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de Cz$ 965.435,90 (novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco cruzados e noventa 
centavos). ...................................................................................................................................................... 33  

RESOLUÇÃO N. 64 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães) destinada ao programa de saneamento básico 
daquele Estado. ............................................................................................................................................. 34  



RESOLUÇÃO N. 65 – DE 1986 

– Modifica a redação da Resolução nº 120, de 5 de dezembro de 1984, do Senado Federal, que autoriza o 
Governo do Estado da Paraíba a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 15,100,000.00 
(quinze milhões e cem mil dólares americanos), destinada à liquidação dos compromissos existentes e  

vencíveis em 1984 e 1985. ............................................................................................................................ 34  

RESOLUÇÃO N. 66 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 57,600,000.00 (cinqüenta e sete milhões e seiscentos mil dólares americanos) destinada a liquidação 
dos compromissos externos existentes, vencidos e vencíveis em 1985 ....................................................... 35  

RESOLUÇÃO N. 67 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 6.465.500,00 
(seis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e quinhentos cruzados) .................................................35  

RESOLUÇÃO N. 68 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 961.855,20 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinqüenta e cinco cruzados e vinte 
centavos) ....................................................................................................................................................... 36  

RESOLUÇÃO N. 69 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 2.629.828,80 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e oito cruzados e 
oitenta centavos) ........................................................................................................................................... 36  

RESOLUÇÃO N. 70 – DE 1986 

– Susta, nos termos do art. 32, § 3º da Constituição Federal, processo originário do Inquérito nº 218, em 
curso no Supremo Tribunal Federal, movido contra o Senador João Castelo .............................................. 37  

RESOLUÇÃO N. 71 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Piauí a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
7,900,000 (sete milhões e novecentos mil dólares americanos), destinada à liquidação dos compromissos 
externos já existentes e vencidos em 1984 e 1985 ....................................................................................... 37  

RESOLUÇÃO N. 72 – DE 1986 

– Suspende a execução dos arts. 204 a 212 da Lei nº 566, de 31 de dezembro de 1977, do Município de 
Barrinha, Estado de São Paulo, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal .................... 38  

RESOLUÇÃO N. 73 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger, Estado do Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 1.552.266,70 (um milhão, quinhentos e cinqüenta e dois mil, duzentos 
e sessenta e seis cruzados e setenta centavos) ........................................................................................... 38  

RESOLUÇÃO N. 74 – DE 1986 



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 532.128,80 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e vinte e oito cruzados e oitenta 
centavos). ...................................................................................................................................................... 39  

RESOLUÇÃO N. 75 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de 
crédito, no valor de Cz$ 141.132,31 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta e dois cruzados e trinta e um 
centavos) ....................................................................................................................................................... 39  

RESOLUÇÃO N. 76 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Cruzeiro, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 6.162.889,60 (seis milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove cruzados e 
sessenta centavos) ........................................................................................................................................ 40  

RESOLUÇÃO N. 77 – DE 1986 

– Aprova as contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 1984 .................... 40  

RESOLUÇÃO N. 78 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Acre a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), destinada a carrear recursos para o programa 
rodoviário daquele Estado ............................................................................................................................ 40  

RESOLUÇÃO N. 79 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos) destinada ao programa de refinanciamento da 
dívida externa daquele Governo junto ao Banco do Estado do Ceará S.A................................................... 41  

RESOLUÇÃO N. 80 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
4,000,000.00 (quatro milhões de dólares americanos), destinada ao Programa de Saúde daquele 
Estado............................................................................................................................................................. 41  

RESOLUÇÃO N. 81 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 1.313.080,43 (onze milhões, trezentos e treze mil, oitenta cruzados e quarenta e três 
centavos) ...................................................................................................................................................... 42  

RESOLUÇÃO N. 82 – DE 1986 

– Concede aos ex-Senadores da República o direito de utilização dos serviços técnico-assistenciais do 
Senado Federal que discrimina, e dá outras providências ............................................................................ 42  

RESOLUÇÃO N. 83 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 43.751.405,51 
(quarenta e três milhões, setecentos e cinqüenta e um mil, quatrocentos e cinco cruzados e cinqüenta e um 
centavos) ....................................................................................................................................................... 43  



RESOLUÇÃO N. 84 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 5.405.727,26 
(cinco milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e vinte e sete cruzados e vinte e seis centavos) ....... 43  

RESOLUÇÃO N. 85 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaramiranga, Estado do Ceará, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 423.444,42 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro cruzados e 
quarenta e dois centavos) .............................................................................................................................. 44  

RESOLUÇÃO N. 86 – DE 1986 

– Suspende a execução de expressões contidas no art. 1º da Lei nº 6.686, de 11 de setembro de 1979, na 
redação que lhe deu o art. 1º da Lei nº 7.135, de 26 de outubro de 1983, e a execução do art. 2º desta 
última lei ......................................................................................................................................................... 44  

RESOLUÇÃO N. 87 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
85.233.428,77 (oitenta e cinco milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e oito cruzados e 
setenta e sete centavos) ............................................................................................................................... 45  

RESOLUÇÃO N. 88 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Sete Quedas, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 3.426.524,24 (três milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e quatro 
cruzados e vinte e quatro centavos) .............................................................................................................. 45  

RESOLUÇÃO N. 89 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Tubarão, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 1.533.604,68 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e quatro cruzados e 
sessenta e oito centavos) .............................................................................................................................. 46  

RESOLUÇÃO N. 90 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Pará, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
24.643.817,44 (vinte e quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e dezessete cruzados e 
quarenta e quatro centavos) .......................................................................................................................... 46  

RESOLUÇÃO N. 91 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 8.627.902,38 (oito 
milhões, seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e dois cruzados e trinta e oito centavos) .......................47  

RESOLUÇÃO N. 92 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cz$ 493.968.800,00 (quatrocentos e 
noventa e três milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzados) o montante de sua dívida 
consolidada .................................................................................................................................................... 47  

RESOLUÇÃO N. 93 – DE 1986 



– Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 1.625.224,24 (um 
milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e quatro cruzados e vinte e quatro centavos) 
....................................................................................................................................................................... 48  

RESOLUÇÃO N. 94 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 541.741,42 
(quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e um cruzados e quarenta e dois centavos) ........ 48  

RESOLUÇÃO N. 95 – DE 1986 

– Autoriza o Estado de Alagoas a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 9.300.976,00 (nove 
milhões, trezentos mil, novecentos e setenta e seis cruzados) ..................................................................... 49  

RESOLUÇÃO N. 96 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares americanos) ................................................... 49  

RESOLUÇÃO N. 97 – DE 1986 

– Modifica a Resolução nº 180, de 10 de maio de 1983, do Senado Federal ............................................... 50  

RESOLUÇÃO N. 98 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 13.124.335,27 (treze milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e cinco cruzados e 
vinte e sete centavos) ................................................................................................................................... 50  

RESOLUÇÃO N. 99 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaporã, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 2.631.005,88 (dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, cinco cruzados e oitenta e oito 
centavos) ....................................................................................................................................................... 51  

RESOLUÇÃO N. 100 – DE 1988 

– Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cz$ 1.446.918.810,40 (um bilhão, 
quatrocentos e quarenta e seis milhões, novecentos e dezoito mil, oitocentos e dez cruzados e quarenta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada .......................................................................................... 51  

RESOLUÇÃO N. 101 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos) ........................................................................... 52  

RESOLUÇÃO N. 102 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em 7.605.081 Obrigações do Tesouro de Minas 
Gerais (OTM) o montante de sua dívida consolidada .................................................................................. 53  

RESOLUÇÃO N. 103 – DE 1986 



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 34.980.120,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta mil, cento e vinte 
cruzados ....................................................................................................................................................... 53  

RESOLUÇÃO N. 104 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
23.014.450,96 (vinte e três milhões, quatorze mil, quatrocentos e cinqüenta cruzados e noventa e seis 
centavos) ....................................................................................................................................................... 53  

RESOLUÇÃO N. 105 – DE 1986 

– Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 1.557.846.280,68 (um bilhão, quinhentos e cinqüenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, 
duzentos e oitenta cruzados e sessenta e oito centavos) ............................................................................. 54  

RESOLUÇÃO N. 106 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
28.471.957,07 (vinte e oito milhões, quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e cinqüenta e sete 
cruzados e sete centavos) ............................................................................................................................. 54  

RESOLUÇÃO N. 107 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 2.704.826,93 (dois milhões, setecentos e quatro mil, oitocentos e vinte e seis cruzados e 
noventa e três centavos) ................................................................................................................................ 55  

RESOLUÇÃO N. 108 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 831.182,14 (oitocentos e trinta e um mil, cento e oitenta e dois cruzados e quatorze 
centavos) ....................................................................................................................................................... 55  

RESOLUÇÃO N. 109 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 36.721.528,00 (trinta e seis milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e oito 
cruzados) ...................................................................................................................................................... 56  

RESOLUÇÃO N. 110 – DE 1986 

– Autoriza a Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cz$ 414.933.792,00 (quatrocentos e 
quatorze milhões, novecentos e trinta e três mil, setecentos e noventa e dois cruzados) o montante de sua 
dívida consolidada ......................................................................................................................................... 56  

RESOLUÇÃO N. 111 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 16.229.306,88 
(dezesseis milhões, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e seis cruzados e oitenta e oito centavos) ....... 57  

RESOLUÇÃO N. 112 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Babaçulândia, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 362.150,86 (trezentos e sessenta e dois mil, cento e cinqüenta cruzados e oitenta e seis 
centavos) ....................................................................................................................................................... 57 



 
RESOLUÇÃO N. 113 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 6.885.286,50 (seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e 
seis cruzados e cinqüenta centavos) ............................................................................................................. 58  

RESOLUÇÃO N. 114 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar operação de crédito no valor de 254.089,00 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN........................................................................................................58  

RESOLUÇÃO N. 115 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 2.050.006,20 (dois milhões, cinqüenta mil, seis cruzados e vinte centavos) 
........................................................................................................................................................................ 59  

RESOLUÇÃO N. 116 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 3.416.375,21 (três milhões, quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e cinco cruzados e 
vinte e um centavos) ..................................................................................................................................... 59  

RESOLUÇÃO N. 117 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar operação de crédito no valor correspondente a 
419.775,30 OTN ............................................................................................................................................ 60  

RESOLUÇÃO N. 118 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 163.704,39 OTN, junto à Caixa Econômica Federal .................................................................. 60  

RESOLUÇÃO N. 119 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Izabel, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 484.477,68 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete cruzados e sessenta 
e oito centavos) .............................................................................................................................................. 60  

RESOLUÇÃO N. 120 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Colméia, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 1.682.058,11 (um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, cinqüenta e oito cruzados e onze centavos) 
........................................................................................................................................................................ 61  

RESOLUÇÃO N. 121 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Colméia, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 213.045,40 (duzentos e treze mil, quarenta e cinco cruzados e quarenta centavos) ............................ 61  

RESOLUÇÃO N. 122 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Uruaçu, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 1.377.057,30 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, cinqüenta e sete cruzados e trinta centavos) 
....................................................................................................................................................................... 62 



 
RESOLUÇÃO N. 123 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar operação de crédito em cruzados correspondente a 
151.495,91 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .................................................................................... 62  

RESOLUÇÃO N. 124 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado da Rio Grande do Sul a contratar operação de empréstimo externo no valor 
de US$ 59,800,000.00 (cinqüenta e nove milhões, oitocentos mil dólares norte-americanos) ..................... 63  

RESOLUÇÃO N. 125 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a contratar operação de empréstimo externo no valor 
de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos) .................................................... 63  

RESOLUÇÃO N. 126 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a contratar operação de empréstimo externo no valor 
de US$ 29,800,000.00 (vinte e nove milhões, oitocentos mil dólares norte-americanos) ............................ 64  

RESOLUÇÃO N. 127 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura de Goianésia, Estado de Goiás, a contratar empréstimo no valor de Cz$ 
2.222.859,60 (dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta e nove cruzados e sessenta 
centavos) ....................................................................................................................................................... 65  

RESOLUÇÃO N. 128 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 1.131.758,59( um milhão cento e trinta e um mil, setecentos e cinqüenta e oito cruzados e  

cinqüenta e nove centavos) ........................................................................................................................... 65  

RESOLUÇÃO N. 129 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 939.687,37 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete cruzados e trinta e sete 
centavos) ....................................................................................................................................................... 66  

RESOLUÇÃO N. 130 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Denise, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 632.307,65 (seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e sete cruzados e sessenta e cinco 
centavos) ....................................................................................................................................................... 66  

RESOLUÇÃO N. 131 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Borges, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 4.066.023,83 (quatro milhões, sessenta e seis mil, vinte e três cruzados e oitenta e 
três centavos) ................................................................................................................................................ 67  

RESOLUÇÃO N. 132 – DE 1986 



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Torixoréu, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 177.735,43 cento e setenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco cruzados e quarenta e três 
centavos) ....................................................................................................................................................... 67  

RESOLUÇÃO N. 133 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 20.500.062,00 (vinte milhões, quinhentos mil e sessenta e dois cruzados) ........................ 68  

RESOLUÇÃO N. 134 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 8.575.715,68 (oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e (quinze cruzados e 
sessenta e oito centavos) ............................................................................................................................. 68  

RESOLUÇÃO N. 135 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 1.129.936,10 (um milhão, cento e vinte e nove mil, novecentos e trinta e seis cruzados e dez 
centavos) ....................................................................................................................................................... 69  

