNH, 
destinadas à construção de 1.500 ( um mil e quinhentas) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura necessárias, 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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

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



RESOLUÇÃO N. 187 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Coromandel, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove 
milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – È a Prefeitura Municipal de Coromandel, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e 
oitocentos cruzeiros), correspondentes a 105.000 UPC, considerado o valor nominal de UPC de Cr$ 663,56 
(seiscentos e sessenta e três cruzeiros e cinqüenta e seis centavos), vigente em outubro/80, a fim de que 
possa contratar operações de crédito no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinada à construção de 300 (trezentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras 
de infra-estrutura necessárias, naquele municipio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 188 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três 
milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros), o 
montante de sua divida consolidada, 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos 
cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 663,56 (seiscentos 
e sessenta e três cruzeiros e cinquenta e seis centavos), vigente em outubro/80, a fim de que possa 
contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinados à 
construção de 100 (cem) unidades rabitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura 
necessárias, 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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos terrnos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 189 – DE 1983 



Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em Cr$ 
282.536.930,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e 
trinta e seis mil, novecentos e trinta cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Alagoas, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de sua divida consolidada em Cr$ 
282.536.930,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta 
cruzeiros), correspondentes a 167.863 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um 
mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, 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 das obras de ampliação 
de sistemas de abastecimento d’água, 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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 190 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas 
Gerais, a elevar em Cr$ 846.846.000,00 (oitocentos e quarenta e 
seis milhões, oitocentos e quarenta e seis 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 846.846.000,00 (oitocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e 
seis mil cruzeiros), correspondentes a 1.400.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 
(seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, a fim de que possa contratar 
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 à construção de 4.000 (quatro mil) 
unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura necessárias, 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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 191 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Raul Soares, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 211.711.500,00 (duzentos e onze 
milhões, setecentos e onze mil e quinhentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Raul Soares, 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 211.711.500,00 (duzentos e onze milhões, setecentos e onze mil e quinhentos 
cruzeiros), correspondentes a 350.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 
(seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, a fim de que possa contratar 
operações de crédito no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinado à 
construção de 1.000 (um mil unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-
estrutura necessárias, 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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 192 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em Cr$ 
377.683.900,00 (trezentos e setenta e sete milhões, seiscentos e 
oitenta e três mil e novecentos cruzeiros), o montante de sua 
divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Alagoas, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 377.683.900,00 (trezentos e setenta e 
sete milhões, seiscentos e oitenta e três mil e novecentos 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 à construção e 
equipamento de 8 (oito) unidades de ensino pré-escolar e de 13 (treze) unidades de ensino de 1º grau, 
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, 10 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 11 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 193 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cr$ 772.716.109,00 (setecentos e setenta e dois milhões, 
setecentos e dezesseis mil, cento e nove 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 o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 
772.716.109,00 (setecentos e setenta e dois milhões, setecentos e dezesseis mil, cento e nove cruzeiros), 
correspondentes a 459.092 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, 
seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos, vigente em abril/82, a fim de que possa contratar 



uma operação de crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à renovação da frota de veículos e de 
equipamentos nacionais para a Polícia Técnica e Científica, e aquisição de um helicóptero completo tipo 
Helibrás, 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, 12 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 194 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 700.683.136,08 (setecentos milhões, seiscentos e oitenta e 
três mil, cento e trinta e seis cruzeiros e oito centavos), 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 o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 
700.683.136,08 (setecentos milhões, seiscentos e oitenta e três mil, cento e trinta e seis cruzeiros e oito 
centavos), correspondentes a 122.111,61 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.976,41 
(um mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros e quarenta e um centavos), vigente em julho/82, e a 
219.256,67 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 2.094,99 (dois mil, noventa e quatro 
cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente em agosto/82, a fim de que possa contratar operações de 
crédito no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de 
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinadas ao reequipamento do 
Departamento de Formação para o Trabalho; recuperação das instalações do prédio do Arquivo Público 
Estadual; construção de Módulos de Saúde Pública e aquisição dos equipamentos necessários; e 
construção e equipamentos de unidades de saúde e implantação de galerias pluviais, guias e meios-fios 
nos Municípios de Cabo, Igarassu, Itamaracá, Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata, 
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, 12 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 195 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar 
operações de empréstimo externo no valor de US$ 80,000,000.00 
(oitenta milhões de dólares americanos), destinado ao Programa 
de Investimentos do Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 80,000,000,00 (oitenta 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 ao Programa de Investimentos do Estado. 



Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Resolução nº 2.156, autorizadora da operação, 
publicada no Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de 13 de novembro de 1979. 

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

Senado Federal, 12 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 14 maio 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 196 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais, a elevar em 
Cr$ 746.739.468,36 (setecentos e quarenta e seis milhões, 
setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito 
cruzeiros e trinta e seis centavos), 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 o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 
746.739.468,36 (setecentos e quarenta e seis milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e 
sessenta e oito cruzeiros e trinta e seis centavos), correspondentes a 420.530,08 ORTN, considerado o 
valor nominal da ORTN de Cr$ 1.775,71 (um mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros e setenta e um 
centavos), vigente em maio/82, 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 das obras de construção de unidades para a expansão de rede física da 
segurança pública e aquisição de equipamentos, 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, 12 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 maio 1983, s. II 

___________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 197 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo do Meio, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove 
mil e seiscentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campo do Meio, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e 
seiscentos cruzeiros), correspondentes a 140.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 546,64 
(quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), vigente em abril/80, junto à Caixa 



Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais de interesse 
social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, naquele Munlcípio, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 16 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 17 maio 1983, s. II 

_____________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 198 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Juliana, Estado do 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 33.873.840,00 (trinta e três milhões, 
oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e quarenta cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santa Juliana, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 33.873.840,00 (trinta e três milhões, oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e 
quarenta cruzeiros), correspondente a 56.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 
(seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, a fim de que possa contratar 
empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinados à construção 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, naquele Muni- de 160 (cento e sessenta) 
unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 
Programa PROMORAR, 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, 16 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 17 maio 1983, s. II 

____________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 199 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro, 
Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 76.529 600,00 (setenta e 
seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos 
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro, 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 o montante de 
sua dívida consolidada em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e 
seiscentos cruzeiros), correspondentes a 140.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 546,64 
(quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), vigente em abril/80, a fim de que 
possa contratar operações de crédito no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 



destinadas à construção de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais de Interesse social e execução das 
obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 16 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 17 maio 1983, s. II 

_________________  

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

RESOLUÇÃO N. 200 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cristina, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, 
setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco 
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cristina, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, 
setecentos e vinte e cinco cruzeiros), correspondentes a 52.500 UPC, considerado o valor nominal da UPC 
de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, a fim de que 
possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinados à 
construção de 150 (cento e cinqüenta) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de 
infra-estrutura urbana necessárias, 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, 16 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 17 maio 1983, s. II 

____________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 201 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Serrana, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois 
milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros), o 
montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Nova Serrana, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e 
trezentos cruzeiros), correspondentes a 70.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 
(seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, a fim de que possa contratar 
empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinados à construção de 200 
(duzentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de Infra-estrutura urbana 



necessárias, 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, 16 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 17 maio 1983, s. II 

______________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 202 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carraneas, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, 
setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Carrancas, 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$ 31.756.725,00 
(trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) 
correspondentes a 52.500 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro 
cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, a fim de que possa contratar operações de crédito 
no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinadas à construção de 150 (cento e 
cinqüenta) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana 
necessárias, 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, 16 de maio de 
1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 17 maio 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 203 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 84.684.600,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e 
oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros, Estado de Minas Gerais, nas termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações 
de crédito no valor global de Cr$ 84.684.600,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e 
seiscentos cruzeiros), correspondentes a 140.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 
(seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, junto à Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinadas à construção de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das 
obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 16 de maio de 
1983. – Nilo Coelho, Presidente. 



_____________ 

DCN, 17 maio 1983, s. II 

_________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 204 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 148.198.050,00 (cento e quarenta 
e oito milhões, cento e noventa e oito mil e cinqüenta cruzeiros), 
o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 148.198.050,00 (cento e quarenta e oito milhões, cento e noventa e oito mil e 
cinquenta cruzeiros), correspondentes a 245.000 UPC, considerado a valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 
(seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, a fim de que possa contratar 
empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinados. à construção de 700 
(setecentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana 
necessárias, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

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

Senado Federal, 16 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 17 maio 1983, s. II 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 205 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ibiraci, Estado de Minas 
Gerais, a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, 
quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ibiraci, 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e 
seiscentos cruzeiros), correspondente a 140.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 546,64 
(quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), vigente em abril/80, a fim de que 
possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinados a 
construção de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-
estrutura urbana necessárias, 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, 16 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 17 maio 1983, s. II 



_____________ 

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

RESOLUÇÃO N. 206 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 116.123.000,00 (cento e 
dezesseis milhões, cento e vinte e três mil cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, 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 o montante de sua 
divida consolidada em Cr$ 116.123.000,00 (cento e dezesseis milhões, cento e vinte e três mil cruzeiros), 
correspondente a 175.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 663,56 (seiscentos e sessenta 
e três cruzeiros e cinqüenta e seis centavos), vigente em outubro/80, a fim de que possa contratar 
empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinado a construção de 500 
(quinhentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana 
necessárias, 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, 16 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 17 maio 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 207 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rubim, Estado de Minas 
Gerais, a elevar em Cr$ 77.542.500,00 (setenta e sete milhões, 
quinhentos e quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rubim, Estado de Minas Gerais, nas termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 77.542.500,00 (setenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e 
quinhentos cruzeiros), correspondente a 105.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 738,50 
(setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqüenta centavos), vigente em janeiro/81, a fim de que possa 
contratar operações de crédito no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinadas à 
construção de 300 (trezentas unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-
estrutura urbana necessárias, 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, 16 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 17 maio 1983, s. II 

____________________ 



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

RESOLUÇÃO N. 208 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itambacuri, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois 
milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – E a Prefeitura Municipal de Itambacuri, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos 
cruzeiros), correspondentes a 105.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos 
e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos, vigente em abril/81, a fim de que possa contratar 
empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinado à construção de 300 
(trezentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de Infra-estrutura urbana 
necessárias, 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, 16 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 17 maio 1983, s. II  

________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 209 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo do Meio, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões 
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campo do Meio, 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 o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), correspondentes a 
54.163.845,63 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros 
e cinqüenta centavos), vigente em janeiro/81, a fim de que possa contratar 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 à implantação do Programa FINC, compreendendo a execução de obras de 
Infra-estrutura urbana em diversos conjuntos habitacionais existentes no 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, 16 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 17 maio 1983, s. II 

______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 210 – DE 1983 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Vazante, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem 
cruzeiros). 

Art. 1º – E a Prefeitura Municipal de Vazante, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 30.725 100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros), 
correspondentes a 35.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e 
sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinadas à 
construção de 100 (cem) unidades habitacionais de Interesse social, com valores unitários limitados ao 
máximo de 300 UPC, e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 19 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 20 maio 1983, s. II 

_____________ 

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

RESOLUÇÃO N. 211 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itanhomi, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operações de crédito no valor de 
............ Cr$ 23.224.600,00(vinte e três milhões, duzentos e vinte e 
quatro mil e seiscentos cruzeiros). 

Art. 1º – é a Prefeitura Municipal de Itanhomi, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos 
cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 663,56 (seiscentos 
e sessenta e três cruzeiros e cinqüenta e seis centavos), vigente em outubro/80, junto à Caixa Econômica 
do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – 
BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das 
obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 19 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente  

_____________ 

DCN, 20 maio 1983, s. II 

____________ 

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

RESOLUÇÃO N. 212 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itanhomi, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operações de crédito no valor de Cr$ 
23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil 
e seiscentos cruzeiros). 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Itumirim, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos 
cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 546,64, (quinhentos 
e quarenta e seis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), vigente em abril/80, junto à Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de 
infra-estrutura urbana necessárias, 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, 19 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 20 maio 1983, s. II 

____________ 

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

RESOLUÇÃO N. 213 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operações de crédito no valor de 
............ Cr$ 25. 000. 000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, 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$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros), correspondentes a 28.478,34507 UPC, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis 
centavos), vigente em abril/81, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S/A, este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à execução de obras de infra-estrutura 
urbana em áreas de conjuntos habitacionais existentes 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, 19 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente 

_____________ 

DCN, 20 maio 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 214 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilicínea, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor de ............. Cr$ 
84.684.600,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e 
quatro mil e seiscentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de llicínea, Estado de Minas Gerais nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 84.684.600,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e 
seiscentos cruzeiros), correspondentes a 120.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 
(seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, junto à Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 



destinadas à construção de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das 
obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 19 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente  

_____________ 

DCN, 20 maio 1983, s. II  

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 215 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pavão, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 30.725 
100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem 
cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pavão, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros), 
correspondentes a 35.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e 
sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinadas à 
Construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-
estrutura urbana necessárias, 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, 19 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente 

_____________ 

DCN, 20 maio 1983, s. II 

____________ 

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

RESOLUÇÃO N. 216 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem 
cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros), 
correspondentes a 35.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e 
sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinadas à 
construção de 100 (cem unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de Infra-estrutura 
urbana necessárias, 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, 19 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 20 maio 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 217 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arraias, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
20.726.000,00 (vinte milhões, setecentos e vinte e seis mil 
cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Arraias, Estado de Goiás, 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$ 20.726.000,00 vinte milhões, setecentos e vinte e seis mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada 
à implantação de galerias de águas pluviais, guias e sarjetas, 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, 20 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 21 maio 1983, s. Il 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 218 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguari, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 49. 
780. 000,00 (quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta mil 
cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 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$ 49.780.000,00 (quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta mil cruzeiros), junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, meios-fios e construção de um entreposto comercial, 
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, 20 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 21 maio 1983, s. II 

____________ 

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



RESOLUÇÃO N. 219 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e 
cinco mil e trezentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações 
de crédito no valor global de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros), correspondentes a 105.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de 877,86 
(oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 300 (trezentas) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 23 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 24 maio 1983, s. II 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 220 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Urucânia, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de ........... 
Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e 
cinco mil e trezentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Urucânia, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros), correspondentes a 105.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 
(oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 300 (trezentas) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 23 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 24 maio 1983, s. II 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nas termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulga a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 221 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Candeias, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 



30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem 
cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Candeias, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros), 
correspondentes a 35.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86, (oitocentos e setenta e 
sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinadas à 
construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura 
urbana necessárias, 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, 23 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 24 maio 1983, s. II 

________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 222 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caratinga, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
........ 307.251.000,00 (trezentos e sete milhões, duzentos e 
cinqüenta e um mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Caratinga, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 307.251.000,00 (trezentos e sete milhões, duzentos e cinqüenta e um mil 
cruzeiros), correspondentes a 350.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos 
e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinadas à construção de 1.000 (mil) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de 
infra-estrutura urbana necessárias, 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, 23 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 24 maio 1983, s. II 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 223 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Claro dos Poções, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco 
mil e cem cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Claro dos Poções, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 



crédito no valor global de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros), 
correspondentes a 35.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e 
sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinadas à 
construção de 100,(cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura 
urbana necessárias, 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, 23 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 24 maio 1983, s. II 

______________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 224 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Divinópolis, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de 
..........Cr$ 460.876.500,00 (quatrocentos e sessenta milhões, 
oitocentos e setenta e seis mil e quinhentos cruzeiros). 

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 contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 460. 876. 500,00 (quatrocentos e sessenta milhões, oitocentos e setenta e 
seis mil e quinhentos cruzeiros) correspondentes a 525. 000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à 
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 1.500 (um mil e quinhentas) unidades habitacionais de 
interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 23 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 24 maio 1983, s. II 

___________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 225 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Moreno, Estado de 
Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
233.190.466,68 (duzentos e trinta e três milhões, cento e noventa 
mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e sessenta e oito 
centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Moreno, Estado de Pernambuco, 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$ 233.190.466,68 (duzentos e trinta e três milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e 
sessenta e seis cruzeiros e sessenta e oito centavos), correspondentes a 160.383 UPC, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinqüenta e três cruzeiros e noventa e seis 



centavos), vigente em janeiro/82, junto ao Banco do Estado de Pernambuco S/A, este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à viabilização dos estudos, programas 
e investimentos do Programa CURA nas áreas selecionadas na sede do 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, 24 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 25 maio 1983, s. II 

___________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu Nilo 
Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 226 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e 
setenta e três mil e oitocentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte, Estado de Minas Gerais, 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 global de Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e 
oitocentos cruzeiros), correspondentes 105.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 663,56 
(seiscentos e sessenta e três cruzeiros e cinqüenta e seis centavos), vigente em outubro/80, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 300 (trezentas) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessária, 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, 24 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 25 maio 1983, s. II 

___________ 

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

RESOLUÇÃO N. 227 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Espera Feliz, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem 
cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Espera Feliz, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 30.725.100 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros), 
correspondentes a 35.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e 
sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinadas à 
construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura 
necessárias, 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, 24 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 25 maio 1983, s. II 

___________ 

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

RESOLUÇÃO N. 228 – 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aimorés, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil 
e trezentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Aimorés, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 92.175,300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros), correspondentes a 105.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 
(oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 300 (trezentas) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 24 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 25 maio 1983, s. II 

____________ 

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

RESOLUÇÃO N. 229 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Elói Mendes, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
75.611.250,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e onze mil, 
duzentos e cinqüenta cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de EIói Mendes, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 75.611.250,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e 
cinqüenta cruzeiros), correspondentes a 125.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 
(seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em Julho/80, junto à Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinadas à construção de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das 
obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 24 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 



DCN, 25 maio 1983, s. II 

____________ 

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

RESOLUÇÃO N. 230 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Matipó, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil 
e seiscentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Matipó, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito na valor global de Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos 
cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 673,56 (seiscentos 
e setenta e três cruzeiros e cinqüenta e seis centavos), vigente em outubro/80, junto à Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de 
infra-estrutura urbana necessárias, 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, 24 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 25 maio 1983, s. II 

___________ 

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

RESOLUÇÃO N. 231 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco 
mil e cem cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações 
de crédito no valor global de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem 
cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos 
e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de 
infra-estrutura urbana necessárias, 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, 24 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 25 maio 1983, s. II 

__________________ 



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

RESOLUÇÃO N. 232 – DE 1983 

Autoriza e Prefeitura Municipal de Curvelo, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
292. 751. 200,00 (duzentos e noventa e dois milhões, setecentos e 
cinqüenta e um mil e duzentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Curvelo, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 292.751.200,00 (duzentos e noventa e dois milhões, setecentos e cinqüenta e 
um mil e duzentos cruzeiros), correspondentes a 280.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigente em julho/81, junta à 
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 800 (oitocentas) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 24 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 25 maio 1983, s. II 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 233 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de João Monlevade, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
182.969.500,00 (cento e oitenta e dois milhões, novecentos e 
sessenta e nove mil e quinhentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 182.969.500,00 (cento e oitenta e dois milhões, novecentos e sessenta e 
nove mil e quinhentos cruzeiros), correspondentes a 175.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigente em julho/81, junto 
à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação – BNH, destinadas à construção de 500 (quinhentas) unidades habitacionais de interesse 
social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 24 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 25 maio 1963, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 234 – DE 1983 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoreu, Estado de Mato 
Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
85.668.358,73 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e 
oito mil, trezentos e cinqüenta e oito cruzeiros e setenta e três 
centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Poxoreu, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 85.668.358,73 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, 
trezentos e cinqüenta e oito cruzeiros e setenta e três centavos), correspondentes a 50.897,94 ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e 
quatorze centavos), vigente em abril/82, Junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de 
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinadas à construção de lavanderia e de 
mercado públicos, Implantação de meios-fios e sarjetas, e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, 
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, 26 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 27 maio 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 235 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a 
contratar empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares americanos) destinado ao Programa de 
Investimentos 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 
norte-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, a ser utilizado no 
Programa de Investimento do Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 
1974, 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, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 26 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 27 maio 1983, s. II 

______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 236 – DE 1983 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponte Nova, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
433.786.500,00 (quatrocentos e trinta e três milhões, setecentos e 
oitenta e seis mil e quinhentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura municipal de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor de Cr$ 433.786.500,00 (quatrocentos e trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil 
e quinhentos cruzeiros), correspondentes a 350.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/81, junto 
à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação – BNH, destinadas à construção de 1.000 (mil) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, naquela 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, 26 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 27 maio 1983, s. II 

______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 237 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Luis, Estado do 
Maranhão, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
725.043.150,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, quarenta e 
três mil, cento e cinqüenta cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Luis, Estado do Maranhão, 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$ 725.043.150,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, quarenta e três mil, cento e cinqüenta 
cruzeiros), correspondentes a 585.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil 
duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/81, junto ao Banco de 
Desenvolvimento do Estado do Maranhão S.A., este na qualidade de agente financeira do Banco Nacional 
da Habitação – BNH, destinada à 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, 26 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 27 maio 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 238 – DE 1983 

Suspende a execução da Lei nº 570, de 13 de dezembro de 
1977, do Município de Ibirá, no Estado de São Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 9 de abril de 1981, nos autos do Recurso Extraordinário nº 92.142-7, do 



Estado de São Paulo, a execução da Lei nº 570, de 13 de dezembro de 1977, do Município de Ibirá, 
naquele Estado. 

Senado Federal, 26 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 27 maio 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 239 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Luís, Estado do 
Maranhão, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
81.583.500,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e oitenta e três 
mil e quinhentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Luís, Estado do Maranhão, 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$ 81.583.500,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos cruzeiros) 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de um Centro Educacional para ensino de 1º grau, 
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, 26 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 27 maio 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 240 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Passa Quatro, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
46.449. 200,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta 
e nove mil e duzentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Passa Quatro, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 46.449.200,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e 
duzentos cruzeiros), correspondentes a 70.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 663,56 
(seiscentos e sessenta e três cruzeiros e cinqüenta e seis centavos), vigente em outubro/80, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 200 (duzentas) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 30 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 



DCN, 31 maio 1983, s. II 

____________ 

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

RESOLUÇÃO N. 241 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Oriente, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
69.673. 800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e 
três mil e oitocentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Belo Oriente, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e 
oitocentos cruzeiros), correspondentes a 105.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 663,56 
(seiscentos e sessenta e três cruzeiros e cinqüenta e seis centavos), vigente em outubro/80, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 300 (trezentas) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 30 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 31 maio 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 242 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 75.680.370,00 
(setenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e 
setenta cruzeiros). 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Espírito Santo, 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$ 
75.680.370,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e setenta cruzeiros) junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
– FAS, destinada à implantação, ampliação e reforma de escolas de 1º grau e parques infantis, 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, 30 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 31 maio 1983, s. II 

____________ 

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

RESOLUÇÃO N. 243 – DE 1983 



Suspende a execução do art. 53 e seu parágrafo único da 
Lei nº. 35, de 31 de dezembro de 1966 e do Decreto nº 7, de 25 de 
junho de 1968, ambos do Município de Rancharia, no Estado de 
São Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos de decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em Sessão Plenária de 24 de junho de 1981, nos autos do Recurso 
Extraordinário nº 94.633/1, do Estado de São Paulo, a execução do art. 53 e seu parágrafo único da Lei nº 
35, de 31 de dezembro de 1966 e do Decreto nº 7, de 25 de junho de 1968, ambos do Município de 
Rancharia, naquele Estado. 

Senado Federal, 30 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 31 maio 1983, s. II 

_____________ 

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

RESOLUÇÃO N. 244 – DE 1983 

Suspende a execução dos arts. 293, 294, 295 e 296 da Lei 
nº 123, de 22 de dezembro de 1966, do Município de Santa Fé, no 
Estado do Paraná. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 24 de junho de 1981, nas autos do Recurso Extraordinário nº 94.629-2, do 
Estado do Paraná, a execução dos arts. 293, 294, 295 e 296 da Lei nº 123, de 22 de dezembro de 1966, do 
Município de Santa Fé, naquele Estado. 

Senado Federal, 30 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 31 maio 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 245 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
61.450.200,00 (sessenta e um milhões, quatrocentos e cinqüenta 
mil e duzentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 61.450.200,00 (sessenta e um milhões, quatrocentos e cinqüenta mil e 
duzentos cruzeiros), correspondentes a 70.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 
(oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 200 (duzentas) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 30 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  



_____________ 

DCN, 31 maio 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 246 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Estado de 
Mata Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 82.687.033,17 (oitenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e 
sete mil, trinta e três cruzeiros e dezessete centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, 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 contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 82.687.033,17 oitenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, trinta e três 
cruzeiros e dezessete centavos), correspondentes a 51.583 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN 
de Cr$ 1.602,99 (um mil, seiscentos e dois cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente em março/82, 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao desenvolvimento 
Social – FAS, destinada a implantação de um mercado municipal, 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, 31 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 1º jun. 1983, s. II 

______ 

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

RESOLUÇÃO N. 247 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Chapada dos 
Guimarães, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 127.877.086,90 (cento e vinte e sete 
milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitenta e seis cruzeiros e 
noventa centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, 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$ 127.877.086,90 (cento e vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e 
sete mil, oitenta e seis cruzeiros e noventa centavos), correspondentes a 64.701,70 ORTN, considerado o 
valor nominal da ORTN de Cr$ 1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros e quarenta e um 
centavos), vigente em julho/82, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, guias e 
sarjetas, construção de uma lavanderia pública e aquisição de um caminhão para coleta de lixo, 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, 31 de maio de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 1º jun. 1983, s. II 

__________________ 



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

RESOLUÇÃO N. 248 – DE 1983 

Suspende a execução do parágrafo único do art. 144 da Lei 
nº 2.655, de 21 de dezembro de 1979, do Município de Maceió, no 
Estado de Alagoas. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em Sessão Plenária de 8 de setembro de 1982, nos autos do Recurso 
Extraordinário nº  95.559-3, do Estado de Alagoas, a execução do parágrafo único do art. 144 da Lei nº 
2.655, de 21 de dezembro de 1979, do Município de Maceió, naquele Estado. 

Senado Federal, 1º de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 2 jun. 1983, s. II 

________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 249 – DE 1983 

Suspende a execução do § 3º do art. 26 da Lei nº 4.881-A, 
de 6 de dezembro de 1965, do Estado do Rio de Janeiro, no 
tocante às expressões “... de dois cargos de magistério, ou”. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 18 de dezembro de 1981, nos autos do Recurso Extraordinário nº 77.725-3, 
do Estado do Rio de Janeiro, a execução do § 3º do art. 26 da Lei nº 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, 
daquele Estado, no tocante às expressões “... de dois cargos de magistério, ou”. 

Senado Federal, 1º de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 2 jun. 1983, s. II 

________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 250 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 36.722.513,00 (trinta e seis 
milhões, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e treze 
cruzeiros). 