RESOLUÇÃO N. 136 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, Estado de Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 333.902,65 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e dois cruzados e 
sessenta e cinco centavos) ........................................................................................................................... 69  

RESOLUÇÃO N. 137 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 14.863.125,80 (quatorze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, cento e vinte e cinco cruzados e 
oitenta centavos) ............................................................................................................................................ 70  

RESOLUÇÃO N. 138 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 39.326.982,91 (trinta e nove milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e dois 
cruzados e noventa e um centavos) .............................................................................................................. 70  

RESOLUÇÃO N. 139 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT), a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 269.100,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .......................................................... 71  

RESOLUÇÃO N. 140 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT), a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil cruzados) ............................................. 71  

RESOLUÇÃO N. 141 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
319.200.000,00 (trezentos e dezenove milhões e duzentos mil cruzados) .................................................. 71  
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RESOLUÇÃO N. 230 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 40,000,000.00 (Quarenta milhões de dólares americanos), destinados ao Programa de 
Refinanciamento da Dívida Externa daquele Estado .................................................................................. 112  

RESOLUÇÃO N. 231 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 403.200,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .............................................................. 113  

RESOLUÇÃO N. 232 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, A contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 27,541.146,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e quarenta e seis 
cruzados) ..................................................................................................................................................... 113  

RESOLUÇÃO N. 233 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 6.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ........................ 114  

RESOLUÇÃO N. 234 – DE 1986 

– Autoriza a Universidade Estadual de Campinas, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 160.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .................... 114  



RESOLUÇÃO N. 235 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 135.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ... 115  

RESOLUÇÃO N. 236 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito na valor correspondente, em cruzados, a 31.775,88 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ...... 115  

RESOLUÇÃO N. 237 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 12.196,68 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ..................... 116  

RESOLUÇÃO N. 238 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Olinda, Estado da Pernambuco, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 236.935,70 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ................... 116  

RESOLUÇÃO N. 239 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 121.682,42 Obrigações do Tesouro Nacioal – OTN ................. 117  

RESOLUÇÃO N. 240 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Nortelândia, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 18.567,21 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ...................... 117  

RESOLUÇÃO N. 241 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.316,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ........ 118  

RESOLUÇÃO N. 242 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 32.355,07 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ................. 118  

RESOLUÇÃO N. 243 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Ubatã, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 56.846,20 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ............................... 118  

RESOLUÇÃO N. 244 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 155.857.060,80 (cento e cinqüenta e cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e sete 
mil, sessenta cruzados e oitenta centavos) ................................................................................................. 119  

RESOLUÇÃO N. 245 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 82.705,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ................................. ...............................119 



 
RESOLUÇÃO N. 246 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina, a contratar operaração de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 152.842,85 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ............................. 120  

RESOLUÇÃO N. 247 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Arandu, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito, no valor 
correspondente, em cruzados, a 23.610,93 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .............................. 120  

RESOLUÇÃO N. 248 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 51.660,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ............................... 121  

RESOLUÇÃO N. 249 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Tumiritinga, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 14.161,56 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .......................121  

RESOLUÇÃO N. 250 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito, no valor de Cz$ 372.400.000,00 (trezentos e setenta e dois milhões e quatrocentos mil cruzados) 
..................................................................................................................................................................... 121  

RESOLUÇÃO N. 251 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito, no valor correspondente, em cruzados, e 5.284,30 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ...... 122  

RESOLUÇÃO N. 252 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaquiraí, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito, no valor correspondente, em cruzados, a 18.319,92 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN 
..................................................................................................................................................................... 122  

RESOLUÇÃO N. 253 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.074,96 Obrigações do Tesouro Nacional – 
OTN ............................................................................................................................................................ 123  

RESOLUÇÃO N. 254 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 190.193,56 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ............................................................. 123  

RESOLUÇÃO N. 255 – DE 1986 

– Autoriza o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 10.304.500,00 (dez milhões, trezentos e quatro mil e 
quinhentos cruzados) .................................................................................................................................. 124  



RESOLUÇÃO N. 256 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 26.452,66 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN 
..................................................................................................................................................................... 124  

RESOLUÇÃO N. 257 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Luciara, Estado do Mato Grosso a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 34.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ..................... 125  

RESOLUÇÃO N. 258 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 26.719,12 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN....... 125  

RESOLUÇÃO N. 259 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul, a realizar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 33.030,97 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ..................125  

RESOLUÇÃO N. 260 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Colider, Estado do Mato Grosso a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 66.756,36 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ...................... 126  

RESOLUÇÃO N. 261 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cz$ 276.852.800,00 (duzentos e setenta e 
seis milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil e oitocentos cruzados) o montante de sua divida consolidada 
..................................................................................................................................................................... 126  

RESOLUÇÃO N. 262 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 117.387,10 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN 
...................................................................................................................................................................... 127  

RESOLUÇÃO N. 263 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, a, contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 450.371,13 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ............................ 127  

RESOLUÇÃO N. 264 – DE 1986 

– Altera a Resolução nº 8, de 3 de abril de 1936 ....................................................................................... 128  

RESOLUÇÃO N. 265 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 22.054,86 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN 
...................................................................................................................................................................... 128  

RESOLUÇÃO N. 266 – DE 1986 



– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel Aleixo, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 2.141,25 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .................. 128  

RESOLUÇÃO N. 267 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 353.978,20 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ............................. 129  

RESOLUÇÃO N. 268 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 354.600,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .............................................................. 129  

RESOLUÇÃO N. 269 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 150.514,06 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ............................. 130  

RESOLUÇÃO N. 270 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 439.336,74 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ............................. 130  

RESOLUÇÃO N. 271 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 347.004,20 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN............................. 130  

RESOLUÇÃO N. 272 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do sul, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 159.637,90 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .... 131  

RESOLUÇÃO N. 273 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 33.215.84 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ...... 131  

RESOLUÇÃO N. 274 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 21.953,46 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ...... 132  

RESOLUÇÃO N. 275 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Mundo Novo, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.737,21 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ....... 132  

RESOLUÇÃO N. 276 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Rochedo, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.583,38 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ...... 133  

RESOLUÇÃO N. 277 – DE 1986 



– Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 412.200,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .............................................................. 133  

RESOLUÇÃO N. 278 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Treze de Maio, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 133.028,13 (cento e trinta e três mil, vinte e oito cruzados e treze centavos) ....... 133  

RESOLUÇÃO N. 279 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Costa Rica, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 20.500,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .... 134  

RESOLUÇÃO N. 280 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 941.109,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN............................................................... 134  

RESOLUÇÃO N. 281 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 261.349,29 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ............................. 135  

RESOLUÇÃO N. 282 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Maranhão, a elevar em Cz$ 72.872.615,20 (setenta e dois milhões, 
oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e quinze cruzados e vinte centavos) o montante de sua dívida 
consolidada .................................................................................................................................................. 135  

RESOLUÇÃO N. 283 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Acre, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 871.892,61 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .............................................................. 135  

RESOLUÇÃO N. 284 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Colíder, Estado do Mata Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 29.839,49 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ...................... 136  

RESOLUÇÃO N. 285 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito, no valor 
correspondente, em cruzados, a 61.795,97 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ................................136  

RESOLUÇÃO N. 286 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito, no valor 
correspondente, em cruzados, a 116.677,39 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ............................. 138  

RESOLUÇÃO N. 287 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 458.640,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ............................ 137  



RESOLUÇÃO N. 288 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 488.781,74 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e um cruzados e setenta 
e quatro centavos) ..................................................................................................................................... 137  

RESOLUÇÃO N. 289 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 58.020,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ...................... 138  

RESOLUÇÃO N. 290 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Marabá, Estado do Pará, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 44.779,48 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .............................. 138  

RESOLUÇÃO N. 291 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 19.999,17 Obrigações do Tesouro Nacional – 
OTN ........................................................................................................................................................... 139  

RESOLUÇÃO N. 292 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 276.906.106,40 
(duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e seis mil, cento e seis cruzados e quarenta 
centavos)...................................................................................................................................................... 139  

RESOLUÇÃO N. 293 – DE 1986 

– Altera a Resolução nº 140, de 28 de abril de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro, 
Estado de São Paulo, a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 10,000,000.00 (dez 
milhões de dólares americanos) .................................................................................................................. 140  

RESOLUÇÃO N. 294 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.089,63 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ..... 140  

RESOLUÇÃO N. 295 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Cotia, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 75.445,11 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .............................. 141  

RESOLUÇÃO N. 296 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 114.768,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .............. 141  

RESOLUÇÃO N. 297 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Axixá de Goiás, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 316.463,86 (trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e três cruzados e oitenta e 
seis centavos) .............................................................................................................................................. 141  



RESOLUÇÃO N. 298 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracati, Estado do Ceará, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 52.055,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ............................... 142  

RESOLUÇÃO N. 299 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Orleans, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 9.777,69 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ........................ 142  

RESOLUÇÃO N. 300 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 438.261.174,40 
(quatrocentos e trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e quatro cruzados e 
quarenta centavos) ..................................................................................................................................... 143  

RESOLUÇÃO N. 301 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 62.932,70 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN................. 143  

RESOLUÇÃO N. 302 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 78.187,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. .................144  

RESOLUÇÃO N. 303 – DE 1986 

– Autoriza, a Prefeitura Municipal de Figueirópolis, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 12.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ...................... 144  

RESOLUÇÃO N. 304 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 185.910,85 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dez cruzados e oitenta e cinco  

centavos) ..................................................................................................................................................... 145  

RESOLUÇÃO N. 305 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulista, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 68.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ...................... 145  

RESOLUÇÃO N. 306 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do Pilar, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 25.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. .................146  

RESOLUÇÃO N. 307 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
40,800,000.00 (quarenta, milhões e oitocentos mil dólares americanos). ................................................... 146  

RESOLUÇÃO N. 308 – DE 1986 



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 112.102,54 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. ............................ 147  

RESOLUÇÃO N. 309 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 117.236,53 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .... 147  

RESOLUÇÃO N. 310 – DE 1986 

– Altera a Resolução nº 206, de 22 de agosto de 1986............................................................................... 148  

RESOLUÇÃO N. 311 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 5.173,99 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. ....................... 148  

RESOLUÇÃO N. 312 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 59.105,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 148  

RESOLUÇÃO N. 313 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 161.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN .... 149  

RESOLUÇÃO N. 314 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 412.653,33 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. ............................ 149  

RESOLUÇÃO N. 315 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 40.488,30 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. ..... 150  

RESOLUÇÃO N. 316 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.511,49 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN ... 150  

RESOLUÇÃO N. 317 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Praia Grande, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 38.454,27 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. .... 151  

RESOLUÇÃO N. 318 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.283,06 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. ..... 151  

RESOLUÇÃO N. 319 – DE 1986 



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 31.920.000,00 (trinta e um milhões, novecentos e vinte mil cruzados). ................ 152  

RESOLUÇÃO N. 320 – DE 1986 

– Autoriza a Prefeitura, Municipal de Juscimeira, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 19.794,60 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. ..................... 152  

RESOLUÇÃO N. 321 – DE 1986 

– Autoriza o Governo do Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
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_____________________ 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina s elevar 
em Cz$ 24.404.323,46 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e 
quatro mil, trezentos e vinte e três cruzados e quarenta e seis 
centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar, temporariamente, o 
parâmetro estabelecido no inciso III do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, modificada 
pela de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma 
emissão de 804.983 Obrigações do Tesouro do Estado de Santa Catarina – Tipo Reajustável (ORTC), 
equivalente a Cz$ 24.404.323,46 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, trezentos e vinte e três 
cruzados e quarenta e seis centavos), considerado o valor nominal da título de Cr$ 30.316,57, vigente em 
março de 1985, destinado à complementação do giro da dívida consolidada interna intralimite, mobiliária, 
vencível neste 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, 7 de março de 1986. – Senador José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 8 mar. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1986 

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 da Mercado 
Financeiro no 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 no País”. 

Sala das Comissões, 18 de março de 1986. – Jorge Kalume – Altevir Leal – Fábio Lucena – Alcides 
Paio – Galvão Modesto – Hélio Gueiros – Helvidio Nunes – César Cals – José Lins – Virgílio Távora – 
Moacyr Duarte – Martins Filho – Humberto Lucena – Cid Sampaio – Carlos Lyrs – Jutahy Magalhães – 
Amaral Peixoto – Nelson Carneiro – Jamil Haddad – Murilo Badaró – Alfredo Campos – Fernando Henrique 
Cardoso – Gastãa Müller – Roberto Campos – Carlos Chiarelli. 