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 contratar operação de crédito no valor de Cr$ 36.722.513,00 
(trinta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e treze cruzeiros), correspondentes a 
21.817,86 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e 
três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à ampliação e 
equipamento do Hospital de Luzilândia, 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, 1º de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 2 jun. 1983, s. II 

______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 251 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 584.224.200,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, 
duzentos e vinte e quatro mil e duzentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, nos termas 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$ 584.224.200,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil 
e duzentos cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção e ampliação de escolas de 1º Grau, 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, 1º de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 2 jun. 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 252 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Botelhos, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
50.888 600,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e 
seiscentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Botelhos, Estado de Minas Gerais, 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 global de Cr$ 50.888.600,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos 
cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.453,96 (um mil, 
quatrocentos e cinqüenta e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente em janeiro/82, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias 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, 1º de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 2 jun. 1983, s. II 

________________ 



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

RESOLUÇÃO N. 253 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Delfinópolis, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
50.888.600,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e 
seiscentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Delfinópolis, Estado de Minas Gerais, 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 global de Cr$ 50.888.600,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos 
cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.453,96 (um mil, 
quatrocentos e cinqüenta e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente em janeiro/82, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 1º de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 2 jun. 1983, s. II 

______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 254 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 3.072.000,00 (três milhões, setenta e dois mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, 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$ 3.072.000,00 (três milhões, setenta e dois mil cruzeiros) junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada 
à construção de um Centro de Atividades Múltiplas, 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, 1º de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 2 jun. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 255 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caraí, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 



43.378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e oito 
mil, seiscentos e cinqüenta cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Caraí, Estado de Minas Gerais, 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 global de Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e 
cinqüenta cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPCs considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 
(um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/81, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 1º de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 2 jun. 1983, s. II 

_________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 256 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 206.675.000,00 
(duzentos e seis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil 
cruzeiros). 

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 contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
206.675.000,00 (duzentos e seis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil cruzeiros) junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à implantação de 9 (nove) centros sociais urbanos nos Municípios de Getúlio Vargas, Júlio 
de Castilhos, Quaraí, Rio Pardo, São Jerônimo, São Lourenço do Sul, Tapejara, Venâncio Aires e Viamão, 
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, 1º de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 2 jun. 1983, s. II 

________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 257 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
184.350.600,00 (cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e 
cinqüenta mil e seiscentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, 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 global de Cr$ 184.350.600,00 (cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e cinqüenta mil e 



seiscentos cruzeiros), correspondentes a 210.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 600 (seiscentas) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 1º de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 2 jun. 1983, s. II 

________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 258 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Resende, Estado do Rio 
de Janeiro, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ ........ 
142.580.000,00 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e 
oitenta mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Resende, 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 contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 142.580.000,00 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros) junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
– FAS, destinada à construção da Casa da Cultura de Resende, 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, 1º de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 2 jun. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 259 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São 
Paulo, a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
4,000,000.00 (quatro milhões de dólares norte-americanos), 
destinada ao Programa de Investimentos Urbanos. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São Paulo, autorizada a realizar, com a 
garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 4,000,000.00 (quatro milhões de 
dólares norte-americanos) ou o 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, destinada ao Programa 
de Investimentos Urbanos – Sistema Viário, naquele Município. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-



financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Municipal nº 1.686, de 7 de outubro de 1980, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 1º de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 2 jun. 1983, s. II 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 260 – DE 1983 

Prorroga por 60 (sessenta) dias o prazo concedido à 
Comissão Especial criada pelo Requerimento nº. 188, de 1983, 
destinada a estudar modificações ou a revogação da Lei nº 6.620, 
de 1978, que alterou o Decreto-lei nº 898, de 1969. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único – É prorrogado por 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 178 do Regimento Interno, o 
prazo concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimento nº 188, de 1983, destinada a estudar 
modificações ou a revogação da Lei nº 6.620, de 1978, que alterou o Decreto-lei nº 898, de 1969. 

Sala das Comissões, 3 de junho de 1983. – Jutahy Magalhães – Jorge Kalume – Altevir Leal – Eunice 
Michiles – Galvão Modesto – Gabriel Hermes – Helvídio Nunes – Almir Pinto – José Lins – Virgílio Távora – 
Martins Filho – Milton Cabral – Aderbal Jurema – Guilherme Palmeira – Luiz Cavalcante – Lourival Baptista 
– Passos Pôrto – Lomanto Júnior – João Calmon – Moacyr Dalla – Murilo Badaró – Jorge Bornhausen – 
Dinarte Mariz – Nelson Carneiro – Otávio Cardoso. 

____________ 

DCN, 4 jun. 1983, s. II 

__________________ 

Faça saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu Nilo 
Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 261 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Umarizal, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
20.004.000,00 (vinte milhões e quatro mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Umarizal, Estado do Rio Grande do Norte, 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$ 20.004.000,00 (vinte milhões e quatro mil cruzeiros) junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada 
à construção de unidade escolar de 1º grau, na sede do 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, 7 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 8 jun. 1983, s. II 

________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 262 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Galiléia, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
36.593.900,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e noventa e três 
mil e novecentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Galiléia, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 36.593.900,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil e 
novecentos cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
1.045,54 (mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigente em julho/81, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 7 de junho de 1983. – Milo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 8 jun. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇAO N. 263 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paula Cândido, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
18.296.950,00 (dezoito milhões, duzentos e noventa e seis mil, 
novecentos e cinqüenta cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Paula  Cândido, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 18.296.950,00, (dezoito milhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e 
cinqüenta cruzeiros), correspondentes a 17.500 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.045,54 
(um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigente em julho/81, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 50 (cinqüenta) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 7 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 8 jun. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 264 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Resende, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 



65.067.975,00 (sessenta e cinco milhões, sessenta e sete mil, 
novecentos e setenta e cinco cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Nova Resende, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 65.067.975,00 (sessenta e cinco milhões, sessenta e sete mil, novecentos e 
setenta e cinco cruzeiros), correspondentes a 52.500 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/81, junto 
à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação – BNH, destinadas à construção de 150 (cento e cinqüenta) unidades habitacionais de 
Interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 7 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 8 Jun. 1983. s II 

_________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 265 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itiquira, Estado de Mato 
Grosso, a contratar operação de crédito no valor de . . . . . . . . . . 
Cr$ 81.123.270,29 (oitenta e um milhões, cento e vinte e três mil, 
duzentos e setenta cruzeiros e vinte e nove centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, 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$ 81.123.270,29 (oitenta e um milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e setenta cruzeiros e 
vinte nove centavos), correspondentes a 41.045,77 ORTN, considerando o valor nominal da ORTN de Cr$ 
1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros e quarenta e um centavos), vigente em junho/82, 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção de galerias pluviais, guias, sargetas e aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, 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, 7 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 8 jun. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 266 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barroso, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de ............ 
Cr$ 173.514.600,00 (cento e setenta e três milhões, quinhentos e 
quatorze mil e seiscentos cruzeiros). 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Barroso, Estado de Minas Gerais, 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 global de Cr$ 173.514.600,00 (cento e setenta e três milhões, quinhentos e quatorze mil e 
seiscentos cruzeiros), correspondentes a 140.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/81, junto 
à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação – BNH, destinadas à construção de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais de interesse 
social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 7 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 8 jun. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 267 – DE 1983 

Suspende a execução do Art. 207 do Código Tributário do 
Município de Planalto, no Estado de São Paulo, com a redação 
dada pela Lei Municipal n. 41, de 14 de agosto de 1977, do mesmo 
Município. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferido em 29 de setembro de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário nº 95.998-0, 
do Estado de São Paulo, a execução do art. 207 do Código Tributário do Município de Planalto, daquele 
Estado, com a redação dada pela Lei Municipal nº 41, de 14 de agasto de 1977, do mesmo Município. 

Senado Federal, 7 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 8 jun. 1983, s. II 

_________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 268 – DE 1983 

Suspende a execução do art. 320 da Lei nº 782, de 1967, do 
Município de Paraguaçu Paulista, no Estado de São Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 29 de setembro de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário nº 97.505-5, 
do Estado de São Paulo, a execução do art. 320 da Lei nº 782, de 1967, do Município de Paraguaçu 
Paulista, naquele Estado. 

Senado Federal, 7 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 8 jun. 1983, s. II 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 269 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 541.004.400,00 (quinhentos e 
quarenta e um milhões, quatro mil e quatrocentos cruzeiros). 

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 contratar operações de crédito no valor global de Cr$ 
541.004.400,00 (quinhentos e quarenta e um milhões, quatro mil e quatrocentos cruzeiros), junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinadas à construção e equipamento de 62 mercados públicos; construção e aquisição de 
equipamentos de Escolas Rurais em 62 Municípios; e construção de um Centro Artesanal, 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, 7 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 8 jun. 1983, s. II 

_______________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulga a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 270 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
3.356.506,00 (três milhões, trezentos e cinqüenta e seis mil, 
quinhentos e seis cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, 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$ 3.356.506,00 (três milhões, trezentos e cinqüenta e seis mil, quinhentos e seis cruzeiros), 
junto à Caixa Economica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de equipamento para coleta de lixo, 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, 7 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 8 jun. 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 271 – DE 1983 

Autoriza à Prefeitura Municipal de Pirapetinga, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
50.888.600,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e 
seiscentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pirapetinga, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 50.888.600,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos 



cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.453,96 (um mil, 
quatrocentos e cinqüenta e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente em janeiro/82, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 7 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 8 jun. 1983, s. II 

_________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 272 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a 
contratar operação de crédito do valor de Cr$ 29.364.200,00 (vinte 
e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos 
cruzeiros). 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 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$ 
29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros), junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à implantação do projeto de incentivo à produção e Comercialização do Artesanato Potiguar 
– PNDA, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

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

Senado Federal, 9 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 10 jun. 1983, s. II 

_________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 273 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Claros, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 209.108.000,00 (duzentos e nove 
milhões, cento e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução n. 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 209.108.000,00 (duzentos e nove milhões, cento e oito mil cruzeiros), 
correspondentes a 200.000 UPC considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.045,54 (um mil, quarenta e 
cinco cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigente em julho/81, 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 à execução de obras de infra-estrutura 
urbana e comunitária de natureza eminentemente social, em áreas 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, 9 de junho de 1983. Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 10 jun. 1983, s. II 

_________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 274 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caçador, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
5.447.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil 
cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Caçador, Estado de Santa Catarina, 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$ 5.447.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil cruzeiros), junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à aquisição de caminhão equipado com carroceria coletora de lixo, 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, 9 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 10 jun. 1983. s. II 

________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 275 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 130.279.719,24 (cento e trinta milhões, duzentos e setenta e 
nove mil, setecentos e dezenove cruzeiros e vinte e quatro 
centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 
2º da Resolução n. 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 130.279.719,24 (cento e trinta milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e 
dezenove cruzeiros e vinte e quatro centavos) correspondentes a 105.116 UPC, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), 
vigente em outubro/81, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à implantação do Projeto CURA em 
áreas selecionadas, na sede do 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, 9 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 10 jun. 1983, s. II 



_________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 276 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piranga, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 43. 
378. 650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e oito 
mil, seiscentos e cinqüenta cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Piranga, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil, 
seiscentos e cinqüenta cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/81, 
junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação – BNH, destinada à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse 
social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 9 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 10 jun. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 277 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, 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 contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à 
aquisição de equipamentos para coleta e tratamento de lixo, 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, 13 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 14 jun. 1983, s. II 

________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 278 – DE 1983 



Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 75.548.815,00 (setenta e 
cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e 
quinze cruzeiros). 

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 contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
75.548.815,00 (setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quinze cruzeiros), 
correspondentes a 49.486,34 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.526,66 (um mil, 
quinhentos e vinte e seis cruzeiros e sessenta e seis centavos), vigente em fevereiro/82, junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à construção de uma subadutora para abastecimento de água no Município de Cumbe, 
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, 13 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 jun. 1983, s. II 

________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 279 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de empréstimo externo no valor de DM 10.000.000,00 
(dez milhões de marcos alemães), destinado ao Programa 
“Pequena Irrigação a Nível de Propriedade”. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Paraíba autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães) ou o 
equivalente em outra moeda, de principal, junto ao Kreditanstalt Für Wiederaufbau – Instituto de Crédito 
para a Reconstrução (KFW), da República Federal da Alemanha, sob a orientação do Ministério da Fazenda 
e do Banco Central do Brasil, a ser utilizado na implementação do Programa “Pequena Irrigação a Nível de 
Propriedade”, naquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 1º do Decreto n. 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n. 4.101, de 15 de outubro de 1979, autorizadora 
da operação. 

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

Senado Federal, 13 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 jun. 1983, s. II 

_________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 280 – DE 1983 



Suspende a execução do art. 2º da Lei nº 1.060, de 26 de 
dezembro de 1978, do Município de Pompéia, no Estado de São 
Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 13 de maio de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário nº 95.746-4, do 
Estado de São Paulo, a execução do art. 2º da Lei nº 1.060, de 26 de dezembro de 1978, do Município de 
Pompéia, naquele Estado. 

Senado Federal, 13 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 jun. 1983, s. II 

______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 281 – DE 1983 

Suspende a execução dos arts. 3°, 4° e 5° da Lei nº 270, de 
2 de dezembro de 1977, do Município de Orindiúva, no Estado de 
São Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em Sessão Plenária, de 13 de agosto de 1982, nos autos do Recurso 
Extraordinário nº 97.337-1, do Estado de São Paulo, a execução dos arts. 3º, 4º e 5º da Lei nº 270, de 2 de 
dezembro de 1977, do Município de Orindiúva, naquele Estado. 

Senado Federal, 13 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 14 jun. 1983, s. II 

________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 282 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 453.256.608,00 (quatrocentos 
e cinqüenta e três milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil, 
seiscentos e oito cruzeiros). 

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 contratar operação de crédito no valor de Cr$ 453.256.608,00 
(quatrocentos e cinqüenta e três milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil, seiscentos e oito cruzeiros), 
correspondentes a 188.971,09 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 2.398,55 (dois mil, 
trezentos e noventa e oito cruzeiros e cinqüenta e cinco centavos), vigente em outubro/82, junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à reforma, ampliação e equipamento de 111 (cento e onze) cadeias municipais, 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, 14 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 15 jun. 1983, s. II 



________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 283 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 45.847.515,36 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e 
quarenta e sete mil, quinhentos e quinze cruzeiros e trinta e seis 
centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, da Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 45.847.515,36 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, 
quinhentos e quinze cruzeiros e trinta e seis centavos), correspondentes a 21.884,36 ORTN, considerado o 
valor nominal da ORTN de Cr$ 2.094,99 (dois mil, noventa e quatro cruzeiros e noventa e nove centavos), 
vigente em agosto/82, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à canalização do Córrego Monte Alegre, 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, 14 de junho de 1983, – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 15 jun. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 284 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife, 
Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 179.960.500,00 (cento e setenta e nove milhões, 
novecentos e sessenta mil e quinhentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura municipal da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, 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 global de Cr$ 179.960.500,00 (cento e setenta e nove milhões, novecentos e sessenta mil e 
quinhentos cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação dos Projetos de Desenvolvimento de 
Educação Pré-Escolar da Rede de Ensino do Recife e do Programa Nacional de Desenvolvimento do 
Artesanato, 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, 14 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 15 jun. 1983, s. II 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 285 – DE 1983 



Prorroga por 120 (cento e vinte) dias o prazo concedido à 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 52, 
de 1980, que investiga o funcionamento do mercado financeiro do 
País. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único – É prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 178 do Regimento 
Interno, o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 52, de 1980, que 
investiga o funcionamento do mercado financeiro do País. 

Sala das Comissões, 15 de junho de 1983. – Jutahy Magalhães – Jorge Kalume – Altevir Leal – 
Eunice Michiles – Raimundo Parente – Claudionor Roriz – Galvão Modesto – Gabriel Hermes – Helvídio 
Nunes – Almir Pinto – José Lins – Virgílio Távora – Martins Filho – Marcondes Gadelha – Milton Cabral – 
Aderbal Jurema – Guilherme Palmeira – Luiz Cavalcante – Lourival Baptista – Passos Pôrto – Lomanto 
Júnior – João Calmon – Moacyr Dalla – Murilo Badaró – Jorge Bornhausen – Carlos Chiarelli. 

_____________ 

DCN, 16 jun. 1983, s. II 

_______________ 

RESOLUÇÃO N. 286 – DE 1983 

Prorroga, por 120 (cento e vinte) dias, o prazo concedido à 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 99, 
de 1982, que investiga a crise na Previdência Social Brasileira. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único – É prorrogada por 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 178 do Regimento 
Interno, o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 99, de 1982, que 
investiga a crise na Previdência Social Brasileira. 

Sala das Comissões, 15 de junho de 1983. – Jutahy Magalhães – Jorge Kalume – Altevir Leal – 
Eunice Michiles – Raimundo Parente – Claudionor Roriz – Galvão Modesto – Gabriel Hermes – Helvídio 
Nunes – Almir Pinto – José Lins – Virgílio Távora – Martins Filho – Marcondes Gadelha – Milton Cabral – 
Aderbal Jurema – Guilherme Palmeira – Luiz Cavalcante – Lourival Baptista – Passos Pôrto – Lomanto 
Júnior – João Calmon – Moacyr Dalla – Murilo Badaró – Jorge Bornhausen – Carlos Chiarelli. 

_____________ 

DCN, 16 jun. 1983, s. II 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 287 – DE 1983 

Prorroga por 120 (cento e vinte) dias o prazo concedido à 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 1, de 
1983 que investiga problemas vinculados ao aumento 
populacional brasileiro. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único – É prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 178 do Regimento 
Interno, o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 1, de 1983, que 
investiga problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro. 

Sala das Comissões, 15 de junho de 1983. – Jutahy Magalhães – Jorge Kalume – Altevir Leal – 
Eunice Michiles – Raimundo Parente – Claudionor Roriz – Galvão Modesto – Gabriel Hermes – Helvídio 
Nunes – Almir Pinto – José Lins – Virgílio Távora – Martins Filho – Marcondes Gadelha – Milton Cabral – 
Aderbal Jurema – Guilherme Palmeira – Luiz Cavalcante – Lourival Baptista – Passos Pôrto – Lomanto 
Júnior – João Calmon – Moacyr Dalla – Murilo Badaró – Jorge Bornhausen – Carlos Chiarelli. 



_____________ 

DCN, 16 jun. 1983, s. II 

_________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 288 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande, Estado do 
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 1.153.986.270,80 (um bilhão, cento e cinqüenta e três milhões, 
novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta cruzeiros e 
oitenta centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rio Grande, Estado do Rio Grande Sul, 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$ 1.153.986.270,80 (um bilhão, cento e cinqüenta e três milhões, novecentos e oitenta e seis 
mil, duzentos e setenta cruzeiros e oitenta centavos), correspondentes a 583.880 UPC, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros e quarenta e um centavos), 
vigente em julho/82, junto a Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, dentro do Programa da Complementação Urbana – 
CURA, destinada à execução integrada de obras referentes a projetos específicos de Sistema Viário, 
Esgotos Pluviais, Iluminação Pública, Saúde e Educação e Recreação e Lazer, 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, 16 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 18 jun. 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 289 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado de Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
3.352.000,00 (três milhões, trezentos e cinqüenta e dois mil 
cruzeiros). 

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 contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 3.352.000,00 (três milhões, trezentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros), junto à Caixa 
Econômica federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à construção de uma unidade sanitária na localidade de Colônia Nova, 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, 17 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 18 jun. 1983, s. II 

___________________ 



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

RESOLUÇÃO N. 290 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 39.015.006,19 (trinta e nove milhões, quinze mil, seis 
cruzeiros e dezenove centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes, 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 contratar 
operações de crédito no valor global de Cr$ 39.015.006,19 (trinta e nove milhões, quinze mil, seis cruzeiros 
e dezenove centavos), correspondentes a 16.266,08 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e cinqüenta e cinco centavos), vigente em 
outubro/82, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinadas à aquisição de equipamentos para coleta de lixo e construção 
de unidade escolar de 1º grau na Vila Marcelino, zona rural 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, 17 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 18 jun. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 291 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 1.474.772.069,23 (um bilhão, 
quatrocentos e setenta e quatro milhões, setecentos e setenta e 
dois mil, sessenta e nove cruzeiros e vinte e três centavos). 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Mato Grosso, 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$ 
1.474.772.069,23 (um bilhão, quatrocentos e setenta e quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, 
sessenta e nove cruzeiros e vinte e três centavos), correspondentes a 614.859,84 ORTN, considerado o 
valor nominal da ORTN de Cr$ 2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e cinqüenta e cinco 
centavos), vigente em outubro/82 junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de unidades escolares de 1º e 
2º graus, 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, 21 de junho de 1983. – Moacyr Dalla, 1º-Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_____________ 

DCN, 18 jun. 1983, s. II 

__________________ 

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



RESOLUÇÃO N. 292 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens II e III do art. 2º da Resolução nº 62, de 1975, alterada 
pela de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa contratar uma 
operação de crédito no valor de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros) junto à Caixa 
Econômica Federal, destinada a financiar a construção de um prédio para instalação do Poder Legislativo 
daquela Municipalidade. 

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

Senado Federal, 24 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 25 jun. 1983, s. II 

_____________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 293 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaueira, Estado do Piauí, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 13.391.000,00 
(treze milhões, trezentos e noventa e um mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Itaueira, Estado do Piauí, 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$ 13.391.000,00 (treze milhões, trezentos e noventa e um mil cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à 
Implantação de guias e sarjetas, 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, 24 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 25 jun. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 294 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Canoas, Estado do Rio 
Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
34.668.015,32 (trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e 
oito mil, quinze cruzeiros e trinta e dois centavos). 

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 contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 34.668.015,32 (trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quinze cruzeiros e 
trinta e dois centavos), correspondentes a 33.158 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigente em julho/81, junto ao 



Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinada à execução das obras complementares e aquisição de equipamentos para 
controle de inundações, 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, 24 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 25 jun. 1983, s. II 

____________________ 

Faço saber que  o  Senado  Federal aprovou, nos termos do  art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente, promulga a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 295 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em Cr$ 8.114.447.554,92 (oito bilhões, cento e quatorze milhões, 
quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e 
quatro cruzeiros e noventa e dois centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar, temporariamente, o 
parâmetro fixado pelo item III do art. 2º da Resolução nº 62, de 1975 alterada pela de nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 2.629.788 
Obrigações da Tesouro do Estado de Santa Catarina – Tipo Reajustável – ORTC, equivalente a Cr$ 
8.114.447.554,92 (oito bilhões, cento e quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e 
cinqüenta e quatro cruzeiros e noventa e dois centavos), considerado o valor nominal do título de Cr$ 
3.085,59 (três mil, oitenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e nove centavos), vigente em fevereiro/83, 
destinada ao giro de sua dívida consolidada interna intralimite mobillária, vencível durante 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, 24 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 25 jun. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 296 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em Cr$ 12.738.040.000,00 (doze bilhões, setecentos e trinta e oito 
milhões e quarenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar, temporariamente, os 
parâmetros fixados pelos itens I e III do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, alterada pela 
de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de permitir a contratação de operação 
de crédito no valor de Cr$ 12.738.040.000,00 (doze milhões, setecentos e trinta e oito milhões e quarenta 
mil cruzeiros), correspondentes a US$ 28,000,000.00 (vinte e oito milhões de dólares), à taxa cambial de 
Cr$ 454,93, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. e Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, destinada à construção da nova ponte ligando a ilha ao 



continente, em Florianópolis, 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, 28 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 29 jun. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 297 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araranguá, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
29.847.909,39 (vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta e sete 
mil, novecentos e nove cruzeiros e trinta e nove centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Araranguá, Estado de Santa Catarina, 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 Cr$ 29.847.909,39 (vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e nove 
cruzeiros e trinta e nove centavos), correspondentes a 16.809 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN 
de Cr$ 1.775,71 (um mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros e setenta e um centavos), vigente em 
maio/82, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de galerias de águas pluviais, na sede do 
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, 28 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 29 jun. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 298 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pirapora, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de ........... 
Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões, noventa e quatro 
mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pirapora, Estado de Minas Gerais, 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 global de Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões, noventa e quatro mil cruzeiros), 
correspondentes a 150.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.453,96 (hum mil, 
quatrocentos e cinqüenta e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente em janeiro/82, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 500 (quinhentas) unidades habitacionais de Interesse social 
e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 28 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 



_____________ 

DCN, 29 jun. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 299 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 36.406. 
475,24 (trinta e seis milhões, quatrocentos e seis mil, 
quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e vinte e quatro 
centavos). 

Art. 1º – é a Prefeitura Municipal de Barra de Rocha, Estado da Bahia, 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$ 36.406.475,24 (trinta e seis milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco 
cruzeiros e vinte e quatro centavos), correspondentes a 16.241,00 ORTNs, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 2.241,64 (dois mil, duzentos e quarenta e um cruzeiros e sessenta e quatro centavos), 
vigente em setembro/82, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção de um Mercado Público, 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, 28 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 29 jun. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 300 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ataléia, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
70.691.880,00(setenta milhões, seiscentos e noventa e um mil, 
oitocentos e oitenta cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ataléia, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 70.691.880,00 (setenta milhões, seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e 
oitenta cruzeiros), correspondentes a 42.000 UPCs considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.683,14 
(um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinadas à construção de 120 (cento e vinte) unidades habitacionais de interesse social 
e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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, 28 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 29 jun. 1983, s. II 

_________________ 



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

RESOLUÇÃO N. 301 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 747.290.796,00 (setecentos e 
quarenta e sete milhões, duzentos e noventa mil, setecentos e 
noventa e seis cruzeiros). 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia, 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$ 
747.290.796,00 (setecentos e quarenta e sete milhões, duzentos e noventa mil, setecentos e noventa e seis 
cruzeiros), correspondentes a 398.901,87 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.873,37 
(um mil, oitocentos e setenta e três cruzeiros e trinta e sete centavos), vigente em junho/82, junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à construção e equipamento de 90 (noventa) complexos policiais de pequeno porte, 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, 28 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 29 jun. 1983, s. II 

______________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 302 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cr$ 11.955.596.307,00 (onze bilhões, novecentos e cinqüenta e 
cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e sete 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, o 
parâmetro fixado pelo item III do art. 2º da Resolução nº 62, de 1975, alterada pela de nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma erissão de 4.374.100 
Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – Tipo Reajustáveis – ORTRJ, equivalente a Cr$ 
11.955.596.307,00 (onze bilhões, novecentos e cinqüenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, 
trezentos e sete cruzeiros), considerado o valor nominal do título de Cr$ 2.733,27 (dois mil, setecentos e 
trinta e três cruzeiros e vinte e sete centavos), vigente em dezembro de 1982, destinada ao giro de sua 
dívida consolidada interna intralimite mobiliária, vencível durante 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, 28 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 29 jun. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 303 – DE 1983 



Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cr$ 11.940.400.190,70 (onze bilhões, novecentos e quarenta 
milhões, quatrocentos mil, cento e noventa cruzeiros e setenta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, o 
parâmetro fixado pelo item III do art. 2° da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1976, alterada pela de n. 
93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa emitir 3.869.730 (três 
milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, setecentos e trinta) Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de 
Janeiro – Tipo Reajustável – ORTRJ, equivalentes a Cr$ 11.940.400.190,70 (onze bilhões, novecentos e 
quarenta milhões, quatrocentos mil, cento e noventa cruzeiros e setenta centavos), considerado o valor 
nominal do título de Cr$ 3.085,59 (três mil, oitenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e nove centavos), vigente 
em fevereiro/83, destinada ao giro da dívida consolidada interna intralimite mobiliára 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, 28 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 29 jun. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 304 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar em Cr$ 
2.231.981.775,87 (dois bilhões, duzentos e trinta e um milhões, 
novecentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e cinco 
cruzeiros e oitenta e sete centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Paraíba autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro 
fixado pelo item III, do art. 2° da Resolução nº 62, de 1975, modificado pela de nº 93, de 1976, ambas do 
Senado Federal, a fim de que possa registrar uma emissão de 766.759 Obrigações do Tesouro do Estado 
da Paraíba – Tipo Reajustáveis (ORTPB), equivalentes a Cr$ 2.231.981.775,87 (dois bilhões, duzentos e 
trinta e um milhões, novecentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros e oitenta e sete 
centavos), considerado o valor nominal do título de Cr$ 2.910,93 (dois mil, novecentos e dez cruzeiros e 
noventa e três centavos), vigentes em janeiro/83, cujos recursos serão destinados ao financiamento de 
Programa de Investimentos a ser desenvolvido pelo referido 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, de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 29 jun. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 305 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
669.559.790,90 (seiscentos e sessenta e nove milhões, 



quinhentos e cinqüenta e nove mil, setecentos e noventa 
cruzeiros e noventa centavos). 