_________________ 

DCN II, 22 mar. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 52,000,000.00 
(cinqüenta e dois milhões de dólares americanos) destinada ao 
financiamento parcial do II Programa de Rodovias Alimentadoras 
daquele 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$ 52,000,000.00 (cinqüenta e dois 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 financiamento parcial do 
II Programa de Rodovias Alimentadoras daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições crediticias 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 encaregados da execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal e, ainda, as disposições da Lei Estadual nº 6.292, de 6 de dezembro de 1983, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 2 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 3 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 120,000,000.00 
(cento e vinte milhões de dólares americanos) destinado ao 
programa de refinanciamento da divida externa daquele 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$ 120,000,000.00 (cento e 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 programa de 
refinanciamento da dívida externa daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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, as disposições da Lei Estadual nº 3.433, de 27 de novembro de 1984, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 2 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 4 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
elevar em Cz$ 181.488.226,55 (cento e oitenta e um milhões, 
quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis 
cruzados e cinqüenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar, temporariamente, os 
parâmetros fixados pelos itens I, II, III e IV do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, 
modificada pela de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o 



registro de uma emissão de 6.597.053 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, tipo 
Reajustável – ORTE – RS, equivalente a Cz$ 181.488.226,55 (cento e oitenta e um milhões, quatrocentos e 
oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis cruzados e cinqüenta e cinco centavos), considerado o valor 
nominal do título de Cr$ 27.510,50, vigente em fevereiro de 1985, destinado a financiar o programa de 
trabalho 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, 2 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 4 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1986 

Autoriza a Governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de crédito na valor de Cz$ 3.520.541,40 (três milhões, 
quinhentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e um cruzados e 
quarenta centavos). 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Paraiba, 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 Cz$ 
3.520.541,40 (três milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e um cruzados e quarenta 
centavos) correspondente a 116.125,98 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 30.316,57, vigente em março de 1985, junto a Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à ampliação e melhoria do sistema penitenciária estadual, obedecidas as 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 abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 4 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado 
da Paraíba, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.492.599,76 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, 
quinhentos e noventa e nove cruzados e setenta e seis centavos). 

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 contratar operação de crédito 
na valor de Cz$ 1.492.599,76 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, quinhentos e noventa e nove 
cruzados e setenta e seis centavos), correspondente a 67.506,50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 22.110,46, vigente em dezembro de 1984, junto a 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à implantação de meios-fios e sarjetas 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, 3 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 



DCN II, 4 abr. 1986 

___________________ 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 702.372.630,15 (setecentos e 
dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e vinte 
cruzados e quinze centavos). 

Art. 1º – É o Governo do Distrito Federal autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
702.372 620,15 (setecentos e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e vinte cruzados e 
quinze centavos), correspondente a 15.301.599 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
53.573,40 (vigente em julho de 1985, junto ao Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à construção 
e urbanização de unidades residenciais nas cidades satélites de Brasília – DF. 

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

Senado Federal, 3 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 4 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
13.770.573,00 (treze milhões, setecentos e setenta mil, quinhentos 
e setenta e três cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Mogi-Guagu, 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 Cz$ 13.770.573,00 (treze milhões, setecentos e setenta mil, quinhentos e setenta e três 
cruzados), correspondente a 300.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, vigente 
em julho de 1985, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à aplicação em estudos, programas e projetos que 
atendam ás finalidades do Programa FINANSE/FIDREN, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 3 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 4 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 47,000,000.00 
(quarenta e sete milhões de dólares americanos) destinada ao 
refinanciamento dos compromissos externos existentes e 
vencíveis em 1985. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 47,000,000.00 (quarenta e sete 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 liquidação dos 
compromissos externos existentes, vencidos e vencíveis em 1985. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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 Decreta 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, as Condições das Leis Estaduais nºs 4.096, de 12 de outubro de 1979, e 
4.627, de 15 de maio de 1985, autorizadoras da operação. 

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

Senado Federal, 3 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 4 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇAO N. 11 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
14.688.611,20 (quatorze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, 
seiscentos e onze cruzados e vinte centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 14.688.611,20 (quatorze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e onze 
cruzados, e vinte centavos), correspondente a 320.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC, de Cr$ 
45.901.91, vigente em julho de 1985, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada a execução de obras do Projeto 
CURA, naquele Município, obedecendo as 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 abril de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 4 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Brasilândia, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 3.043.254,83 (três milhões, quarenta e três mil, duzentos e 
cinqüenta e quatro cruzados e trinta e três centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 3.043.264,33 (três milhões, quarenta e três mil, duzentos e cinqüenta e quatro 
cruzados e trinta e três centavos), correspondente a 72.404,03 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cz$ 42.031,56, vigente em junho de 1985, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social – FAS, destinada a financiar a implantação de unidade mista 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, 3 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 4 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cz$ 85.665.500,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e 
sessenta e cinco mil e quinhentos cruzados) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, os 
parâmetros estabelecidos nos incisos I e III do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, 
modificada 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 Cz$ 85.665.500,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e 
cinco mil e quinhentos cruzados), correspondentes a US$ ... 18,422,682.94 (dezoito milhões, quatrocentos e 
vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e dois dólares americanos e noventa e quatro centavos), à taxa cambial 
de Cr$ 4.650 (quatro mil, seiscentos e cinqüenta cruzeiros) junto a um conglomerado de bancas, destinados 
à renovação das parcelas vencidas e vicendas no presente exercício, relativas a empréstimos contratados 
sob a égide da Resolução nº 63, de 1967, do Banco Central do Brasil, obedecidas as condições admitidas 
por este Banco para operações de repasse, em moeda nacional, de crédito obtidos no exterior. 

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

Senado Federal, 3 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 4 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do 
Paraná, a contratar operação de crédito no valor de ...... Cz$ 
9.621.841,80 (nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil, 
oitocentos e quarenta e um cruzados e oitenta centavos). 

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 contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 9.627.841,80 (nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil oitocentos e quarenta e um cruzados e 
oitenta centavos), correspondente a 281.789,64 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerada o valor nominal da ORTN de Cr$ .... 34.166,77, vigente em abril de 1985, junto ao Banco do 
Estado do Paraná, este na qualidade de agente financeira do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinada à execução de obras de infra-estrutura e de equipamentos comunitários públicos em conjuntos 
habitacionais, obedecidas as 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 abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 4 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1986 



Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a, 
elevar em Cz$ 134.513.277,51 (cento e trinta e quatro milhões, 
quinhentos e treze mil, duzentos e setenta e sete cruzados e 
cinqüenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar, temporariamente, os 
parâmetros fixados pelos itens I, II, III e IV do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, 
modificada pela de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o 
registro de uma emissão de 4.889.525 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, tipo 
reajustável – ORTE-RS, equivalente a Cz$ 134.513.277,51 (cento e trinta e quatro milhões, quinhentos e 
treze mil, duzentos e setenta, e sete cruzados e cinqüenta e um centavos), considerado o valor nominal do 
titulo de Cr$ 27.510,00, vigente em fevereiro de 1985, destinado ao financiamento da giro da dívida 
consolidada interna mobiliária do Estado, vencível no transcorrer deste exercício, observadas 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, 3 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 4 abr. 1986 

__________________ 

RESOLUÇAO N. 16 – DE 1986 

Autoriza o governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 1.208.486,06 (um milhão, 
duzentos e oito mil, quatrocentos e trinta e seis cruzados e seis 
centavos). 

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 contratar operação de, crédito no valor de Cz$ 
1.208.436,06 (um milhão, duzentos e oito mil, quatrocentas e trinta e seis cruzados e seis centavos) 
correspondente a 39.860,58 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 30.316,57, vigente em março de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos e instalação de creches, obedecidas as 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 abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 5 abr. 1986 

___________________ 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Sebastião, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
4.590,191,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa mil, cento e 
noventa e um cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Sebastião, 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 Cz$ 4.590.191,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa mil, cento e noventa e um cruzados), 
correspondente a 100.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 
1985, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do 



Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, 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, 4 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 5 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mococa, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
6.108.015,00 (seis milhões, cento e oito mil e quinze cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Mococa, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 6.108.015,00 (seis milhões, cento e oito mil e quinze cruzados), correspondente a 250.000 
UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 24,432,06, vigente em janeiro de 1985, 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, 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, 4 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 5 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
9.180.382,00 (nove milhões, cento e oitenta mil, trezentos e 
oitenta e dois cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1986, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 9.180.382,00 (nove milhões, cento e oitenta mil, trezentos e oitenta e dois cruzados), 
correspondente a 200.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 
1985, 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, 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, 4 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 5 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1986 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 7.329.618,00 (sete milhões, trezentos e vinte e nove mil, 
seiscentos e dezoito cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 7.329.618,00 (sete milhões, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezoito 
cruzados), correspondente a 300.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de ...... Cr$ 24.432,06, 
vigente em janeiro de 1985, 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, 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, 4 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 5 abr. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Agudos, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
9.180.382,00 (nove milhões, cento e oitenta mil, trezentos e 
oitenta e dois cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Agudos, 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 Cz$ 9.180.382,00 (nove milhões, cento e oitenta mil, trezentos e oitenta e dois cruzados), 
correspondente a 200.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 
1985 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, 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, 4 de abril de 1986 – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 5 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D’Oeste, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 9.772.624,00 (nove milhões, setecentos e setenta e dois mil, 
oitocentos e vinte e quatro cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D’Oeste, Estado de São Paulo, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 9.772.824,00 (nove milhões, setecentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e 
quatro cruzados), correspondente a 400.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 24.432,06, 
vigente em janeiro de 1985, junto a Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/A, esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada a financiar a execução de obras do 
Projeto CURA, 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, 4 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente 

_________________ 

DCN II, 5 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado 
de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
4.395.142,07 (quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, 
cento e quarenta e dois cruzados e sete centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Vázea Grande, 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 Cz$ 4.395.142,07 (quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e dois 
cruzados e sete centavos), correspondente a 115.030,60 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 
DRTN, considerado o valor nominal da ORTN de ......... Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985, junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à implantação de galerias de águas 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, 4 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 5 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, Estado 
do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 14.659.236,00 (quatorze milhões, seiscentos e cinqüenta e 
nove mil, duzentos e trinta e seis cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, 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 Cz$ 14.859.236.00 (quatorze milhões, seiscentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e 
trinta e seis cruzados), correspondente a 600.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
24.432,06, vigente em janeiro de 1985, 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 
implantação e complementação de infra-estrutura urbana 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, 4 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 5 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1986 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra Mansa, Estado do 
Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito de valor de Cz$ 
15.897.513,47 (quinze milhões, oitocentos e noventa e sete mil, 
quinhentos e treze cruzados e quarenta e sete centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Barra Mansa, 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 Cz$ 15.897.513,47 (quinze milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e treze 
cruzados e quarenta e sete centavos), correspondente a 321.832,34 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cz$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social – FAS, destinada à execução de infra-estrutura básica e aquisição de equipamentos para coleta 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, 10 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 12 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte 
milhões de dólares americanos), destinada ao programa de 
investimentos prioritários daquele Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Pará 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, destinada a financiar 
o programa de investimentos prioritários daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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, nas 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, as disposições da Lei Estadual nº 42, de 5 de novembro de 1985, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 10 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 12 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
42.459.266,75 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinqüenta 
e nove mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e setenta e cinco 
centavos). 

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 contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 42.459.266,75 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e 



sessenta e seis cruzados e setenta e cinco centavos), correspondente a 925.000 Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 
1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de unidades escolares e de galerias pluviais 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, 10 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 12 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cz$ 152.682.159,14 (cento e cinqüenta e dois milhões, 
seiscentos e oitenta e dois mil, cento e cinqüenta e nove 
cruzados e quatorze centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, a 
parâmetro estabelecido no item III do artigo 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, modifica da 
pela de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma 
emissão de 5.038.261 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – Tipo Reajustável – ORTRJ, 
equivalente a Cz$ 152.682.159,14 (cento e cinqüenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e 
cinqüenta e nove cruzados e quatorze centavos), considerado o valor nominal do título de Cr$ 30.316,57, 
vigente em março de 1985, destinado à complementação do giro da dívida consolidada interna mobiliária, 
vencível no exercício de 1985, obedecidas as 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 abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 12 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 24,500,000.00 
(vinte e quatro milhões e quinhentos mil dólares americanos). 

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$ 24,500,000.00 (vinte e quatro milhões e quinhentos 
mil dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto ao Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento, destinada à aplicação no Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano das Cidades de Pequeno e Médio Porte do Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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 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, as disposições da Lei Estadual nº 6.591, de 12 de julho de 1985, autorizadora 
da operação. 

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



Senado Federal, 10 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 12 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
8.541.692,50 (oito milhões, quinhentos e quarenta e um mil, 
seiscentos e noventa e dois cruzados e cinqüenta centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Itapira, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 8.541.692,50 (oito milhões, quinhentos e quarenta e um mil seiscentos e noventa e dois cruzados e 
cinqüenta centavos), correspondentes 250.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
34.166,17, vigente em abril de 1985, 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, 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, 10 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 12 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
275.952,70 (duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e 
cinqüenta e dois cruzados e setenta centavos). 

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 contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 275.952,70 (duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinqüenta e dois cruzados e 
setenta centavos), correspondente a 5.586,44 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada a obras de infra-estrutura básica nas vias urbanas, 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, 10 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 12 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de 



Cz$ 2.680.050,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil e 
cinqüenta cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, 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 Cz$ 2.680.050,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil e cinqüenta cruzados), correspondente 
a 150.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cz$ 17.867,00, vigente em outubro de 1984, junto 
à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação – BNH, destinada 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, 14 de abril de 1986. – José Fragelli, presidente. 