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 contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 669.559.790,90 (seiscentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil, 
setecentos e noventa cruzeiros e noventa centavos), correspondente a 397.803,98 ORTN, considerado o 
valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), 
vigente em abril de 1982, junto à Caixa Econômica Federal mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada ao financiamento das obras de construção de escolas 
municipais de educação infantil, 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, 29 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

______________ 

DCN, 1º jul. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 306 – DE 1983 

Autoriza o Govemo do Estado do Rio Grande do Norte a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ $4.279.000,00 (trinta 
e quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros). 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 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$ 
34.279.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros), junto á Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada 
ao reequipamento da Polícia Civil do 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, 30 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 1º jul. 1983, s. II 

________________ 

RESOLUÇÃO N. 307 – DE 1983 

Prorroga por 120 (cento e vinte) dias o prazo concedido à 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada peta Resolução n. 13, 
de 1983, destinada a investigar a persistência da pobreza 
absoluta do Nordeste. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único – É prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, nos termos do artigo 178 do Regimento 
Interno, o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 13, de 1983, 
destinada a investigar a persistência da pobreza absoluta do Nordeste. 

Sala das Comissões, 30 de junho de 1983. – Jutahy Magalhães – Guilherme Palmeira – Almir Pinto – 
Helvídio Nunes – Gabriel Hermes – Passos Pôrto – Benedito Ferreira – Eunice Michiles – Lomanto Júnior – 
Carlos Lyra – João Calmon – Jorge Bornhausen – Luiz Cavalcante – Galvão Modesto – José Lins – João 



Castelo – Odacir Soares – Jorge Kalume – Carlos Chiarelli – Marco Maciel – Martins Filho – Lourival 
Baptista – Aderbal Jurema – Claudionor Roriz. 

____________ 

DCN, 1º jul. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 308 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 444.689.491.02 (quatrocentos 
e quarenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, 
quatrocentas e noventa e um cruzeiros e dois centavos). 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia, 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$ 
444.689.491,02 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e 
noventa e um cruzeiros e dois centavos), correspondentes a 185.399,30 ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e cinquenta e cinco 
centavos), vigente em outubro de 1982, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção da sede do 1º Batalhão de 
Policia Militar do Estado da Bahia, 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, 30 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 1º jul. 1983, s. II 

____________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 309 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Anaurilândia, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 4.890.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa mil 
cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Anaurilândia, 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 contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 4.890.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa mil cruzeiros) junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoia ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à construção de uma escola de 10 grau, 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, 30 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 1º jul. 1983, s. II 

________________ 



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

RESOLUÇÃO N. 310 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Machado, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
160.494.131,56 (cento e sessenta milhões, quatrocentos e 
noventa e quatro mil, cento e trinta e um cruzeiros e cinquenta e 
seis centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Machado, Estado de Minas Gerais, 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$ 160.494.131,56 (cento e sessenta milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e 
trinta e um cruzeiros e cinquenta e seis centavos), correspondentes a 95.354 UPCs, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente 
em abril de 82, junto à Caixa Econômica Federal do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à execução de obras de saneamento básico, 
iluminação, asfaltamento e outras obras prioritárias, na periferia da 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, 30 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 1º jul. 1983, s. II 

______________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 311 – DE 1983 

Suspende a execução dos arts. 34 a 38 da Lei nº 575, de 19 
de dezembro de 1975, do Município de Sales Oliveira, no Estado 
de São Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em Sessão Plenária, de 14 de maio de 1981, nos autos do Recurso 
Extraordinário nº 93.838-9, do Estado de São Paulo, a execução dos arts. 34 a 38 da Lei nº 575, de 19 de 
dezembro de 1975, do Município de Sales Oliveira, naquele Estado. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 1º jul. 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 312 – DE 1983 

Suspende a execução da expressão “ou judicial”, contida 
no § 3° do art 90 da Lei nº 440, de 24 de setembro de 1974, do 
Estado de São Paulo. 



Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em Sessão Plenária, de 10 de novembro de 1982, nos autos do Recurso 
Extraordinário nº 94.141-0, do Estado de São Paulo, a expressão “ou judicial”, contida no § 3º do art. 90 da 
Lei nº 440, de 24 de setembro de 1974, daquele Estado. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 1º jul. 1983, s. II 

_________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 313 – DE 1983 

Suspende a execução do art. 6° e seu parágrafo único da 
Lei Federal nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em Sessão Plenária, de 20 de maio de 1982, nos autos do Recurso 
Extraordinário nº 93.850-8, do Estado de Minas Gerais, a execução do art. 6º e seu parágrafo único da Lei 
Federal nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 1º jul. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 314 – DE 1983 

Suspende a execução do inciso I do art. 15 da Lei nº 6.989, 
de 29 de dezembro de 1966, na redação dada pela Lei nº 7.785, de 
20 de setembro de 1972, do Município de São Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 11 de março de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário nº 94.001-4, do 
Estado de São Paulo, a execução do inciso I do art. 15 da Lei nº 6.989, de 29 de dezembro de 1966, na 
redação dada pela Lei nº 7.785, de 20 de setembro de 1972, do Município de São Paulo. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 1º jul. 1983, s. II 

____________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 315 – DE 1983 

Suspende a execução do art. 243 do Código Tributário do 
Município de Mariápolis, Estado de São Paulo – Lei nº 288, de 18 



de outubro de 1967, com a redação dada pela Lei nº 520, de 24 de 
dezembro de 1978. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em Sessão Plenária, de 9 de junho de 1982, nos autos do Recurso 
Extraordinário nº 97.073-8, do Estado de São Paulo, a execução do art. 243 do Código Tributário do 
Município de Mariápolis, Estado de São Paulo – Lei nº 288, de 18 de outubro de 1967, com a redação dada 
pela Lei nº 520, de 24 de dezembro de 1978. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 1º jul. 1983, s. II 

_____________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 316 – DE 1983 

Autoriza o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 192. 000. 000,00 (cento e noventa e dois milhões de 
cruzeiros). 

Art. 1º – É o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 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$ 192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de cruzeiros) junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
– FAS, destinada à complementação dos recursos concedidos pela operação FAS-2122/77, necessários à 
construção do Instituto dos Ambulatórios, naquele Hospital, 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, 30 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 1º jul. 1983, s. II 

______________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 317 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 16.315.900,00 (dezesseis milhões, trezentos e quinze mil e 
novecentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Bela Vista, 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 contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 16.315.900,00 (dezesseis milhões, trezentos e quinze mil e novecentos cruzeiros) 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de guias e sarjetas e construção de 3 (três 
lavanderias públicas, 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, 30 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 1º jul. 1983, s. II 

_____________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 318 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ .. 2.394.000,00 (dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil 
cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Angélica, 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 contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 2.394.000,00 (dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil cruzeiros) junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à construção de 4 (quatro) escolas rurais de 1º grau, 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, 30 de junho de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 1º jul. 1983. s. II 

_______________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 319 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta 
milhões de dólares americanos) destinada aos Programas de 
Desenvolvimento Rural Integrado, Mineração e Infra-estrutura 
Econômica, naquele Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Goiás autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 50,000.000.00 (cinqüenta milhões de dólares 
americanos) ou a 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 
Desenvolvimento Rural Integrado, Mineração e Infra-estrutura Econômica do Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do item ll do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, o dispositivo na Lei Estadual nº 8.772, de 15 de janeiro de 1980, autorizadora 
da operação. 

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

Senado Federal, 17 de agosto de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 19 ago. 1983, s. II 



_________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 320 – DE 1983 

Autoriza o Poder Executivo a alienar à empresa 
agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias Ltda., área 
de 33.000 ha (trinta e três mil hectares), no Estado de Rondônia, 
para implantação de projeto de bovinocultura. 

Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a alienar à empresa Agropecuária Industrial e Colonizadora 
Rio Candeias Ltda., Areas de 33.000 ha (trinta e três mil hectares), no Estado de Rondônia, para 
implantação de projeto de bovinocultura aprovado pelo INCRA. 

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 fisico-financeiro da execução do projeto. 

Parágrafo único – A cláusula resolutiva poderá ocorrer, ainda, se a empresa não iniciar a implantação 
do projeta dentro do prazo de um ano, a partir da data da lavratura da escritura de promessa de compra e 
venda, ou se houver paralisação nas atividades de execução do projeto, ficando o Poder Público com o 
direito de ser reintegrado na posse da área, e com livre disposição da mesma. 

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

Senado Federal, 23 de agosto de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 24 ago. 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 321 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar à empresa 
Maisa-Moju Agroindustrial S/A uma área de terras devolutas do 
Eslado, com aproximadamente 30.000 ha (trinta mil hectares). 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Pará autorizado a alienar terras de sua propriedade, localizadas 
no Município de Moju, à empresa Maisa-Moju Agroindustrial S/A, até o limite de 30.000 ha (trinta mil 
hectares), para implantação de projeto agroindustrial, considerado de grande interesse sócio-econômico 
para a região, aprovada pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA. 

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

Senado Federal, 23 de agosto de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 24 ago. 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 322 – DE 1983 



Suspende a execução do art. 211 da Lei nº 1.333, de 25 de 
dezembro de 1977, do Município de Sertãozinho, no Estado de 
São Paulo. 

Art. único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em Sessão Plenária de 18 de agosto de 1982, nos autos do Recurso 
Extraordinário nº 97.335-4, do Estado de São Paulo, a execução do art. 211 da Lei nº 1.333, de 25 de 
dezembro de 1977, do Município de Sertãozinho, daquele Estado. 

Senado Federal, 23 de agosto de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 24 ago. 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 323 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mundo Novo, Estada de 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 108.118.851,47 (cento e oito milhões, cento e dezoito mil, 
oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e quarenta e sete 
centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Mundo Novo, 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 contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 108.118.851,47 (cento e oito milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e 
um cruzeiros e quarenta e sete centavos), correspondentes a 51.608,29 ORTNs, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 2.094,99 (dois mil, noventa e quatro cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente 
em agosto/82, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de sarjetas e meios-fios, 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, 23 de agosto de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 24 ago. 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 324 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lguatemi, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a controlar operação de crédito no valor de 
Cr$ 132.784.000,00 (cento e trinta e dois milhões, setecentos e 
oitenta e quatro mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Iguatemi, 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 contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 132.784.000,00 (cento e trinta e dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil 
cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, 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, 23 de agosto de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

_____________ 

DCN, 24 ago. 1983, s. II 

___________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 325 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapoema, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
8.685.149,40 (oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento 
e quarenta e nove cruzeiros e quarenta centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Arapoema, Estado de Goiás, 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$ 8.685.149,40 (oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e 
quarenta centavos), correspondentes a 4.636,11 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
1.873,37 (um mil, oitocentos e setenta e três cruzeiros e trinta e sete centavos), vigente em julho/82, junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de Recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social – FAS, destinada à construção de galerias pluviais, meios-fios e uma lavanderia pública, na sede do 
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, 30 de agosto de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 31 ago. 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 326 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de João Pinheiro, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
6.837.402,79 (seis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, 
quatrocentos e dois cruzeiros e setenta e nove centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, 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$ 6.837.402,79 (seis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dois cruzeiros e 
setenta e nove centavos), correspondentes a 4.062,29 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
– FAS, destinada à construção de uma creche na sede do 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, 30 de agosto de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 31 ago. 1983, s. II 



_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 327 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Alegre, Estado 
de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 7.536.627,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, 
seiscentos e vinte e sete cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, 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$ 7.536.627,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete 
cruzeiros), correspondentes a 3.142,16 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 2.398,55 (dois 
mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e cinquenta e cinco centavos), vigente em outubro/82, junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à aquisição de equipamentos para a coleta de lixo urbano, 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, 30 de agosto de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 31 ago. 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 328 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Deodápolis, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Deodápolis, 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 contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada 
à construção de 9 (nove) escolas rurais, 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, 30 de agosto de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

_____________ 

DCN, 31 ago. 1983, s. II  

_______________ 

RESOLUÇÃO N. 329 – DE 1983 

Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo concedido à 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 62, 
de 1980, destinada a apurar as causas da rotatividade de mão-de-
obra no País, em face do sistema do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. 



O Senado Federal resolve: 

Artigo único – É prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, nas termos do art. 178 do Regimento 
Interno, o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução nº 62, de 1980, 
destinada a apurar as causas da rotatividade de mão-de-obra no País, em face do sistema do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1983. – Jutahy Magalhães, Eunice Michiles, Raimundo 
Parente, Luiz Viana, Martins Filho, José Lins, Passos Pôrto, Marco Maciel, João Calmon, Guilherme 
Palmeira, Helvídio Nunes, Jorge Kalume, Marcondes Gadelha, Lenoir Vargas, Lourival Baptista, Luiz 
Cavalcante, Almir Pinto, Carlos Chiarelli, João Lúcio, Aderbal Jurema, Virgilio Távora, Octávio Cardoso, 
Milton Cabral, Carlos Alberto, Albano Franco. 

_____________ 

DCN, 1º set. 1983, s. II 

_______________ 

RESOLUÇÃO N. 330 – DE 1983 

Prorroga por 60 (sessenta) dias o prazo concedido à 
Comissão Especial destinada a estudar modificações ou a 
revogação da Lei nº 6.620, de 1978, que alterou o Decreto-lei nº 
898, de 1969. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único – E prorrogado por 60 (sessenta) dias nos termos do art. 178 do Regimento Interno, o 
prazo concedido à Comissão Especial, criada pelo Requerimento nº 188, de 1983, destinada a estudar 
modificações ou a revogação da Lei nº 6.620, de 1978, que alterou o Decreto-lei nº 898, de 1969. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1983. – Nelson Carneiro, Murilo Badaró, Lourival Baptista, 
Helvídio Nunes, José Fragelli, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Martins Filho, Guilherme Palmeira, Hélio 
Gueiros, Pedro Simon, Jaison Barreto, Luiz Cavalcante, Affonso Camargo, Gabriel Hermes, Amaral Peixoto, 
Almir Pinto, Carlos Chiarelli, João Lúcio, Alfredo Campos, João Calmon, Virgílio Távora, Amaral Furlan, 
Marcondes Gadelha, João Lobo, Álvaro Dias. 

____________ 

DCN, 1º set. 1983, s. II 

_______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 331 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Taguatinga, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
7.754.525,57 (sete milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil, 
quinhentos e vinte e cinco cruzeiros e cinqüenta e sete centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Taguatinga, Estado de Goiás, 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$ 7.754.525,57 (sete milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco 
cruzeiros e cinqüenta e sete centavos), correspondentes a 4.367,0 ORTN, considerando o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 1.775,71 (um mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros e setenta e um centavos), vigente 
em maio/82 junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social –, FAS, destinada à implantação de meios-fios, sarjetas e galerias de águas 
pluviais, 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, 5 de setembro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

___________ 

DCN, 6 set. 1983, s. II 

______________ 

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

RESOLUÇÃO N. 332 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato 
Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, 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 contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada 
à implantação de guias, sarjetas e galerias pluviais, naquele Municípios, 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, 5 de setembro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 6 set. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 333 – DE 1983 

Autoriza a Governo do Estado do Pará a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 139.427.700,00 (cento e trinta 
e nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos 
cruzeiros). 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Pará, 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$ 139.427.700,00 
(cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos cruzeiros), junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à construção de 7 (sete) escolas de 1º e 2º graus nos Municípios de Tucuruí e Marabá, 
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, 5 de setembro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 6 set. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 334 – DE 1983 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí, Estado de Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
22.829.700,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil 
e setecentos cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Jateí, 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 contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 22.829.700,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil e setecentos cruzeiros), 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção de galerias de águas pluviais, guias e meios-fios, 
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, 5 de setembro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 6 set. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 335 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cavalcante, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
11.290.000,00 (onze milhões, duzentos e noventa mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cavalcante, Estado de Goiás, 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$ 11.290.000,00 (onze milhões, duzentos e noventa mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada 
à implantação de meios-fios e galerias pluviais, 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, 6 de setembro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

___________ 

DCN, 7 set. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 336 – DE 1983 

Suspende a execução do art. 3º da Lei n° 1.390, de 30 de 
agosto de 1977, do Município de Itararé, no Estado de São Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em sessão Plenária de 9 de dezembro de 1982, nos autos do Recurso 
Extraordinário nº 95.841-0, do Estado de São Paulo, a execução do art. 3º da Lei nº 1.390, de 30 de agosto 
de 1977, do Município de Itararé, naquele Estado. 

Senado Federal, 19 de setembro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  



____________ 

DCN, 20 set. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 337– DE 1983 

Suspende a execução do art. 4° do Decreto-lei n° 57, de 18 
de novembro de 1966, e do § 3° do art 85, da Lei n° 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em Sessão Plenária de 1º de dezembro de 1982, nos autos do Recurso 
Extraordinário nº 97.525-0, do Distrito Federal, a execução do art. 4º do Decreto-lei nº 57, de 18 de 
novembro de 1966, e do § 3º do art. 85 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário 
Nacional. 

Senado Federal, 27 de setembro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 28 set. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 338 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Estância, Estado de 
Sergipe, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
42.299.987,01 (quarenta e cinco milhões, duzentos e noventa e 
nove mil, novecentos e oitenta e sete cruzeiros e um centavo). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Estância, Estado de Sergipe, 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$ 45.299.987,01 (quarenta e cinco milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e sete 
cruzeiros e um centavo), correspondentes a 16.573,55 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
2.733,27 (dois mil, setecentos e trinta e três cruzeiros e vinte e sete centavos), vigente em dezembro/82, 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de equipamentos para coleta de lixo, implantação de 
meios-fios, sarjetas e recuperação de galerias de águas pluviais, 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, 27 de setembro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 28 set. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 339 – DE 1983 



Suspende a execução da Lei n° 940, de 27 de novembro de 
1978, do Município de Aguaí, no Estado de São Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 3 de fevereiro de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário nº 95.598-4, do 
Estado de São Paulo, a execução da Lei nº 940, de 27 de novembro de 1978, do Município de Aguaí, 
naquele Estado. 

Senado Federal, 27 de setembro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 28 set. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 340 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 84.206.720,00 (oitenta e 
quatro milhões, duzentos e seis mil, setecentos e vinte cruzeiros). 

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 contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
84.206.720,00 (oitenta e quatro milhões, duzentos e seis mil, setecentos e vinte cruzeiros), correspondentes 
a 50.029,54 ORTN, considerado a valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e 
três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação do 
Programa de Promoção e Desenvolvimento do Artesanato, 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, 27 de setembro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente.  

____________ 

DCN, 28 set. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 341 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar 
empréstimo externo no valor de DM 10.000.000,00 (dez milhões de 
marcos alemães), destinado a programas de saneamento e 
irrigação naquele Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de .... DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães) ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, junto ao Kreditanstalf für Wlederaufbau – KFW – Instituto de 
Crédito para a Reconstrução da República Federal da Alemanha, sob a orientação do Ministério da 
Fazenda e do Banco Central do Brasil, a ser utilizado nos programas de Saneamento Básico e irrigação da 
sub-região de Santa Maria da Vitória, naquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da fazenda, em articulação com 



o Banco Central do Brasil, nos termos do item Il do art. 1º do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual nº 4.013, de 19 de março de 1982, autorizadora da 
operação. 

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

Senado Federal, 27 de setembro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 28 set. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 342 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 12.742.087.534,29 
(doze bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, oitenta e 
sete mil, quinhentos e trinta e quatro cruzeiros e vinte e nove 
centavos). 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar, temporariamente, o 
parâmetro estabelecido pelo item IV do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, alterada pela 
de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma 
emissão de 3.550.683 (três milhões, quinhentos e cinqüenta mil, seiscentos e oitenta e três) Obrigações do 
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – Tipo Reajustável – ORTE-RS, equivalente a Cr$ .............. 
12.742.087.534,29 (doze oilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e 
trinta e quatro cruzeiros e vinte e nove centavos), considerado o valor nominal do título de Cr$ 3.588,63 
(três mil, quinhentos e oitenta e oito cruzeiros e sessenta e três centavos), vigente em abril/83, cujos 
recursos são destinados a investimentos no setor agrícola, 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, 30 de setembro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

___________ 

DCN, 4 out. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 343 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 1.058.394.126,00 (um bilhão, 
cinqüenta e oito milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento 
e vinte e seis cruzeiros). 

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 contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.058.394.126,00 (um bilhão, cinqüenta e oito milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis 
cruzeiros, correspondentes a 441.264,15 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 2.398,55 
(dois mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e cinqüenta e cinco centavos), vigente em outubro/82, junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
– FAS, com fiança a ser prestada pelo Banco do Estado de São Paulo S.A. – BANESPA, destinada à 



implantação de penitenciária em São José dos Campos – SP, 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, 30 de setembro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 4 out. 1983, s. II 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Nilo Coelho, Presidente, nos termos do item 30 do 
art. 52 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 344 – DE 1983 

Cria a Categoria Funcional de Adjunto Legislativo, e dá 
outras providências. 

Art. 1º – É criada, no Grupo-Atividades de Apoio Legislativo, Código SF-AL-NS-017, a Categoria 
Funcional de Adjunto Legislativo, intermediária entre a de Assistente Legislativo e a de Técnico Legislativo. 

Parágrafo único – Aos ocupantes da Categoria Funcional de que trata este artigo são inerentes 
atividades de nível superior, envolvendo a elaboração de estudos preliminares, devidamente 
fundamentados, para instrução de matérias legislativas e administrativas, seus aspectos técnicos e legais; 
orientação e execução qualificada de tarefas relacionadas com a manutenção dos diversos bancos de 
dados que compõem o Sistema de Informações do Senado Federal, atender às solicitações de pesquisas, 
operando os equipamentos utilizados no processo de automatização de dados. 

Art. 2º – Os valores das referências de vencimentos constantes do anexo que acompanha esta 
Resolução são os fixados para as correspondentes Referências da escala de Nível Superior (NS) 
constantes do anexo II da Lei nº 6.908, de 21 de maio de 1981, com os reajustes posteriores. 

Art. 3º – A Classe Única da Categoria de Adjunto Legislativo será provida mediante a transformação 
dos cargos de Assistente Legislativo e dos cargos ocupados pelos servidores aproveitados nos termos do § 
3º deste artigo, dispensada, no primeiro provimento, a exigência da escolaridade superior. 

§ 1º – A lotação da Categoria Funcional de Adjunto Legislativo será dada pelo número de Assistentes 
Legislativos e dos servidores de que trata o § 3º deste artigo, que a ela forem admitidos por Ato da 
Comissão Diretora que os escalonará nas referências da Classe Única, de cima para baixo, obedecidos os 
percentuais de 15%, 20%, 25% e 40% do total obtido com a aplicação do disposto neste parágrafo. 

§ 2º – No escalonamento de que trata o parágrafo anterior, terá procedência na classificação, 
sucessivamente, o servidor que: 

a) tiver ingressado na Categoria através de aprovação em concurso interno; 

b) tiver maior tempo na Categoria; 

c) tiver maior tempo de serviço no Senado Federal; 

d) possuir melhor escolaridade registrada nos assentamentos funcionais na data desta Resolução; e 

e) for incluído nos termos do § 3º deste artigo. 

§ 3º – O disposto nesta Resolução se aplica aos servidores de outras Categorias aprovados em 
concursos internos realizados nos anos de 1981, 1982 e 1983, para a Categoria Funcional de Assistente 
Legislativo, e que não tenham sido classificados para promoção por insuficiência de vagas. 

Art. 4º – O preenchimento da Classe Especial far-se-á nos termos da legislação específica, 
observando o limite de 30% dos ocupantes da Classe Única. 

Art. 5º – Após o primeiro provimento e lotação, o ingresso na Categoria Funcional de Adjunto 
Legislativo obedecerá às normas e critérios seletivos contidos na Resolução nº 146, de 1980. 

Art. 6º – Esta resolução, entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário. 



Senado Federal, 10 de outubro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 11 out. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 345 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e seis 
milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São Paulo, 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$ 1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil 
cruzeiros), correspondentes a 600.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 2.910,93 (dois mil, 
novecentos e dez cruzeiros e noventa e três centavos), vigente em janeiro/83, junto ao Banco do Estado de 
São Paulo S/A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à 
complementação de obras do Projeto CURA, na sede do 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, 11 de outubro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 12 out 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 346 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.878.260.000,00 
(dois bilhões, oitocentos e setenta e oito milhões, duzentos e 
sessenta mil 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 contratar operações de crédito no valor global 
de Cr$ 2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentos e setenta e oito milhões, duzentos e sessenta mil 
cruzeiros), correspondentes a 1.200.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 2.398,55 (dois 
mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e cinqüenta e cinco centavos), vigente para o 4° trimestre de 1982, 
junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S/A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação – BNH, destinadas à integralização do FAE-MS, como complementação aos recursos do 
Estado, em contrapartida aos do BNH (subprogramas REFINAG/REFINESG), para comunidades de grande 
e médio portes; recomposição dessa integralização; e garantir recursos adicionais ao Estado para atender 
ao abastecimento de água às comunidades de pequeno porte, 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, 11 de outubro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 



DCN, 12 out. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 347 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Riachuelo, Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 7.678.943,63 (sete milhões, seiscentos e setenta e oito mil, 
novecentos e quarenta e três cruzeiros e sessenta e três 
centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Riachuelo, Estado do Rio Grande do Norte, 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$ 7.678.943,63 (sete milhões, seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e 
três cruzeiros e sessenta e três centavos), correspondentes a 4.099 ORTNs, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 1.873,37 (um mil, oitocentos e setenta e três cruzeiros e trinta e sete centavos), vigente em 
junho/82, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS destinada à construção de um Centro de Atividades Múltiplas para o 
desenvolvimento do artesanato, 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, 11 de outubro de 1983. – Nilo Coelho, Presidente. 

____________ 

DCN, 12 out. 1983, s. II 

_______________ 

RESOLUÇÃO N. 348 – DE 1983 

Prorroga por 26 (vinte e seis) dias o prazo concedido à 
Comissão Especial criada pelo Requerimento nº 188, de 1983, 
destinada a estudar modificações ou a revogação da Lei no 6.620, 
de 1978, que alterou o Decreto-lei nº 898, de 1969. 

O Senado Federal resolve: 

Art. único – É prorrogado por 26 (vinte seis) dias nos termos do art. 178 do Regimento Interno, o 
prazo concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimento nº 188 de 1983, destinada a estudar 
modificações ou a revogarão da Lei nº 6.620, de 1978, que alterou o Decreto-lei nº 898, de 1969. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1983. – Nelson Carneiro – Almir Pinto – Saldanha Derzi – 
Marcondes Gadelha – José Lins – Iris Célia – Claudionor Roriz – Passos Pôrto – Gabriel Hermes – João 
Lobo – Martins Filho – Carlos Alberto – João Lúcio – Luiz Cavalcante – Helvídio Nunes – Guilherme 
Palmeira – João Calmon – José Fragelli – Enéas Faria – Lourival Baptista – João Castelo – Aderbal Jurema 
– Hélio Gueiros – Octávio Cardoso – Jutahy Magalhães. 