_________________ 

DCN II, 15 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 33 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Estado do 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
3.140.422,05 (três milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e 
vinte e dois cruzados e cinco centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Estado do 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 Cz$ 3.140.422,05 (três milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e vinte e dois cruzados e 
cinco centavos), correspondente a 74.715,81 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerada a valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em junho de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada a implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas (operação I) e implantação de uma 
escola de 3º grau, no Município (operação II), obedecidas as 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 abril de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 15 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 34 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado do 
Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.007.805,30 (um milhão, sete mil, oitocentos e cinco cruzados e 
trinta centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 1.007.805,30 (um milhão, sete mil, oitocentos e cinco cruzados e trinta centavos), correspondente a 
29.496,65 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 34.166,77, vigente em abril de 1985, junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – 
BNH, destinada à execução de obras de terraplanagem, pavimentação, drenagem de águas pluviais e 
construção de equipamentos públicos comunitários no “Conjunto Habitacional Henrique Alves Pereira”, 
obedecidas as 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 abril de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 15 abr. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 35 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, Estado 
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
4.886.412,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, 
quatrocentos e doze cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, Estado do 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 Cz$ 4.886.412,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e doze 
cruzados), correspondente a 200.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 24.432,06, vigente 
no 1º trimestre de 1985, junto ao Banco da Estado do Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à implantação do Projeto CURA em áreas 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 abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 15 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 36 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Luz, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
872.837,60 (oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta e 
sete cruzados e sessenta centavos). 

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, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 872.837,60 (oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete cruzados e sessenta 
centavos), correspondente a 30.476,23 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 22.110,46, vigente em dezembro de 1984, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à construção do mercado municipal, canalização do córrego e aquisição de equipamentos para, 
coleta de lixo, no 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, 14 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 15 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 37 – DE 1986 



Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 69.710.037,28 (sessenta e 
nove milhões, setecentos e dez mil, trinta e sete cruzados e vinte 
e seis 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 ............ Cz$ 
69.710.037,26 (sessenta e nove milhões, setecentos e dez mil, trinta e sete cruzados e vinte e seis 
centavos), correspondente a 1.518.674 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de penitenciária (operação I); aquisição de viaturas e aparelhos de 
radiocomunicação (operação II); implantação de hospital geral (operação III); construção de centro de 
treinamento (operação IV) ; implantação de creches (operação V); implantação de unidades escolares 
(operação VI) e implantação de casa-lar para crianças portadoras de doenças mentais (operação VII), 
obedecidas as 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 1986, – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 16 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 38 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 73.889.277,15 (setenta e três 
milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e 
sete cruzados e quinze 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 Cz$ 73.889. 
277,15 (setenta e três milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e sete cruzados e quinze 
centavos), correspondente a ..............1.933.845,90 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de centros educacionais para ensino profissionalizante a nível de 2º grau, 
obedecidas as 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 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 16 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 39 – DE 1986 

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado de Santa Catarina a elevar em Cz$ 142.451.149,49 (cento e 
quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e um mil, 
cento e quarenta e nove cruzados e quarenta e nove centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina autorizado a 
elevar, temporariamente, os parâmetros estabelecidos nos incisos I e III do art. 2º da Resolução nº 62, de 



28 de outubro de 1975, modificada pela de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a 
fim de que possa realizar operação de crédito no valor de Cz$ 142.451.149,49 (cento e quarenta e dois 
milhões, quatrocentos e cinqüenta e um mil, cento e quarenta e nove cruzados e quarenta e nove 
centavos), correspondente a 3.728.262 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985. com recursos da 
Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME, e do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, destinada à conclusão da segunda etapa da travessia continente – ilha de 
Santa Catarina, obedecidas as 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 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 16 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 40 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 12.327.175,16 (doze 
milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e setenta e cinco 
cruzados e dezesseis centavos). 

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 ...... Cz$ 
12.327.175,16 (doze milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e setenta e cinco cruzados e dezesseis 
centavos), correspondente a 249,553,72 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada a ampliação da rede estadual de ensino, obedecidas as 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 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 16 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 41 – DE 1986 

Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo concedido à 
Comisão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução nº 2, de 
1985, destinada a “investigar e analisar as causas que 
determinem a intervenção no Banco Sulbrasileiro SIA e no 
Habitasul”. 

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 2, de 1985, 
destinada a “investigar e analisar as causas que determinam a intervenção no Banco Sulbrasileiro S/A e no 
Habitasul”. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 1986, – Jorge Kalume – Raimundo Parente – Claudionor Roriz – 
Galvão Modesto – Gabriel Hermes – Helvídio Nunes – Cesar Cals – José Lins – Virgílio Távora – Carlos 
Alberto – Moacyr Duarte – Cid Sampaio – Guilherme Palmeira – Luiz Cavalcante – José Ignácio Ferreira – 



Moacyr Dalla – Amaral Peixoto – Jamil Haddad – Murilo Badaró – Alfredo Campos – Gastão Müller – 
Saldanha Derzi – Lenoir Vargas – Carlos Chiarelli. 

_________________ 

DCN II, 24 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 42 – DE 1986 

Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo concedido à 
Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução nº 99, 
de 1982, destinada a investigar a crise na Previdência Social 
Brasileira. 

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 99, de 1982, 
destinada a investigar a crise na Previdência Social Brasileira. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 1986. – Jorge Kalume – Raimundo Parente – Claudionor Roriz – 
Galvão Modesto – Gabriel Hermes – Helvídio Nunes – Cesar Cals – José Lins – Virgílio Távora – Carlos 
Alberto – Moacyr Duarte – Cid Sampaio – Guilherme Palmeira – Luiz Cavalcante – José Ignácio Ferreira – 
Moacyr Dalla – Amaral Peixoto – Jamil Haddad – Muriló Badaró – Alfredo Campos – Gastão Müller – 
Saldanha Derzi – Lenoir Vargas – Carlos Chiarelli – Benedito Ferreira. 

_________________ 

DCN II, 24 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 43 – DE 1986 

Suspende a execução do Título “IV-A” – Taxa de 
Conservação de Estradas Municipais e do Fato Gerador, da Lei nº 
278/77/4, que dispõe sobre Alterações e Atualização do Código 
Tributário do Município de Estrela do Norte, Estado de São Paulo. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 9 de fevereiro de 1983, nos autos do Recurso Extraordinário nº 97.338-9, do 
Estado de São Paulo, a execução do Título “IV-A” – Taxa de Conservação de Estradas Municipais e do Fato 
Gerador, da Lei nº 278/77/4, que dispõe sobre Alterações e atualizações do Código Tributário do Município 
de Estrela do Norte, daquele Estado. 

Senado Federal, 24 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 25 abr. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 44 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia, 
Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 654.384,73 (seiscentos e cinqüenta e quatro mil, trezentos 
e oitenta e quatro cruzados e setenta e três centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia, Estado do 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 Cz$ 654.384.73 (seiscentos e cinqüenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro 



cruzados e setenta e três centavos), correspondente a 15.568,89 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cz$ 42.031,56, vigente em junho de 1985, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social – FAS, destinada à implantação de galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, 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, 30 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 1º maio 1886 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 45 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Petrópolis, Estado do 
Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
22.032.566,45 (vinte e dois milhões, trinta e dois mil, quinhentos e 
sessenta e seis cruzados e quarenta e cinco centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Petrópolis, 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 Cz$ 22.032.566,45 (vinte e dois milhões, trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis cruzados 
e quarenta e cinco centavos), correspondente a 446.031,54 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
– ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada ao reequipamento do Hospital Municipal e de diversos departamentos integrados da 
Secretaria Municipal de Saúde (Operação I); aquisição de equipamentos para coleta de lixo, execução de 
obras de infra-estrutura e saneamento básico e instalação de um hortomercado (Operação II); implantação 
de escolas (Operação III) e implantação de Centros Comunitários (Operação IV), 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, 30 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 1º maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 46 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Antônio João, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 599.978,09 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e 
setenta e oito cruzados e nove centavos. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Antônio João, Estado do 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 Cz$ 599.978,09 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e oito cruzados 
e nove o centavos), correspondentes a 24.557 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro de 1985, junto à Cainxa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de guias, sarjetas e galerias de águas pluviais, 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, 30 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente.  



_________________ 

DCN II, 1º maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 47 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bandeirante, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 237.162,58 (duzentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e 
dois cruzados e cinqüenta e oito centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Bandeirante, Estado do 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 Cz$ 237.162,58 (duzentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e dois cruzados e 
cinqüenta e oito centavos), correspondente a 7.822,87 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 30.316,57, vigente em março de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à construção e aquisição de equípamentos de escolas, 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, 30 de abril de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 1º maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 48 – DE 1986 

Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo concedido à 
Comissão Especial Mista criada pelo Requerimento nº 288/84, do 
Senado, destinada a realizar estudo sobre a fabricação e 
comercialização de agrotóxicos no País. 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo único – É prorrogada por 180 (cento o oitenta) dias, nos termos do art. 178 do Regimento 
Interno do Senado Federal, o prazo concedido à Comissão Especial Mista, criada pelo Requerimento nº 
288/84, do Senado Federal, destinada a realizar estudo sobre a fabricação e comercialização de 
agrotóxicos no País. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 1986 – Jorge Kalume – Raimundo Parente – Claudionor Roriz – 
Galvão Modesto – Gabriel Hermes – Helvídio Nunes – Cesar Cals – José Lins – Virgílio Távora – Carlos 
Alberto – Moacyr Duarte – Cid Sampaio – Guilherme Palmeira – Luiz Cavalcante – José Ignácio Ferreira – 
Moacyr Dalla – Amaral Peixoto – Jamil Haddad – Murilo Madaró – Alfredo Campos – Gastão Müller – 
Saldanha Derzi – Lenoir Vargas – Carlos Chiarelli – Benedito Ferreira. 

_________________ 

DCN II, 1º maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 49 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 335.208,95 (trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e 
oitenta cruzados e noventa e cinco centavos). 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do 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 Cz$ 335.280,95 (trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta cruzados e noventa 
e cinco centavos), correspondente a 11.059,33 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cz$ 30.316,57, vigente em março de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à modernização da rede básica de saúde, 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, 2 de maio de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 3 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 50 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 3.780.508,76 (três milhões, setecentos e oitenta mil, 
quinhentos e três cruzados e setenta e seis centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do 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 Cz$ 3.780.503,76 (três milhões, setecentos e oitenta mil, quinhentos e três cruzados 
e setenta e seis centavos), correspondente a 76.533,25 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de Centro de triagem e aquisição de veículos, 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, 2 de maio de 1986, – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 3 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 51 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, 
estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 4.611.102,38 (quatro milhões, seiscentos e onze mil, 
cento e dois cruzados e trinta e oito centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 4.611.102,36 (quatro milhões, seiscentos e onze mil, cento e dois cruzados e 
trinta e oito centavos), correspondente a 208.548,46 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de.........Cr$ 22,110,46, vigente em dezembro de 1984, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à ampliação da reda de águas pluviais e de esgoto sanitário 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, 2 de maio de 1986. – José Fragelli, Presidente. 



_________________ 

DCN II, 3 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 52 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, 
Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 1.210.650,36 (dez milhões, duzentos e dez mil, seiscentos 
e cinqüenta cruzados e trinta e seis centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, 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 na valor de Cz$ 10.210.650,36 (dez milhões, duzentos e dez mil, seiscentos e cinqüenta 
cruzados e trinta e seis centavos), correspondente a 222.445 UPC, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto ao Banco do Estado de Pernambuco, este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à elaboração de estudos, projetos e 
execução de investimentos programados em áreas selecionadas, 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, 2 de maio de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 3 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 53 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Corumbá, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 2.635.295,58 (dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, 
duzentos e noventa e cinco cruzados e cinqüenta e oito 
centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Corumbá, Estado do 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 na valor de Cz$ 2.635.295,58 (dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e 
cinco cruzados e cinqüenta e oito centavos), correspondente a 62.698,02 Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em junho de 
1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de infra-estrutura de saneamento básico, 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, 8 de maio de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 9 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 54 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 



4.312.389,11 (quatro milhões, trezentos e doze mil, trezentos e 
oitenta e nove cruzados e onze centavos). 

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 
Cz$ 4.312.389,11 (quatro milhões, trezentos e doze mil, trezentos e oitenta e nove cruzados e onze 
centavos), correspondente a 87.300,84 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à construção de creches, 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, 8 de maio de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 9 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 55 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Estado de 
Alagoas, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.298.997,88 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, 
novecentos e noventa e sete cruzados e oitenta e oito centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Estado de Alagoas, 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 Cz$ 1.298.997,88 (um milhão, duzentos noventa e oito mil, novecentos e noventa e sete 
cruzados e oitenta e oito centavos), correspondente a 28.299,43 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à aquisição de equipamentos para coleta de lixo, 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, 8 de maio de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 9 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 56 – DE 1986 

Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo concedido à 
Comissão Especial criada pelo Requerimento nº 15, de 1984, 
destinada a “estudar aspectos relacionados com a produção de 
alimentos e corredor de exportação – (CEEPACE)”. 

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 Especial criada pelo Requerimento nº 15, de 1984, destinada a 
“estudar aspectos relacionados com a produção de alimentos e corredor de exportação (CEEPACE)”. 

Sala das Comissões, 12 de maio de 1986. – Jorge Kalume – Raimundo Parente – Claudionor Roriz – 
Galvão Modesto – Gabriel Hermes – Helvídio Nunes – Cesar Cals – José Lins – Virgílio Távora – Carlos 
Alberto – Moacyr Duarte – Cid Sampaio – Guilherme Palmeira – Luiz Cavalcante – José Ignácio Ferreira – 



Moacyr Dalla – Amaral Peixoto – Jamil Haddad – Murilo Badaró – Alfredo Campos – Gastão Müller – 
Saldanha Derzi .– Lenoir Vargas – Carlos Chiarelli – Benedito Ferreira. 