____________ 

DCN, 25 out. 1983, s. II 

__________________ 

RESOLUÇÃO N. 349 – DE 1983 

Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo concedido à 
Comissão Parlamentar de Inquérito criadas pela Resolução nº 99, 



de 1982, destinada a investigar a crise na Previdência Social 
brasileira. 

O Senado Federal resolve: 

Art. único – É prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 178 do Regimento 
Interno, o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 99, de 1982, 
destinada a investigar a crise na Previdência Social brasileira. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1983. – Jutahy Magalhães – Marcondes Gadelha – Almir Pinto 
– Saldanha Derzi – José Lins – Iris Célia – Claudionor Roriz – Passos Pôrto – Gabriel Hermes – João Lobo 
– Martins Filho – Carlos Alberto – João Lúcio – Luiz Cavalcante – Helvidio Nunes – Guilherme Palmeira – 
João Calmon – José Fragelli – Enéas Faria – Lourival Baptista – João Castelo – Aderbal Jurema – Hélio 
Gueiros – Octávio Cardoso. 

____________ 

DCN, 25 out. 1983, s. II 

__________________ 

RESOLUÇÃO N. 350 – DE 1983 

Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo concedido à 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 52, 
de 1980, destinada a investigar o funcionamento do mercado 
financeiro do País. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único – É prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 178 do Regimento 
Interno, o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 52, de 1980, 
destinada a investigar o funcionamento do mercado financeiro do País. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1983. – José Fragelli – Lourival Baptista – Luiz Cavalcante – 
João Calmon – Jutahy Magalhães – Iris Célia – João Lobo – Aderbal Jurema – Milton Cabral – Octávio 
Cardoso – Passos Pôrto – João Lúcio – Almir Pinto – Itamar Franco – Hélio Gueiros – Fernando Henrique 
Cardoso – Severo Gomes – Fábin Lucena – Saldanha Derzi – Gastão Müller – Virgilio Távora – Roberto 
Saturnino – Gabriel Hermes – Altevir Leal. 

____________ 

DCN, 25 out. 1983, s. II 

__________________ 

RESOLUÇÃO N. 351 – DE 1983 

Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo concedido à 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 13, 
de 1983, destinada a investigar a persistência da pobreza 
absoluta do Nordeste. 

O Senado Federal resolve: 

Art. único – É prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 178 do Regimento 
Interno, o prazo concedido à Comissão Parlamentar de inquérito criada pela Resolução nº 13, de 1983, 
destinada a investigar a persistência da pobreza absoluta do Nordeste. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1983. – Jutahy Magalhães – Marcondes Gadelha – Almir Pinto 
– Saldanha Derzi – José Lins – Iris Célia – Claudionor Roriz – Passos Pôrto – Guilherme Palmeira – Gabriel 
Hermes – João Lobo – Martins Filho – Carlos Alberto – João Lúcio – Luiz Cavalcante – Helvidio Nunes – 
João Calmon – José Fragelli – Enéas Faria – Lourival Baptista – João Castelo – Aderbal Jurema – Hélio 
Gueiros – Octávio Cardoso. 

____________ 



DCN, 27 out. 1983, s. II 

__________________ 

RESOLUÇÃO N. 352 – DE 1983 

Prorroga por 120 (cento e vinte) dias o prazo concedido à 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 1, de 
1983, destinada a investigar problemas vinculados ao aumento 
populacional brasileiro. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 178 do Regimento 
Interno, o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 1, de 1983, 
destinada a investigar problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1983. – Almir Pinto – Saldanha Derzi – José Lins – Iris Célia – 
Claudionor Roriz – Marcondes Gadelha – Gabriel Hermes – Passos Pôrto – Luiz Cavalcante – João Lobo – 
Martins Filho – Carlos Alberto – João Lúcio – Helvidio Nunes – GuiIherme Palmeira – João Calmon – José 
Fragelli – Enéas Faria – Lourival Baptista – João Castelo – Aderbal Jurema – Hélio Gueiros – Octávio 
Cardoso – Jutahy Magalhães. 

____________ 

DCN, 27 out. 1983, s. II 

__________________ 

RESOLUÇÃO N. 353 – DE 1983 

Prorroga por 90 (noventa) dias o prazo concedido à 
Comissão Especial criada pelo Requerimento nº 770, de 1983, 
destinada a examinar e avaliar os fatos relacionados com as 
denúncias do jornal “O Estado de S. Paulo” sobre os acordos 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Polônia. 

O Senado Federal resolve: 

Art. único – É prorrogado por 90 (noventa) dias, nos termos do art. 178 do Regimento Interno, o 
prazo concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimento nº 770, de 1983, destinada a examinar e 
avaliar os fatos relacionados com as denúncias do jornal O Estado de S. Paulo sobre os acordos entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a Polônia. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1983. – Itamar Franco – Virgílio Távora – Lourival Baptista – 
Almir Pinto – Carlos Chiarelli – Jaison Barreto – José Lins – Jutahy Magalhães – Murilo Badaró – Alvaro 
Dias – Luiz Cavalcante – Helvidio Nunes – João Lúcio – José Fragelli – Martins Filho – João Calmon – 
Gastão Müller – Octávio Cardoso – Saldanha Derzi – Iris Célia – Hélio Gueiros – Amaral Peixoto – Gabriel 
Hermes – Enéas Faria – Guilherme Palmeira – Marcondes Gadelha – Aderbal Jurema. 

____________ 

DCN, 27 out. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 354 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do 
Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.794.315.000,00 (um bilhão, setecentos e noventa e quatro 
milhões, trezentos e quinze mil cruzeiros). 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná, 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 
1.794.315.000,00 (um milhão, setecentos e noventa e quatro milhões, trezentos e quinze mil cruzeiros), 
correspondentes a 500.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 3.588,63 (três mil, 
quinhentos e oitenta e oito cruzeiros e sessenta e três centavos), vigente em abril/83, junto ao Banco do 
Estado do Paraná S/A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinada à execução integrada de obras de infra-estrutura e comunitária, a saber: sistema viário, 
drenagem, desapropriação; saúde e bem-estar social, recreação e lazer; paisagismo e transporte, 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 publicarão. 

Senado Federal, 27 de outubro de 1983. – Moacyr Dalla, 1º vice-presidente, no exercício da 
Presidência. 

____________ 

DCN, 28 out. 1983, s. II 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu 
Moacyr Dalla, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 355 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 327. 
090.064,12 (trezentos e vinte e sete milhões, noventa mil, 
sessenta e quatro cruzeiros e doze centavos). 

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 contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 327.090.064,12 (trezentos e vinte e sete milhões, noventa mil, sessenta e quatro cruzeiros e 
doze centavos), correspondentes a 165.497,07 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros e quarenta e um centavos) vigente em julho /82, 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à ampliação de escolas de educação infantil e de 1º grau, 
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, 4 de novembro de 1983. – Moacyr Dalls, 1º-Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

___________ 

DCN, 5 nov. 1983, s. II 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu 
Moacyr Dalla, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 356 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a elevar em 
Cr$ 4.857.149.100,00 (quatro bilhões, oitocentos e cinqüenta e 
sete milhões, cento e quarenta e nove mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro 
fixado pelo art. 2º, item I, da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, alterada pela de nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito ao 



amparo da Resolução no 63, de 21 de agosto de 1967, do Banco Central do Brasil, no valor de Cr$ 
4.857.149.100,00 (quatro bilhões, oitocentos e cinqüenta e sete milhões, cento e quarenta e nove mil e cem 
cruzeiros), correspondentes a US$ 10,730,000.00 (dez milhões, setecentos e trinta mil dólares norte-
americanos), à taxa cambial de Cr$ 452,67 (quatrocentos e cinqüenta e dois cruzeiros e sessenta e sete 
centavos), junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., destinada a ressarcimento de compromissos 
assumidos, 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, 4 de novembro de 1983. – Moacyr Dalla, 1º-Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

___________ 

DCN, 5 nov. 1983, s. II 

____________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Moacyr Dalla, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 357 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 1.586.700.000,00 (um bilhão, 
quinhentos e oitenta e seis milhões e setecentos mil cruzeiros). 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Goiás, 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 global de Cr$ 
1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e seis milhões e setecentos mil cruzeiros), junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinadas à ampliação, reforma e equipamento da rede estadual de ensino de 1º e 2º graus e à 
implantação de 1 (uma) unidade mista de saúde, 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, 11 de novembro de 1983. – Moacyr Dalla, 1º-Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

____________ 

DCN, 12 nov. 1983, s. II 

____________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Moacyr Dalla, Presidente nos termos do art. 52, 
item 3º, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 358 – DE 1983 

Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução nº 58, de 1972, e dá outras 
providências. 

Art. 1º – Os arts. 407 e 410 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela 
Resolução nº 58, de 1972, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 407 – ......................................................................................................................................... 

 XIII – Especial de Desempenho. 

Art. 410 – A Gratificação Especial de Desempenho constituirá compensação retributiva pela 
prestação de serviços durante as sessões extraordinárias do Senado Federal e conjuntas do Congresso 
Nacional, não compreendidas nos periodos de expediente normal. 



§ 1º – O valor da Gratificação a que se refere estes artigo será obtido: 

a) durante o periodo de atividade legislativa, mediante aplicação dos critérios vigentes, relativos à 
remuneração pelo comparecimento às sessões extraordinárias do Senado Federal e conjuntas do 
Congresso Nacional, nos termos do art. 406 deste Regulamento Administrativo; e 

b) nos meses de recesso, pela média aritmética do número de sessões realizadas no período de 
atividade legislativa. 

§ 2º – A Comissão Diretora disporá sobre a execução da Gratificação a que se refere este artigo.” 

Art. 2º – A Gratificação referida no item Xlll do art. 407 do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal será incorporada aos proventos de inatividade do servidor que a esteja percebendo ao se 
aposentar. 

Parágrafo único – O cálculo da Gratificação, para os efeitos deste artigo, terá por base a média 
aritmética, nos últimos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à aposentadoria, das retribuições de que 
tratam as letras a e b do § 1º do art. 410 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, não podendo a 
parcela incorporável ser superior, em qualquer hipótese, ao vencimento e vantagens permanentes do 
servidor na atividade, observado o disposto no art. 102, § 2º da Constituição Federal. 

Art. 3º – Nas hipóteses de aposentadorias decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional 
ou moléstia grave, contagiosa ou incurável, legalmente especificada, fica assegurada a incorporação 
integral aos proventos da Gratificação a que se refere o art. 2º desta resolução. 

Art. 4º – A incorporação a que se refere o art. 2º, caput, se aplica aos inativos que, se estivessem em 
atividade, seriam beneficiados com a concessão de vantagem, Independentemente da época de 
aposentadoria e nas condições estabelecidas nesta resolução. 

Parágrafo único – O benefício a que se refere este artigo será concedido a partir da data desta 
resolução, tendo por base a média aritmética das retribuições percebidas, nos 6 (seis) meses anteriores a 
sua vigência, por servidor de igual categoria em atividade. 

Art. 5º – As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão à conta das dotações 
orçamentárias especificas do Senado Federal. 

Art. 6º – A Comissão Diretora regulamentará esta Resolução no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
de sua publicação. 

Art. 7º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1983. – Moacyr Dalla, Presidente. 

____________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 359 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a 
contratar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
13,600,000.00 (treze milhões e seiscentos mil dólares norte-
americanos), destinada ao financiamento do Programa de 
Investimentos do Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Espirito Santo autorizado a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 13,600,000.00 (treze milhões e seiscentos mil 
dólares norte-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, a ser utilizada no 
Programa de Investimentos daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições credenciais da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1º, item II, do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 



obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, o disposto na autorização legislativa estadual, constante nas Leis n.os 3.579, 
de 17 de outubro de 1983, e 3.588, de 18 de novembro de 1983. 

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

Senado Federal, 29 de novembro de 1983. – Moacyr Dalla, Presidente.  

____________ 

DCN, 1º dez. 1953, s. II 

____________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Moacyr Dalla, Presidente, nos termos do art. 52, 
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 360 – DE 1983 

Altera e acrescenta dispositivos à Resolução nº 146, de 5 
de dezembro de 1980, alterada pela Resolução nº 50, de 30 de 
junho de 1981, e dá outras providencias. 

Art. 1º – A Resolução nº 146, de 5 de dezembro de 1980, alterada pela Resolução nº 50, de 30 de 
junho de 1951, passa a vigorar com as seguinte alterações: 

a) “Art. 12 – O desempenho funcional será representado pelo resultado dos fatores relacionados na 
Ficha de Avaliação de Desempenho constante do Anexo a esta Resolução, tendo em vista: 

V – a escolaridade, averbada em assentamentos individuais.”  

b) “Art. 27 – ....................................................................................................................................... 

Parágrafo único – Os percentuais especificados neste artigo incidirão na lotação fixada para a 
categoria funcional, considerados isoladamente, para esse efeito, o Quadro Permanente e a Tabela 
Permanente.” 

c) “Art. 31 – ...................................................................................................................................... 

§ 2º – Após a realização das Progressões Verticais, as vagas remanescentes e existentes nas 
classes finais e intermediárias superiores serão redistribuídas para as classes inicial e intermediárias 
inferiores, na percentagem a que se refere os itens I e V do art. 27.” 

b) “Art. 37 – Para efeito da Progressão Especial aplicar-se-ão, além da exceção prevista no § 2º do 
art. 40, também as normas do processo seletivo relativas à Ascensão Funcional.” 

c) “Art. 51 – ...................................................................................................................................... 

§ 3º – A seleção a que se refere este artigo terá validade por 2 (dois) anos, contados da publicação 
de que tratam os arts. 39 e 49. 

§ 4º – No ano em que verificar a hipótese de haver maior número de candidatos já aprovados em 
seleção anterior, do que as vagas destinadas à Progressão Especial e à Ascensão Funclonal, não será 
realizado novo processo seletivo para as categorias que se encontrarem nesta situação.” 

Art. 2º – O Anexo à Resolução de 146, de 1980, integrado pela Ficha de Avaliação de Desempenho 
Funcional, fica substituído pelo Anexo a esta Resolução. 

Art. 3º– A Subsecretaria de Pessoal fica autorizada a publicar o texto consolidado da Resolução nº 
146, de 1980, com as alterações introduzidas pela Resolução nº 50, de 1981, e por esta resolução, 
numerando e remunerando os seus artigos. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se o disposto no art. 37 
da Resolução nº 146, de 1980, com a redação dada pelo art. 1º, alínea d, desta Resolução, à Progresso 
Especial realizada em 1981. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário. 



Senado Federal, 30 de novembro de 1983. – Moacyr Dalla, Presidente.  

ANEXO A RESOLUÇÃO Nº, DE 1983 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Nome do Servidor: ............................................................................................... Período de Avaliação 

Categoria Funcional: ........................................................................................... 

Classe: ..............................................................................................................         de......../......../....... 

Referência: 

Órgão de Exercício: .............................................................................................        a......../......../........ 

1. QUANTIDADE E QUALIDADE DO TRABALHO 

Volume de trabalho produzido, levando-se em conta a                                                    05 pontos  

complexidade, a capacidade de aprendizagem e o tempo                                              10 pontos 

 de execução, sem prejuízo da qualidade.                                                            20 pontos 

Capacidade de desempenhar as tarefas com cuidado, exatidão e                                  30 pontos 

Precisão.                                                                                                                           40 pontos  

2.INICIATIVA E COOPERAÇÃO 

Capacidade de visualizar situações e agir prontamente,                                                  05 pontos  

assim como a de apresentar sugestões ou idéias tendentes                                           10 pontos 

ao aperfeiçoamento do serviço.                                                                                     15 pontos 

Contribuição espontânea ao trabalho de equipe para atingir                                           20 pontos  

o objetivo.  

3. ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 

                                                                                                                                          05 pontos  

                                                                                                                                          10 pontos 

Cumprimento do horário estabelecido.                                                                         15 pontos 

4. URBANIDADE E DISCIPLINA 

Relacionamento com os colegas e as partes.                                                             05 pontos 

Observância da hierarquia e respeito às normas legais                                                   10 pontos 

e regulamentares.                                                                                                   15 pontos 

SOMATÓRIO – (itens 1 a 4)                                                                                        Total de    

                                                                                                                                          pontos 

CIENTE: 

                       .........................................................................................                    Data:       /       / 

                                                        Assinatura do avaliado                   

5. ESCOLARIDADE (A ser preenchida pelo Conselho de Administração, com base nas averbações 
constantes do assentamento individual.) 

Certificado de conclusão do 1º grau.                                                                         2 pontos 

Certificado de conclusão do 2º grau.                                                                         3 pontos 



Diploma de Curso Superior.                                                                                      5 a 8 pontos 

Certificado ou Diploma de curso especifico vinculado                                                      1 a 4 pontos  

do às atribuições do cargo. 

6. SOMATÓRIO DOS PONTOS ATRIBUÍDOS AO SERVIDOR                                         Total de  

                                                                                                                                                  pontos 

AVALIADOR: ..................................................................................................            Data      /       / 

Assinatura e qualificação  

_______________ 

DCN, 1º dez. 1983, s. II  

_______________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 361 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar 
operações de empréstimos externos no valor total de US$ 
15,000,000.0Q (quinze milhões de dólares norte-americanos), 
destinadas ao Programa de Investimentos do Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar, com a garantia da União, 
operações de empréstimos externos no valor total de US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-
americanos) ou o equivalente em outra moeda, de principal, junto a grupos financiadores a serem indicados 
sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinadas ao financiamento de 
parte dos projetos de desenvolvimento econômico e social previstos no Programa de Investimentos do 
Estado do Maranhão, cujo plano de aplicação é o seguinte: Estudos e Projetos = US$ 860,000,00 
(oitocentos e sessenta mil dólares); Terraplenagem = US$ 5,538,000.00 (cinco milhões, quinhentos e trinta 
e oito mil dólares); Revestimento Primário = US$ 3,266,000.00 (três milhões, duzentos e sessenta e seis mil 
dólares); Obras-de-Arte Correntes e Drenagem = US$ 4,350,000.00 (quatro milhões, trezentos e cinquënta 
mil dólares); Obras-de-Arte Especiais US$ 426,000.00 (quatrocentos e vinte e seis mil dólares); Sinalização 
Vertical = US$ 510,000.00 (quinhentos e dez mil dólares) e Serviços Topográficos = US$ 50,000.00 
(cinqüenta mil dólares). 

Art. 2º – As operações realizar-se-ão nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive 
os exames das condições credenciais das operações efetuadas pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1º, item II, do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as dema’s exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e ainda, o disposto na Lei Estadual nº 4.096, de 12 de outubro de 1979, alterada pela 
Lei no 4.501, de 14 de julho de 1983. 

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

Senado Federal, 30 de novembro de 1983. – Moacyr Dalla, Presidente.  

____________ 

DCN, 1º dez. 1983, s. II 

____________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 362 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar 
empréstimo extremo no valor de US$ 55,000,000.00 (cinqüenta e 



cinco milhões de dólares norte-americanos), destinado ao 
Programa "Rodovias Alimentadoras”, naquele Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Goiás autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo extremo no valor de US$ 55,000,000.00 (cinqüenta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, a ser 
utilizado no Programa “Rodovias Alimentadoras”, que objetiva a Implantação básica e/ou pavimentação de 
1.305 km de rodovias para viabilizar o escoamento de safras agrícolas naquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1º, item II, do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual nº 8.772, de 15 de janeiro de 1980, autorizadora 
da operação. 

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

Senado Federal, 30 de novembro de 1983. – Moacyr Dalla, Presidente.  

____________ 

DCN, 1º dez. 1983, s. II  

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 363 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Niterói, Estado do Rio de 
Janeiro, a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 22,000,000.00 (vinte e dois milhões de dólares norte-
americanos), destinada ao Programa de Investimentos do 
Município. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, autorizada a realizar, com a 
garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 22,000,000.00 (vinte e dois 
milhões de dólares norte-americanos) ou o 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, cujos 
recursos serão destinados ao pagamento de obras, já executadas, de melhoria física do Município de 
Niterói, constantes dos seguintes lotes: Lote 1 – Execução do Anel Viário do Largo da Batalha; Lote 2 – 
Ligação Largo da Batalha – Cubango; Lote 3 – Urbanização da Praia de Piratininga; Lote 4 – Urbanização 
da Praia de Charitas; Lote 5 – Ligação Santa Rosa – Rodovia Amaral Peixoto, incluindo a elaboração do 
projeto final de engenharia; Lote 6 – Ligação Gragoatá – Boa Viagem, incluindo a elaboração do projeto 
final de engenharia; Lote 7 – Urbanização da Praia das Flechas, Incluindo a elaboração do projeto final de 
engenharia; Lote 8 – Construção da Estrada do Engenho do Mato (Avenida Central até Rio D’Ouro), 
incluindo a elaboração do projeto final de engenharia; e Lote 9 – Construção da Estrada do Caramujo, 
incluindo a elaboração do projeto final de engenharia. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1º, item II, do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, o disposta na Lei Municipal nº 241, de 16 de maio de 1980, revigorada e 
alterada pela Lei Municipal nº 261, de 24 de novembro de 1980. 

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

Senado Federal, 30 de novembro de 1983. – Moacyr Dalla, Presidente.  

____________ 



DCN, 1º dez. 1983, s. II 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 23, § 5º, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 364 – DE 1983 

Eleva a alíquota máxima do imposto sobre operações 
relativas á circulação de mercadorias. 

Art.1º – A alíquota máxima prevista no item I do art. 1º da Resolução nº 129, de 28 de novembro de 
1979, será de 17% (dezessete por cento). 

Art. 2º – A alíquota máxima prevista no Item lll do art. 1º da Resolução citada no artigo anterior, com 
a redação dada pela Resolução nº 7, de 22 de abril de 1980, será de 12% (doze por cento). 

Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica às alíquotas fixadas no parágrafo único do 
referido artigo. 

Art. 3º– Os Estados não poderão reter as quotas do ICM a que têm direito os Municípios, devendo as 
mesmas serem entregues no mês seguinte à sua arrecadação, sob pena de responsabilidade. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 1º de dezembro de 1983. – Moacyr Dalla, Presidente. 

___________ 

DCN, 2 dez. 1983, s. II 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, Item 30 do Regimento Interno, e 
eu, Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 365 – DE 1983 

Susta, nos termos do art. 32 da Constituição Federal, os 
processos em curso perante o Supremo Tribunal Federal contra o 
Senador Fábio Lucena. 

Art. 1º – São sustados, nos termas do art. 32, § 3º, da Constituição Federal, os processos em curso 
perante o Supremo Tribunal Federal contra o Senador Fábio Lucena. 

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

Senado Federal, 1º de dezembro de 1983. – Moacyr Dalla, Presidente. 

___________ 

DCN, 3 dez. 1983, s. II 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 366 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em Cr$ 4.761.276.256,08 (quatro bilhões, setecentos e sessenta e 
um milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e cinqüenta 
e seis cruzeiros e oito centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 



Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar, temporariamente, o 
parâmetro fixado pelo item III do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, alterada pela de nº 
93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 
1.127.052 Obrigações do Tesouro do Estado de Santa Catarina – Tipo Reajustável – ORTC equivalentes a 
Cr$ 4.761.276.256,08 (quatro bilhões, setecentos e sessenta e um milhões, duzentos e setenta e seis mil, 
duzentos e cinqüenta e seis cruzeiros e oito centavos), considerado o valor nominal do título de Cr$ 
4.224,59 (quatro mil, duzentos e vinte e quatro cruzeiros e cinqüenta e nove centavos), vigente em 
junho/83, destinada á complementação do giro de sua dívida consolidada interna intralimite mobiliária, 
vencível durante 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, 2 de dezembro de 1983. – Moacyr Dalla, Presidente. 

___________ 

DCN, 3 dez. 1983, s. II 

__________________ 

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

RESOLUÇÃO N. 367 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cr$ 12.657.535.300,00 (doze bilhões, seiscentos e cinqüenta e 
sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e trezentos 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, o 
parâmetro fixado pelo item III do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, alterada pela 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa permitir sua 
interveniência como garantidor de empréstimos de interesse da Companhia do Metropolitano do Rio de 
Janeiro, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no limite de Cr$ 
12.657.535.300,00 (doze bilhões, seiscentos e cinqüenta e sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros), dos quais Cr$ 8.391.221.600,00,(oito bilhões, trezentos e noventa e um milhões, 
duzentos e vinte e um mil e seiscentos cruzeiros) já liberados e Cr$ 4.266.313.700,00 (quatro bilhões, 
duzentos e sessenta e seis milhões, trezentos e treze mil e setecentos cruzeiros) a liberar, que deverão ser 
utilizados totalmente no exercício de 1983, 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, 2 de dezembro de 1983. – Moacyr Dalla, Presidente. 

___________ 

DCN, 3 dez. 1983, s. II 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 368 – DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 288.037.264,28 (duzentos e 
oitenta e oito milhões, trinta e sete mil, duzentos e sessenta e 
quatro cruzeiros e vinte e oito centavos). 



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 contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
288.037.264,28 (duzentos e oitenta e oito milhões, trinta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro cruzeiros 
e vinte e oito centavos), correspondentes a 120.088,08 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de 
Cr$ 2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e cinqüenta e cinco centavos), vigente em 
outubro/82, junto á Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, com fiança a ser prestada pelo Banco do Estado de São Paulo S.A. – 
BANESPA, destinada ao término de obras que permitirão a melhoria e ampliação de diversas entidades 
hospitalares sem fins lucrativos, 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, 5 de dezembro de 1983. – Moacyr Dalla, Presidente. 

___________ 

DCN, 6 dez. 1983, s. Il 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 369 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sumaré, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e seis 
milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Sumaré, Estado de São Paulo, 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$ 1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e cinqüenta 
e oito mil cruzeiros), correspondentes a 600.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
2.910,93 (dois mil, novecentos e dez cruzeiros e noventa e três centavos), vigente em janeiro de 1983, junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinada à execução do Projeto CURA 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, 5 de dezembro de 1983. – Moacyr Dalla, Presidente.  

___________ 

DCN, 6 dez. 1983, s. II 

__________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 370 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Varzelãndia, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
29.454.950,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e cinqüenta e 
quatro mil, novecentos e cinqüenta cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Varzelândia, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de 
crédito no valor global de Cr$ 29.454.950,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, 
novecentos e cinqüenta cruzeiros), correspondentes a 17.500 UPCs, considerado o valor nominal da UPC 
de Sr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, 



junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação – BNH, destinadas à construção de 50 (cinqüenta) unidades habitacionais de 
interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias à construção, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central da Brasil no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1983. – Moacyr Dalla, Presidente. 

___________ 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 371 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Parobé, Estado do Rio 
Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
11.131.140,00 (onze milhões, cento e trinta e um mil, cento e 
quarenta cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Parobé, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 42, 
inciso VI, da Constituição Federal, autorizada a contratar operação de crédito, enquadráveis em sua divida 
consolidada, no valor de Cr$ 11.131.140,00 (onze milhões, cento e trinta e um mil, cento e quarenta 
cruzeiros) junto à CREFISUL S.A. – Crédito e Financiamento e Investimentos, destinada à aquisição de 2 
(dois) caminhões "O Km"para o 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, 5 de dezembro de 1983. – Maacyr Dalla, Presidente. 

___________ 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 372 – DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Parobé, Estado do Rio 
Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Parobé, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da art. 42, 
inciso VI, da Constituição Federal, autorizada a contratar operação de crédito, enquadrável em sua dívida 
consolidada no valor de Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros) junto à Caixa Econômica 
Estadual do Rio Grande do Sul, destinada à aquisição de máquinas rodoviárias para o 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, 5 de dezembro de 1983. – Moacyr Dalla, Presidente.  

___________ 
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