_________________ 

DCN II, 13 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 57 – DE 1986 

Autoriza o Estado de Santa Catarina a elevar em Cz$ 
133.593.500,00 (cento e trinta e três milhões, quinhentos e 
noventa e três mil e quinhentos cruzados) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar, temporariamente, o 
parâmetro estabelecido no item III do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela 
de nº 93, de 11 de outubro de 1976, e pela de nº 64, de 28 de junho de 1985, todas do Senado Federal, de 
modo a permitir o registro de uma emissão de 2.500,00 obrigações do Tesouro do Estado de Santa 
Catarina, Tipo Reajustável – ORTC, equivalente a Cz$ 133.593.500,00 (cento e trinta e três milhões, 
quinhentos e noventa e três mil e quinhentos cruzados, considerado o valor nominal do título de Cr$ 
53.437,40, vigente em setembro de 1985, destinada ao giro de sua dívida consolidada interna, vencível 
durante o exercício de 1986, obedecidas as 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 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 14 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 58 – DE 1986 

Autoriza o Estado da Paraíba a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 263.706.472,95 (duzentos e sessenta e 
três milhões, setecentos e seis mil, quatrocentos e setenta e dois 
cruzados e noventa e cinco centavos). 

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 contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
263.706.472,95 (duzentos e sessenta e três milhões, setecentos e seis mil, quatrocentos e setenta e dois 
cruzados e noventa e cinco centavos), correspondente a 5.745.000 UPC, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto ao Banco do Estado da Paraíba S.A, este na 
qualidade de agente financeiro da Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à implantação, 
ampliação e melhoria nos sistemas de abastecimento d’água e esgotos sanitários do Estado, obedecidas as 
condições admitídas 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 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 14 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 59 – DE 1986 



Suspende a execução do art. 75, bem como seu parágrafo 
único, da Lei nº 14, de 30 de dezembro de 1977, do Município de 
Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos do art. 42, item VII, da Constituição 
Federal, e em face da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em sessão plenária de 14 
de novembro de 1984, nos autos do Recurso Extraordinário nº 101.477-6, do Estado do Paraná, a execução 
do art. 75, bem como do seu parágrafo único, da Lei nº 14, de 30 de dezembro de 1977, do Município de 
Campina Grande do Sul, daquele Estado. 

Senado Federal, 12 de maio de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 14 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 60 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 38,400,000.00 (trinta e 
oito milhões e quatrocentos mil dólares americanos) destinado 
ao Programa de Refinanciamento da Dívida Externa daquele 
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$ 38,400,000.00 (trinta e oito milhões e quatrocentos mil 
dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado, destinada a refinanciar o Programa da Dívida Externa daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive a 
exame das condições creditícias da operação, a ser efetuada 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, as disposições da Lei Estadual nº 4.494, de 24 de setembro de 1985, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 13 de maio de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 14 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 61 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 11,000,000.00 
(onze milhões de dólares americanos). 

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$ 11.000,000,00 (onze milhões de dólares americanos), ou 
o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada ao 
Programa de Refinanciamento da Dívida Externa do Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banca Central do Brasil, nos termos do artigo 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, as disposições da Lei 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, 13 de maio de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 14 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 62 – DE 1986 

Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo concedido à 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 1 de 
1985, destinada a “apurar irregularidades no transporte marítimo 
brasileiro e estaleiros nacionais”. 

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 1, de 1985, 
destinada a “apurar irregularidades no transporte marítimo brasileiro e estaleiros nacionais”. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 1986. – Jorge Kalume – Raimundo Parente – Claudionor Roriz – 
Galvão Modesto – Gabriel Hermes – Helvidio Nunes – Cesar Cals – José Lins – Virgílio Távora – Carlos 
Alberto – Moacyr Duarte – Cid Sampaio – Guilherme Palmeira – Luiz Cavalcante – José Ignácio Ferreira – 
Moacyr Dalla – Amaral Peixoto – Jamil Haddad – Murilo Badaró – Alfredo Campos – Gastão Müller – 
Saldanha Derzi – Lenoir Vargas – Carlos Chiarelli – Benedito Ferreira. 

_________________ 

DCN II, 17 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 63 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá, Estado do 
Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
965.435,90 (novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e 
trinta e cinco cruzados e noventa centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Paranaguá, 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 Cz$ 965.435,90 (novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco cruzados e 
noventa centavos), correspondente a 35.093,36 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 27.510,50, vigente em fevereiro de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à 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, 16 de maio de 1986. – Passos Pôrto, Presidente em exercício. 

_________________ 

DCN II, 17 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 64 – DE 1986 



Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de DM 10.000.000,00 
(dez milhões de marcos alemães) destinada ao programa de 
saneamento básico daquele 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 DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), ou 
o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob à orientação do 
Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada a financiar o programa de saneamento 
básico daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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, as disposições da Lei Estadual nº 6.515, de 29 de maio de 1985, autorizadora 
da operação. 

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

Senado Federal, 16 de maio de 1986. – Passos Pôrto, Presidente em exercício. 

_________________ 

DCN II, 17 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 65 – DE 1986 

Modifica a redação da Resolução nº 120, de 5 de dezembro 
de 1984, do Senado Federal, que autoriza o Governo do Estado da 
Paraíba a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 15,100,000.00 (quinze milhões e cem mil dólares 
americanos), destinada à liquidação dos compromissos 
existentes e vencíveis em 1984 e 1985. 

Art. 1º – O art. 1º da Resolução nº 120, de 5 de dezembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“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$ 15,100,000.00 (quinze milhões e cem mil 
dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado, destinada à liquidação de compromissos externos já existentes e vencíveis em 1985.” 

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

Senado Federal, 16 de maio de 1986. – Passos Pôrto, Presidente em exercício. 

_________________ 

DCN II, 17 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 66 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 57,600,000.00 
(cinqüenta e sete milhões e seiscentos mil dólares americanos) 
destinada a liquidação dos compromissos externos existentes, 
vencidos e vencíveis em 1985. 



Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo na valor de US$ 57,600,000.00 (cinqüenta e sete milhões e 
seiscentos mil dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo 
financiador a ser indicado, destinada à liquidação dos compromissos externos existentes, vencidos e 
vencíveis em 1985. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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, as disposições da Lei Estadual nº 6.547, de 21 de junho de 1985, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 23 de maio de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 24 maio 1986 

___________________ 

RESOLUÇÃO N. 67 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 6.465.500,00 (seis milhões, 
quatrocentos e sessenta e cinco mil e quinhentos cruzados), 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Paraná, 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 Cz$ 
6.465.500,00 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e quinhentos cruzados), correspondente a 
235.019,35 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN 
de Cr$ 27,510,50, vigente em fevereiro de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à modernização do Sistema 
Penitenciário 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, 23 de maio de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 24 maio 1986. 

__________________ 

RESOLUÇÃO N. 68 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá, Estado do 
Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
961.855,20 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e 
cinqüenta e cinco cruzados e vinte centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Paranaguá, 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 Cz$ 961.855,20 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinqüenta e cinco cruzados e 
vinte centavos), correspondente a 20.954,58 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985 junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à 
implantação de uma escola para excepcionais, 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, 23 de maio de 1986. – José Frageli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 24 maio 1986 

___________________ 

RESOLUÇÃO N. 69 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado 
do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
8.629.828,80 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, 
oitocentos e vinte e oito cruzados e oitenta centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 2.629.828,80 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e oito cruzados 
e oitenta centavos), correspondente a 107.638,44 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
24.432,06, vigente em janeiro de 1985, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à execução de obras de infra-estrutura 
e de equipamentos comunitários públicos em conjunto habitacional, obedecidas as 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 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DCN II, 24 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 70 – DE 1986 

Susta, nos termos do art. 32, § 3º da Constituição Federal, 
processo originário do Inquérito nº 218, em curso no Supremo 
Tribunal Federal, movido contra o Senador João Castelo. 

Art. 1º – É sustado, nos termos do art. 32, § 3º, da Constituição Federal, o processo originário do 
Inquérito nº 218, em curso no Supremo Tribunal Federal, tendo como querelante Edson Carvalho Vidigal e 
como querelado o Senador João Castelo Ribeiro Gonçalves. 

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

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

Senado Federal, 23 de maio de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 24 maio 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 71 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 7,900,000. (sete milhões e 
novecentos mil dólares americanos), destinada à liquidação dos 
compromissos externos já existentes e vencidos em 1984 e 1985. 



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$ 7,900,000.00 (sete milhões e novecentos mil dólares 
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal junto a grupo financiador a ser indicado, 
destinada à liquidação dos compromissos externos já existentes e vencidos em 1984 a 1985. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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, as disposições da Lei Estadual nº 3.970, de 26 de novembro de 1984 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 30 de maio de 1986. – Passos Pôrto, 2º - Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

DCN II, 31 maio 1986 

___________________ 

RESOLUÇÃO N. 72 – DE 1986 

Suspende a execução dos arts. 204 a 212 da Lei nº 566, de 
31 de dezembro de 1977, do Município de Barrinha, Estado de 
São Paulo, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos do art. 42, item VII, da Constituição 
Federal e, em face da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em sessão plenária de 27 
de maio de 1981, nos autos do Recurso Extraordinário nº 94.397, do Estado de São Paulo, a execução dos 
arts. 204 a 212 da Lei nº 566, de 21 de dezembro de 1987, do Município de Barrinha, daquele Estado. 

Senado Federal, 5 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 6 jun. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 73 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de 
Leverger, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 1.552.266,70 (um milhão, quinhentos e 
cinqüenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e 
setenta centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger, Estado do 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 Cz$ 1.552.266,70 (um milhão, quinhentos e cinqüenta e dois mil, duzentos 
e sessenta e seis cruzados e setenta centavos), correspondente a 36.930,98 Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em junho de 
1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, 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, 6 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 



_________________ 

DCN II, 7 jun. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 74 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, 
Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 532.128,80 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e vinte e 
oito cruzados e oitenta centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste,_ Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 532.128,80 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e vinte e oito cruzados e oitenta 
centavos), correspondente a 21.779,94 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, 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, 9 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DCN II, 10 jun. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 75 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes, Estado 
de Santa Catarina, a contratar operação de crédito, no valor de 
Cz$ 141.132,31 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta e dois 
cruzados e trinta e um centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes, 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 Cz$ 141.132,31 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta e dois cruzados e trinta e um 
centavos), correspondente a 2.857,11 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado 
o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à 
implantação de escolas 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, 9 de junho de 1986. José Fragelli, Presidente. 

_________________  

DCN II, 10 jun. 1986 

__________________ 

RESOLUÇÃO N. 76 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cruzeiro, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
6.162.889,60 (seis milhões, cento e sessenta e dois mil, 
oitocentos e oitenta e nove cruzados e sessenta centavos). 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cruzeiro, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 6.162.889,60 (seis milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove 
cruzados e sessenta centavos), correspondente a 124.762,73 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional – ORTN, considerando o valor nominal da ORTN de Cz$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social – FAS, destinada à execução de obras de galerias pluviais, guias e sarjetas, no 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, 9 de junho de 1986, José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DCN II, 10 jun. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 77 – DE 1986 

Aprova as contas do Governo do Distrito Federal, relativas 
ao exercício financeiro de 1984. 

Artigo único – São aprovadas as contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício 
financeiro de 1984, e de acordo com o parecer prévio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado 
em sessão especial realizada a 19 de junho de 1985. 

Senado Federal, 13 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente 

________________ 

DCN II, 14 jun. 1986 

__________________ 

RESOLUÇÃO N. 78 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Acre a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte 
milhões de dólares americanos), destinada a carrear recursos 
para o programa rodoviário daquele Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Acre 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 a financiar o programa rodoviário daquele 
Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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 as disposições da Lei Estadual nº 815, de 22 de março de 1985, autorizadora 
da operação. 

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

Senado Federal, 19 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 20 jun. 1986 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 79 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta 
milhões de dólares americanos) destinada ao programa de 
refinanciamento da dívida externa daquele Governo junto ao 
Banco do Estado do Ceará S.A. 

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$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos) 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinado ao 
programa de refinanciamento da dívida externa daquele Governo junto ao Banco do Estado do Ceará. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação, a ser efetuado pela 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, as disposições da Lei Estadual nº 11.040, de 28 de junho de 1985, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 19 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DCN II, 20 jun. 1986 

__________________ 

RESOLUÇÃO N. 80 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 4,000,000 00 
(quatro milhões de dólares americanos), destinada ao Programa 
de Saúde daquele Estado. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 4,000,000. 00 (quatro milhões de dólares americanos) ou 
o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada ao 
Programa de Saúde daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executiva 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 politica econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei nº 4.826, de 12 de novembro de 1985, autorizadora da 
operação. 

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

Senado Federal, 19 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DCN II, 20 jun. 1986  

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 81 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife, 
Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor 



de Cz$ 11.313.080,43 (onze milhões, trezentos e treze mil, oitenta 
cruzados e quarenta e três centavos). 

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 de Cz$ 11.313.080,43 (onze milhões, trezentos e treze mil, oitenta cruzados e quarenta e 
três centavos), correspondente a 229.024,19 Obrigações Reajustáveis do Tesoura Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinado à restauração e ampliação do mercada de São José, 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, 19 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DCN II, 20 jun. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 82 – DE 1986 

Concede aos ex-Senadores da República o direito de 
utilização dos serviços técnico-assistenciais do Senado Federal 
que discrimina, e dá outras providências. 

Art. 1º – Os ex-Senadores da República, além do livre acesso ao Plenário da Casa, poderão fazer 
uso dos serviços médicos, odontológicos, laboratoriais, análises, farmacêuticos, reprográficos, assim como 
da Biblioteca, Arquivo e PRODASEN no Senado Federal. 

Art. 2º – A Mesa do Senado Federal baixará, em 30 dias o competente Ato regulamentando esta 
Resolução. 

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

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

Senado Federal, 19 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 20 jun. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 83 – DE 1886 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 43.751.405,51 (quarenta e 
três milhões, setecentos e cinqüenta e um mil, quatrocentos e 
cinco cruzados e cinqüenta e um centavos). 

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, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
43.751.405,51 (quarenta e três milhões, setecentos e cinqüenta e um mil, quatrocentos e cinco cruzados e 
cinqüenta e um centavos), correspondente a 953,150 UPC, considerado o valor da UPC de Cr$ 45.901,91, 
vigente em julho de 1985, junto ao Banco do Estado de Alagoas S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à execução de abras de habitação, infra-
estrutura e equipamentos comunitários, obedecidas as 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 junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DCN II, 24 jun. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 84  – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 5.405.727,26 (cinco milhões, 
quatrocentos e cinco mil, setecentos e vinte e sete cruzados e 
vinte e seis centavos). 

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 contra operação de crédito no valor de 5.405.727,26 
(cinco milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentos e vinte e sete cruzados e vinte e seis centavos), 
correspondentes a 128.611,15 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em junho de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestoza do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
cinco delegacias regionais, adequação e reforma da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes e 
aquisição de veículos e equipamentos policiais, no 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 junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 24 jun. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 85 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaramiranga, Estado 
do Ceará, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
423.444,42 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e 
quarenta e quatro cruzados e quarenta e dois centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Guaramiranga, Estada 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 Cz$ 423.444,42 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro cruzadas e 
quarenta e dois centavos), correspondente a 10.074,44 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 
ORTN, considerado a valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56 vigente em junho de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinado à implantação de um mercado público na 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, 23 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 24 jun. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 86 – DE 1986 



Suspende a execução de expressões contidas no art. 1º da 
Lei nº 6.686, de 11 de setembro de 1979, na redação que lhe deu o 
art. 1º da Lei nº 7.135, de 26 de outubro de 1983 e a execução do 
art. 2º desta última Lei. 

Artigo único – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos do art. 42, inciso VII, da 
Constituição Federal e, em face da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em sessão 
plenária de 20 de novembro de 1985, nos autos da Representação nº 1.256-5, do Distrito Federal, a 
execução da expressão atuais e das expressões bem como os diplomados que ingressarem nesse curso 
em vestibular realizado até julho de 1983, todas contidas no art. 1º da Lei nº 6.686, de II de setembro de 
1979, na redação que lhe deu o art. 1º da Lei nº 7.135, de 26 de outubro de 1983 e a execução do art. 2º 
desta última Lei. 

Senado Federal, 24 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DCN II, 25 jun. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 87 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 85.233.428,77 (oitenta e cinco 
milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e oito 
cruzados e setenta e sete centavos). 

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 contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
85.233.428,77 (oitenta e cinco milhões, duzentos trinta e três mil, quatrocentos e vinte e oito cruzados e 
setenta e sete centavos), correspondente a 1.725.428,03 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agasto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada a. construção de unidades escolares (operação I); implantação do Instituto de Tecnologia e 
Criatividade (operação II); construção de unidades escolares (operação III); construção de penitenciária 
operação IV); e aquisição de equipamentos e construção de unidades da Polícia Militar (operação V), 
obedecidas as 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 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DCN II, 25 jun. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 88 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sete Quedas, Estado 
valor de Cz$ 3.426.524,24 (três milhões, quatrocentos e vinte e 
seis mil, quinhentos e vinte e quatro cruzados e vinte e quatro 
centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Sete Quedas, Estado do 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 Cz$ 3.426.524,24 (três milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e 
quatro cruzados e vinte e quatro centavos), correspondente a 69.36,22 Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 
1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 



Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implementação de galerias de águas pluviais, guias e sarjetas 
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, 24 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 25 jun. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 89 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tubarão, Estado de 
Santa Catarina a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.533.604,68 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos 
e quatro cruzados e sessenta e oito centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Tubarão, 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 Cz$ 1.533.604,68 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e quatro cruzados e 
sessenta oito centavos), correspondente a 31.046,59 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal; esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à aquisição de equipamentos para à coleta de lixo, 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, 24 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DCN II, 25 jun. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 90 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Pará, a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$...... 24.643.817,44 
(vinte e quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil, 
oitocentos e dezessete cruzados e quarenta e quatro centavos). 

Art. 1º É a Prefeitura Municipal de Belém, 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 Cz$ 
24.643.817,44 (vinte e quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e dezessete cruzados e 
quarenta e quatro centavos), correspondente a 536.880 UPC, considerado o valor nominal as UPC de Cr$ 
45.901,90, vigente em julho de 1985, junto ao Banco do Estado do Pará S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada a realização de obras dentro do Programa de 
Complementação Urbana do Banco Nacional da Habitação – BNH, 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, 24 de junho de 1988. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 25 jun. 1986 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 91 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 8.627.902,38 (oito milhões, 
seiscentos e vinte e seis mil, novecentos e dois cruzados e trinta 
e oito centavos). 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Piauí, nos termas da art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 8.627.902,38 (oito 
milhões, seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e dois cruzados e trinta e oito centavos), correspondente a 
205.277 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de 
Cr$ 42.031,56, vigente em junho de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora, 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de Centros de Saúde, 
obedecidas as 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 junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 21 jun. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 92 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cz$ 493.968.800,00 (quatrocentos e noventa e três milhões, 
novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzados) o 
montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, os 
parâmetros estabelecidos nos incisos III e IV do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, 
modificada pela de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir  o 
registro de uma emissão de 10.000.000 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – Tipo 
Reajustável – ORTRJ, equivalente a Cz$ 493.968.800,00 (quatrocentos e noventa e três milhões, 
novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzados), considerado o valor nominal do título de Cr$ 
49.396,68, vigente em agosto de 1985, destinada ao atendimento de Programa de Trabalho 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, 26 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 27 jun. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 93 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 1.625.224,24 (um milhão, 
seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e quatro cruzados 
e vinte e quatro centavos). 

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 Cz$ 1.625.224,24 (um 
milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e quatro cruzados e vinte e quatro centavos), 
correspondente a 38.666,76 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em junho de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 



qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
Centros de Saúde naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pele 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 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 2 jul. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 94 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 541.741,42 (quinhentos e 
quarenta e um mil, setecentos e quarenta e um cruzados e 
quarenta e dois centavos). 

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 Cz$ 541.741,42 
(quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e um cruzados e quarenta e dois centavos), 
correspondente a 12.088,92 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerando o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em junho de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
centro de saúde no Município de Dermeval Lobão, Piauí, obedecidas as 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 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 2 jul. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 95 – DE 1986 

Autoriza o Estado de Alagoas a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 9.300.976,00 (nove milhões, trezentos mil, 
novecentos e setenta e seis cruzados). 

Art. 1º – É o Estado de Alagoas, 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 Cz$ 9.300.976,00 (nove milhões, 
trezentos mil, novecentos e setenta e seis cruzados), correspondente a 202.627,21094 UPC, considerando 
o valor nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto ao Banco do Estado de Alagoas 
S.A. – PRODUBAN, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinada à integralização no FAE/AL – Fundo de Água e Esgotos de Alagoas, obedecidas as 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 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 2 jul. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 96 – DE 1986 



Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 150,000,000.00 
(cento e cinqüenta milhões de dólares americanos). 

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$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares 
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, 
destinada a financiar seu programa de investimentos. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação, s 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, as disposições da Resolução Estadual nº 3.468, de 14 de fevereiro de 1985, 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 2 jul. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 97 – DE 1986 

Modifica a Resolução nº 180, de 10 de maio de 1983, do 
Senado Federal. 

Art. 1º – O art. 1º da Resolução nº 180, de 10 de maio de 1983, do Senado Federal, é acrescido do 
seguinte parágrafo único: 

“Art. 1º – ....................................................................................................................... 

Parágrafo único – É a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, autorizada a transformar 
em Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, as UPC não utilizadas da operação de crédito contratada junto 
à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação. – BNH, de modo a permitir a contratação de empréstimo junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAZ.” 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 2 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 98 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do Mato 
Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
13.124.335,27 (treze milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos 
e trinta e cinco cruzados e vinte e sete centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do 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 Cz$ 13.124.335,27 (treze milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e cinco cruzados 
e vinte e sete centavos), correspondente a 312.249,54 Obrigações Reajustáveis da Tesouro Nacional – 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em junho de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAB, 



destinada à construção e recuperação de unidades escolares em bairros periféricos da 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 2 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 99 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaporã, Estado do Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
2.631.005,88 (dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, cinco 
cruzados e oitenta e oito centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Itaporã, Estado do 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 Cz$ 2.631.005,88 (dois milhões, seiscentos e trinta e um mil cinco cruzados e oitenta e oito 
centavos), correspondente a 49.235,29 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 53.437,40 vigente em setembro de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada a obras de infra-estrutura urbana e aquisição de equipamentos para coleta de lixo (operação I) e 
implantação de posto de saúde (operação I), 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 junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 2 Jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 100 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
elevar em Cz$ 1.446.918.810,40 (um bilhão, quatrocentos e 
quarenta e seis milhões, novecentos e dezoito mil, oitocentos e 
dez cruzados e quarenta centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Rio Grande do Sul autorizado a elevar, temporariamente, o 
parâmetro estabelecido do inciso III do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, modificada 
pela de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de permitir o registro de uma 
emissão de títulos de sua responsabilidade no montante de Cz$ 1.446.918.810,40 (um bilhão, quatrocentos 
e quarenta e seis milhões, novecentos e dezoito mil, oitocentos e dez cruzados e quarenta centavos), 
destinada ao giro de sua divida consolidada interna mobiliária, vencível no presente exercício. 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 2 jul. 1986. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 101 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar 
operação de empréstimo externo na valor de US$ 60,000,000.00 
(sessenta milhões de dólares americanos). 

Art. 1º – É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar, com a garantia da União, 
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, destinada a 
carrear recursos para o programa de transportes metropolitanos, através de aumento de capital da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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 da Brasil, nos termos do art. 1º, item II do Decreto nº 74.157, de 6 de junho de 1974, 
obedecidas as exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do 
Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual nº 4.164, de 19 de junho de 1984, autorizadora 
das, operação. 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 2 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 102 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em 
7.605.081 Obrigações do Tesouro de Minas Gerais (OTM) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro 
estabelecido no item IV do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de nº 93, 
de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de permitir o registro e colocação de uma  
emissão de 7.605.081 Obrigações do Tesouro de Minas Gerais (OTM), cujos recursos serão destinados à 
regularização de compromissos do Departamento de Estradas e Rodagem daquele Estado. 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 2 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 103 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Claros, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
34.980.120,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta mil, 
cento e vinte cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1978, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 34.980.120,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta mil, cento e vinte cruzados), 
correspondente a 600.000 UPC, considerando o valor nominal da UPC de 58.300,20, vigente em outubro de 
1985, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., destinada à execução de obras de  



implantação de infra-estrutura urbana – 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 2 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 104 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 23.014.450,96 (vinte e três 
milhões, quatorze mil, quatrocentos e cinqüenta cruzados e 
noventa e seis centavos). 

Art. 1º – É o Estado de Minas Gerais, 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 Cz$ 23.014.450,96 (vinte 
e três milhões, quatorze mil, quatrocentos e cinqüenta cruzados e noventa e seis centavos), correspondente 
a 465.909 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN 
de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção e equipamento de 
centros de saúde e treinamento de recursos humanos. 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 2 jul. 1986.   

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 105 – DE 1986 

Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) o contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.557.846.980,68 (um bilhão, quinhentos e cinqüenta e sete 
milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta 
cruzados e sessenta e oito centavos). 

Art. 1º – É o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), 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 
Cz$ 1.557.846.280,68 (um bilhão, quinhentos e cinquenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, 
duzentos e oitenta cruzados e sessenta e oito centavos) correspondente a 45.595.363 UPC, considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 34.166,77, vigente em abril de 1985, 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 Programa FINANSA, subprograma FIDREN (prosseguimento das obras de combate às 
inundações na 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 3 jul. 1986. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 106 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar 
operação de crédito, no valor de Cz$ 28.471.457,07 (vinte e oito 
milhões, quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e 
cinqüenta e sete cruzados e sete centavos). 

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 contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
28.471.957,07 (vinte e oito milhões, quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e cinqüenta cruzados e 
sete centavos), correspondente a 576.391,81 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,68 vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à ampliação da rede física da FEBEM; construção e reforma de delegacias e a construção da 
casa sede da SUCAM (Fundação Educacional Caio Martins), no 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 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 3 jul. 1986.  

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 107 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do 
Espírito Santo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
2.704.826,93 (dois milhões, setecentos e quatro mil, oitocentos e 
vinte e seis cruzados e noventa e três centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Vitoria, Estado do Espirito Santo, 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 Cz$ 2.704.826,93 (dois milhões, setecentos e quatro mil, oitocentos e vinte e seis cruzados e 
noventa e três centavos), correspondente a 54.757,04 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cz$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de unidades escolares, 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 3 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 108 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado do Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
831.182,14 (oitocentos e trinta e um mil, cento e oitenta e dois 
cruzados e quatorze centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado do 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 Cz$ 831.182,14 (oitocentos e trinta e um mil, cento e oitenta e dois cruzados e quatorze 



centavos), correspondente a 18.107,79 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à aquisição de equipamentos para coleta de lixo 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 3 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 109 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo,   a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
36,721.528,00 (trinta e seis milhões, setecentos e vinte e um mil, 
quinhentos e vinte e oito cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 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 Cz$ 36.721.528,00 (trinta e seis milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e oito 
cruzados), correspondente a 800.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, vigente 
em julho de 1985, 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, 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, de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 3 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 110 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cz$ 414.933.792,00 (quatrocentos e quatorze milhões, 
novecentos e trinta e três mil, setecentos e noventa e dois 
cruzados) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, os 
parâmetros estabelecidos nos incisos III e IV do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, 
modificada pela de nº 93, de 11 de outubro de 1986, ambas do Senado Federal, de modo a permito o 
registro de uma emissão de 8.400.000 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – Tipo 
Reajustável – ORTRJ, equivalente a Cz$ 414,935.792,00 (quatrocentos e quatorze milhões, novecentos e 
trinta e três mil, setecentos e noventa e dois cruzados), considerado o valor nominal do título de Cr$ 
49.396,88, vigente em agosto de 1985, destinada ao giro de sua dívida consolidada Interna intralimite 
mobiliária, vencível no exercício de 1986, obedecidas as 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 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 3 jul. 1986. 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 111 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado das Bahia a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 16.229.306,88 (dezesseis 
milhões, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e seis cruzados e 
oitenta e oito 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 Cz$ 
16.229.306,88 (dezesseis milhões, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e seis cruzados e oitenta e oito 
centavos), correspondente a 328.549,23 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à aquisição de equipamentos, reforma de laboratório e conjunto hospitalar (operação I) e reforma 
e ampliação de presídio (operação II), no Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respetivo processo. 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 3 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 112 – DE 1986 

Autoria a Prefeitura Municipal de Babaçulândia, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 362.150,86 
(trezentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta cruzados e 
oitenta e seis centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Babaçulândia, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º das 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1986, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 362,150,86 (trezentos e sessenta e dois mil, cento e   cinquenta cruzados e oitenta e seis 
centavos), correspondente a 9.478,29 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado 
o valor nominal da ORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção 
de meios-fios, sarjetas e aquisição de equipamentos para a coleta de lixo, 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 3 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 113 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 6.885.286,50 (seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, 
duzentos e oitenta e seis cruzados e cinquenta centavos). 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, 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$ 6.885.286,50 (seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e seis 
cruzados e cinquenta centavos), correspondente a 150.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC da 
Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à execução de obras do 
Projeto CURA, 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 3 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 114 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar 
operação de crédito no valor de 254.089,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Governo do Estado de Goiás, nos termos da art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de 254.089,00 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de equipamentos e veículos para 
a Policia Militar 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 1986, – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 3 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 115 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz das 
Palmeiras, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 2.050.006,20 (dois milhões, cinquenta mil, seis 
cruzados e vinte centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, Estado de São Paulo, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 98, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 2.050.006,20 (dois milhões, cinqüenta mil, seis cruzados e vinte centavos), 
correspondente a 60.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 34.166,77, em abril de 1985, 
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro da Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 3 jul. 1986. 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 116 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sinop, Estado de Mato 
Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
3.416.375,21 (três milhões, quatrocentos e dezesseis mil, 
trezentos e setenta e cinco cruzados e vinte e um centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Sinop, 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$ 3.416.375,21 (três milhões, quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e cinco 
cruzados e vinte e um centavos), correspondente a 81.281,19 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em junho de 1985, 
Junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social – FAS, destinada à Implantação de galerias de águas pluviais, meios fios e sarjetas no 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 3 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 117 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar 
operação de crédito no valor correspondente a 419.775,30 OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Pará, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro 
de 1976, da Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
Cruzados, a  419.775,30 OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAB, destinado à implantação de hospital de clínicas gerais, na Capital 
do Estado. 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 3 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 118 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em Cruzados, a 
163.704,39 OTN, junto à Caixa Econômica Federal. 

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, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente em 
Cruzados, a 163.704,39 OTN, destinada à implantação de unidades escolares no Estado. 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 



DO, 3 jul. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 119 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Izabel, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 484.477,68 
(quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e 
sete cruzados e sessenta e oito centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santa Izabel, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º de 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
na valor de Cz$ 484.477,68 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete cruzados e 
sessentas e oito centavos), correspondente a 9.807,86 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 
ORTN, considerado a valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica, Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinado à implantação de meios-fios, sarjetas e equipamentos para coleta de lixo, 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente, 

_________________ 

DO, 3 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 120 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Colméia, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.632.058,11 (um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, 
cinquenta e oito cruzados e onze centavos.) . 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Colméia, 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$ 1.682.053,11 (um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, cinquenta e oito cruzados e onze centavos), 
correspondente a 34.051.91 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto a Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
galerias de águas pluviais, meios-fios, sarjetas, construção de lavanderia pública e aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, presidente. 

_________________ 

DO, 7 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 121 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de colméia, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 213.045,40 
(duzentos e treze mil, quarenta e cinco cruzados e quarenta 
centavos). 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Colméia, 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$ 213.045,40 (duzentos e treze mil, quarenta e cinco cruzados e quarenta centavos), correspondente a 
5.575,86 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerando o valor nominal da ORTN 
de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985, junto à Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à 
implantação de escola maternal e pré escola no município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respetivo processo. 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 7 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 122 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Uruaçu, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de ........ Cr$ 
1.377.057,30 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, cinqüenta 
e sete cruzados, e trinta centavos. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Uruaçu, 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$ 1.377.067,30 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil cinquenta e sete cruzadas e trinta centavos), 
correspondente a 30.000 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91 vigente em julho de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
meios-fios, sarjetas, galerias de águas pluviais e ampliação e modernização do sistema de coleta de lixo, 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 7 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 123 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar 
operação de crédito em cruzados correspondente a 151.495,91 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

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, autorizado a contratar operação de crédito em cruzados no valor 
correspondente a 151.495,91 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinado à 
implantação de postos de saúde rural, no Estado. 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 7 jul. 1986. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 124 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
contratar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
59,800,000.00 (cinqüenta e nove milhões, oitocentos mil dólares 
norte-americanos). 

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$ 59,800,000.00 (cinqüenta e nove milhões, 
oitocentos mil dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo 
financeiro a ser indicado, destinada ao refinanciamento da dívida daquele Estado, junto ao Banco do Brasil 
S/A. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo, 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 nº 8.027, de 20 de agosto de 1985, autorizativa da operação. 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 7 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 125 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
contratar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos). 

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$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares 
nrote-americanos) ou o equivalente em outras moedas de principal, junto a grupo financeiro a ser indicado, 
destinada a capitalização da Cia. Estadual de Energia Elétrica – CEEE, empresa concessionária de energia 
elétrica sob o controle do Governo daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo, 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 nº 8.027, de 20 de agosto de 1985, autorizativa da operação. 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 7 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 126 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
contratar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
29,800,000.00 (vinte e nove milhões, oitocentos mil dólares norte-
americanos). 



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$ 29,800,000.00 (vinte e nove milhões, 
oitocentos mil dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de, principal junto a grupo 
financeiro a ser indicado, destinada a carrear recursos para o programa de refinanciamento da dívida 
externa daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo, 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 da 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 nº 8.027, de 20 de agosto de 1985, autorizativa da operação. 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1986 – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 7 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 127 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura de Goianésia, Estado de Goiás, a 
contratar empréstimo no valor de Cz$ 2.222.859,60 (dois milhões, 
duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta e nove 
cruzados e sessenta centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Goianésia, Estado de Goiás, nos termos do artigo 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 2.222.859,60 (dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta e nove 
cruzados e sessenta centavos), correspondente a 45.000,00 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN 
de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção e ampliação de 
sistemas de meios-fios, sarjetas, galerias pluviais e aquisição de equipamentos para coleta de lixo; 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 7 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 128 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, 
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.131.758,59 (um milhão, cento e trinta e um mil, setecentos e 
cinqüenta e oito cruzados e cinqüenta e nove centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, Estado de Goiás, nos termos do artigo 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 1.131.758,59 (um milhão, cento e trinta e um mil, setecentos e cinqüenta e oito 
cruzados e cinqüenta e nove centavos), correspondente a 22.911,59 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social – FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, meios-fios, sarjetas e uma lavanderia pública, 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 7 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 129 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
939.687,37 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e 
sete cruzados e trinta e sete centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, nos termos do art 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 939.687,37 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete cruzados e trinta e sete 
centavos), correspondente a 20.471,64 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em junho de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à implantação de meios-fios e sarjetas 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 7 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 130 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Denise, Estado De Mato 
Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
632.307,65 (seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e sete 
cruzados e sessenta e cinco centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Denise; 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 Cz$ 632.307,65 (seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e sete cruzados e sessenta e cinco 
centavos), correspondente a 15.043,64 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42. 031,56, vigente em junho de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinado a financiar a construção de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 7 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 131 – DE 1986 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, Estado 
de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
4.066. 023,83 (quatro milhões, sessenta e seis mil, vinte e três 
cruzados e oitenta e três centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, 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 Cz$ 4.066.023,83 (quatro milhões, sessenta e seis mil, vinte e três cruzados e oitenta e 
três centavos), correspondente a 96.737,40 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em junho de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 7 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 132 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Torixoréu, Estado de 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
177.735,43 (cento e setenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco 
cruzados e quarenta e três centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Torixoréu, 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 Cz$ 177.735,43 (cento e setenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco cruzados e quarenta e 
três centavos), correspondente a 5.862,65 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 30.316,57, vigente em março de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à aquisição de equipamentos para a coleta de lixo, 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, 30 de junho de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 7 Jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 133 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
20.500.062,00 (vinte milhões, quinhentos mil e sessenta e dois 
cruzados). 

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 contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 20.500.062,00 (vinte milhões, quinhentos mil e sessenta e dois cruzados), correspondente 
a 600.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 34.166,77, vigente em abril de 1985, junto à 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 



da Habitação – BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, no Município, obedecidas 
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 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 7 jul. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 134 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
8.575.715,68 (oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, 
setecentos e quinze cruzados e sessenta e oito centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santos, 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 Cz$ 8.575.715,68 (oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e quinze cruzados 
e sessenta e oito centavos), correspondente a 186.829,99 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à construção de escolas, 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, 18 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 19 ago. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 135 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato 
Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.129.936,10 (um milhão, cento e vinte e nove mil, novecentos e 
trinta e seis cruzados e dez centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Juína, 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 Cz$ 1.129.936,10 (um milhão, cento e vinte e nove mil, novecentos e trinta e seis cruzados e 
dez centavos), correspondente a 24.616,32 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, 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, 18 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 7 ago. 1986. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 136 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 
Livramento, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 333.902,65 (trezentos e trinta e três mil, 
novecentos e dois cruzados e sessenta e cinco centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, 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 Cz$ 333.902,65 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e dois cruzados e 
sessenta e cinco centavos), correspondente a 6.759,59 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de escola (operação I), aquisição de caminhão basculante para coleta de lixo 
(operação II) e implantação de escolas rurais (operação III), 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, 18 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 19 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 137 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cascavel, Estado do 
Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
14.863.125,80 (quatorze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, 
cento e vinte e cinco cruzados e oitenta centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cascavel, 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 
Cz$ 14.863.125,80 (quatorze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, cento e vinte e cinco cruzados e 
oitenta centavos), correspondente a 435.017 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 34.166,77, 
vigente em abril de 1985, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à implantação do Projeto CURA III, 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, 18 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 19 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 138 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de ........ Cz$ 
39.326.982,91 (trinta e nove milhões, trezentos e vinte e seis mil, 
novecentos e oitenta e dois cruzados e noventa e um centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santos, 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 Cz$ 39.326.982,91 (trinta e nove milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e 
dois cruzados e noventa e um centavos), correspondente a 674.560 UPC, considerado o valor nominal da 



UPC de Cr$ 58.360,20, vigente em outubro de 1985, 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, 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, 18 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 19 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 139 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT), a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
269.100,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT), nos termos do disposto no art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 269.100,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de Centro de Ação Comunitária no Município. 

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

Senado Federal, 18 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 19 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 140 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT), a a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 63.840.000,00 
(sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT), 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 Cz$ 
63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil cruzados), correspondente a 600.000 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, considerado o valor nominal da OTN de Cz$ 106,40, junto ao 
Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação – BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, 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, 18 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente, 

_________________ 

DO, 19 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 141 – DE 1986 



Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 319.200.000,00 (trezentos e 
dezenove milhões e duzentos mil cruzados). 

Art. 1º – É o Governo do Estado do 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 Cz$ 
319.200.000,00 (trezentos e dezenove milhões e duzentos mil cruzados), correspondente a 3.000.000 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, considerado o valor da OTN de Cz$ 106,40,junto ao Banco do 
Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – 
BNH, destinada à FINEST: abastecimento de água em comunidades de pequeno porte e à REFINAG/ 
REFINESG: obras de abastecimento de água e sistema de esgoto sanitário em comunidade de médio porte, 
no 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 agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 19 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 142 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo, a contratar 
operação do crédito no valor de Cz$ 138.809,32 (cento e trinta e 
oito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e nove 
cruzados e trinta e dois 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 Cz$ 
138.788.809,32 (cento e trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e nove cruzados e 
trinta e dois centavos), correspondente a 2.809.667,52 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à ampliação da rede básica de saúde nos Municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, na região de Caieiras, na área de Nossa Senhora do Ó, na região de Cotia e na área de Itaquera-
Guaianazes (Operação I, II, III, VI e VII, respectivamente); implantação de Hospital Geral (Operação IV); 
aquisição de equipamentos, ampliação e reforma de hospital (Operação V), obedecidas as 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 agosto de 1986, – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 19 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 143 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cz$ 893.760.000,00 (oitocentos e noventa e três milhões, 
setecentos e sessenta mil cruzados) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, os 
parâmetros estabelecidos nos incisos I e III do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, 
modificada pela de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar 
operação de crédito no valor de Cz$ 893.760.000,00 (oitocentos e noventa e três milhões, setecentos e 



sessenta mil cruzados), destinada ao giro de sua dívida consolidada interna mobiliária, vencível no 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, 18 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 19 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 144 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Wanderlândia, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 477.512,52 
(quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos e doze cruzados e 
cinqüenta e dois centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Wanderlândia, 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 Cz$ 477.512,52 (quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos e doze cruzados e cinqüenta e 
dois centavos), correspondente a 10.402,89 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à ampliação da rede escolar (operação I); à Implantação de meios-fios e sarjetas e aquisição de 
equipamento para a coleta de lixo (operação II), 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, 18 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 19 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 145 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Posse, Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito, no valor de Cz$ 334.612,49 
(trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e doze cruzados e 
quarenta e nove centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Posse, 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 
Cz$ 334.612,49 (trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e doze cruzados e quarenta e nove centavos), 
correspondente a 8.757,55 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
unidades escolares, 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, 18 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 19 ago. 1986. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 146 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lnhumas, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.450.045,78 (um milhão, quatrocentos e cinqüenta mil, quarenta 
e cinco cruzados e setenta e oito centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Inhumas, 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 
Cz$ 1.450.045,78 (um milhão, quatrocentos e cinqüenta mil, quarenta e cinco cruzados e setenta e oito 
centavos), correspondente a 47.830,14 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 30.316,57, vigente em março de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de meios-fios e galerias pluviais; construção de lavanderias públicas e aquisição 
de equipamentos para coleta de lixo, 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, 18 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 19 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 147 – DE 1986  

Altera a Resolução nº 358, de 1983. 

Art. 1º – Acrescente-se ao art. 410 da Resolução nº 58, de 1972, alterado pela Resolução nº 358, de 
1983, a seguinte alínea: 

“Art. 410 – ................................................................................................................................................ 

§ 1º ........................................................................................................................................................... 

c) nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro dos anos em que se realizarem eleições 
para o Senado Federal, pela média aritmética das sessões pagas no primeiro semestre.” 

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

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

Senado Federal, 18 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 19 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 148 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 489.346.491,93 (quatrocentos 
e oitenta e nove milhões, trezentos e quarenta e seis mil, 
quatrocentos e noventa e um cruzados e noventa e três 
centavos). 

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 na valor de Cz$ 
489.346.491,93 (quatrocentos e oitenta e nove milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e 
noventa e um cruzados e noventa e três centavos), correspondente a 10.660.700 UPC, considerado o valor 



nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto ao Banco do Estado de Pernambuco 
S.A. – BANDEPE, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinada a promover serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 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, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 149 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 39,100,000.00 (trinta e 
nove milhões e cem mil dólares americanos). 

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$ 39,100,000.00 (trinta e nove milhões e cem mil dólares 
americanos), ou o equivalente em outras moedas de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, 
destinada ao programa de refinanciamento da dívida externa daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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 Il, 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, as disposições da Lei Estadual nº 10.065, de 25 de junho de 1986. 

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

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 21 ago. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 150 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Posse, Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 506.264,76 
(quinhentos e seis mil, duzentos e sessenta e quatro cruzados e 
setenta e seis centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Posse, 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 
Cz$ 506.264,76 (quinhentos e seis mil, duzentos e sessenta e quatro cruzados e setenta, e seis centavos), 
correspondente a 13.205,07 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
meios-fios, sarjetas, lavanderias públicas e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, 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, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 21 ago. 1986 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 151 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 29,800,000.00 
(vinte e nove milhões e oitocentos mil dólares americanos). 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 29,800,000.00 (vinte e nove milhões e oitocentos mil 
dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado, destinada ao refinanciamento dos débitos externos estaduais. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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, as disposições da Lei Estadual nº 1.001, de 17 de junho de 1986, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 152 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cz$ 348.500.000,00 (trezentos e quarenta e oito milhões e 
quinhentos mil cruzados) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, os 
parâmetros estabelecidos nos incisos I e III do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, 
modificada pela de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar 
operação de crédito no valor de Cz$ 348.500.000,00 (trezentos e quarenta e oito milhões e quinhentos mil 
cruzados), correspondente a US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares americanos), destinada ao 
Programa de Expansão dos Sistemas de Água e Esgotos e de Obras Hidráulicas no Sistema Hidrográfico 
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, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 153 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
121.090,29 OTN. 

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 correspondente, 
em cruzados, a 121.090,29 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 



na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição e 
reforma do imóvel destinado à sede do Instituto de Identificação Tavares Buril e aquisição de equipamentos, 
no Estado. 

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

Senado Federal, 14 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 154 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas 
(MG) a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 298. 869,19 
(duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e nove 
cruzados e dezenove centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas (MG), 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 Cz$ 298.869,19 (duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e nove cruzados e 
dezenove centavos), correspondente a 7.110,59 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56 vigente em junho de 1985, junho à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à execução de emissário de esgoto e redes de dreno e água pluvial 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, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 155 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
264.757,16 (duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e 
cinqüenta e sete cruzados e dezesseis centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Lajes, 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 Cz$ 264.757,16 (duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e sete cruzados e 
dezesseis centavos), correspondente a 5.767,89 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de postos de saúde e reequipamento do 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, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 156 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo, a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 21,500,000.00 
(vinte e um milhões e quinhentos mil dólares americanos). 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Espírito Santo, autorizado a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 21,500,000. 00 (vinte e um milhões e quinhentos mil 
dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado, destinada ao refinanciamento da dívida externa do Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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, as disposições da Lei Estadual nº 3.859, de 30 de junho de 1986, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 157 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de crédito no valor correspondente em cruzados, a 
444.751,00 OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterado pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 444.751,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de sistema de abastecimento de água 
em diversos municípios do Estado. 

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

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 158 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
189.754,74 OTN. 

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, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 189.754,74 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
centros de saúde em áreas periféricas, no Estado. 

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



Senado Federal, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 159 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
89.072,20 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterado pela Resolução nº 140, de 5 dezembro de 1985, do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 89. 072,20 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada ao reaparelhamento da Polícia Militar, do Estado, mediante a 
aquisição de veículos e equipamentos de comunicação. 

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

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 160 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
363.865,70 OTN. 

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, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 363.865,70 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à Implantação do 
Centro Turístico Cultural, em Belém, Estado do Pará. 

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

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 161 – DE 1986 

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem de 
Santa Catarina – DER/SC a elevar em Cz$ 23.003.879,90 (vinte e 
três milhões, três mil, oitocentos e setenta e nove cruzados e 
noventa centavos), o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina – DER/SC autorizado a 
elevar, temporariamente, os limites de endividamento estabelecidos nos itens I e III do art. 2º da Resolução 
nº 62, de 29 de outubro de 1975, modificada pelas de nºs 93, de 11 de outubro de 1976, e 64, de 28 de 
junho de 1985, todas do Senado Federal; de modo a permitir a contratação de operação de crédito no valor 



de Cz$ 23.003.879,90 (vinte e três milhões, três mil, oitocentos e setenta e nove cruzados e noventa 
centavos), correspondente a 501.153 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado 
o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, em julho de 1985, junto ao Banco de Desenvolvimento do 
Estado de Santa Catarina S/A – BADESC, destinada à aquisição de equipamentos para montagens de 
patrulhas rodoviárias mecanizadas, no Estado. 

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

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 162 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 1.232.537.600,00 (um bilhão, 
duzentos e trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil e 
seiscentos cruzados). 

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  contratar  operação  de  crédito  no  valor  de  
Cz$ 1.232.537.600,00 (um bilhão, duzentos e trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil e 
seiscentos cruzados), junto ao Banco do Estado da Paraíba S/A, este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada a atender às responsabilidades do Estado com a execução 
do Plano Nacional de Habitação Popular – PLANHAP, no período de 1986 a 1990, no Estado. 

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

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 163 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do 
Amazonas, a realizar operação de empréstimo externo no valor 
de US$ 5,200,000.00 (cinco milhões e duzentos mil dólares 
americanos). 

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$ 5,200,000.00 (cinco milhões e 
duzentos mil dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo 
financiador a ser indicado, destinada ao refinanciamento da dívida externa do Município de Manaus. 

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 artigo 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 Municipal nº 1. 514, de 24 de dezembro de 1980, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 



DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 164 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado 
de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
53.200.000,00 (cinqüenta e três milhões e duzentos mil cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 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 Cz$ 53.200.000,00 (cinqüenta e três milhões e duzentos mil cruzados) correspondente a 
500.000 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S/A, este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à execução de obras do 
Projeto CURA, 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, 19 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 21 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 165 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 247.912.000,00 
(duzentos e quarenta e sete milhões e novecentos e doze mil 
cruzados). 

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 operação de crédito no valor de Cz$ 
247.912.000,00 (duzentos e quarenta e sete milhões, novecentos e doze mil cruzados), correspondente a 
2.330,000 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S/A, este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à integralização e 
recomposição do FAE/MS (operação I), e a contratos especiais para complementação dos recursos para 
obras de comunidades médias e de grande porte (operação II), no 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 agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 166 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 32.085,02 OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 32.085,02 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa 



Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à reforma geral do Teatro Municipal; 

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

Senado Federal, 20 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 167 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Loreto, Estado do 
Maranhão, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
278.841,25 (duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e 
um cruzados e vinte e cinco centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Loreto, 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 
Cz$ 278.841,25 (duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzados e vinte e cinco 
centavos), correspondente a 6.074,72 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado 
o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção 
de escolas de 1º Grau, 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, 20 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 168 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
15.960.000,00 (quinze milhões, novecentos e sessenta mil 
cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 15.960.000,00 (quinze milhões, novecentos e sessenta mil cruzados), junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A., destinada à execução de obras do Projeto CURA, 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, 20 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 169 – DE 1986 



Autoriza a Prefeitura Municial de Mogi das Cruzes, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 465.000 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

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 contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 465.000 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto s Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação das estações de captação e de recalque e da rede adutora do sistema de 
abastecimento d’água, no Município. 

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

Senado Federal, 20 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 170 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araxá, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 366.540 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Araxá, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterado pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 366.540 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à canalização de 
córrego no Município. 

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

Senado Federal, 20 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 171 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Sebastião do 
Paraíso Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 50.526,41 OTN. 

Retificação 

Na publicação feita no DCN (seção II) de 22-8-86, no art. 1º da Resolução, na página 2.991, 

Onde se lê: 

... Resolução nº 140, de 2 de dezembro de 1985, ... 

Leia-se:  

... Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ... 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 172 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Janduís, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
105.587,90 (cento e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete 
cruzados e noventa centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Janduís, 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 Cz$ 105.587,90 (cento e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete cruzados e noventa 
centavos), correspondente a 2.512,11 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado 
o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em junho de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição 
de equipamentos para coleta de lixo, 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, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 173 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 17.083.385,00 (dezessete milhões, oitenta e três mil, trezentos 
e oitenta e cinco cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 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 Cz$ 17.083.385,00 (dezessete milhões, oitenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco 
cruzados), correspondente a 500.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 34.166,77, vigente 
em abril de 1985, 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, 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, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 174 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro 
(MT), a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 227.325,99 
(duzentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e cinco cruzados e 
noventa e nove centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro (MT), 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 
Cz$ 227.325,59 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e cinco cruzados e noventa e nove centavos), 



correspondente a 4.952,43 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de 
equipamento para coleta de lixo 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, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 175 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 532.000.000,00 (quinhentos e 
trinta e dois milhões de cruzados). 

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 oeração de crédito no valor de Cz$ 
532.000.000,00 (quinhentos e trinta e dois milhões de cruzados), correspondentes a 5.000.000 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, considerado o valor nominal da OTN de Cz$ 106,40, junto ao Banco do Estado 
de Mato Grosso 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 do Estado, dentro do 
Programa FINC/FINEC, a cargo da COHAB-MT, obedecidas as 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 agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 176 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 84.439,22 OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterado pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
84.439,22 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, 
no Município. 

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

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 177 – DE 1986 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Centralina (MG) a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 614.379,16 
(seiscentos e quatorze mil, trezentos e setenta e nove cruzados e 
dezesseis centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Centralina (MG), 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 Cz$ 
614.379,16 (seiscentos e quatorze mil, trezentos e setenta e nove cruzados e dezesseis centavos), 
correspondente a 13.384,61 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerando o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junta à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
galerias pluviais, sistema de drenagem e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, 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, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 178 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 44.018,91 OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 44.018,91 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento – FAS, destinada 
à implantação de unidades escolares, no Município. 

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

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 179 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaçu (GO) a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 823.734,25 
(oitocentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e quatro 
cruzados e vinte e cinco centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Araguaçu (GO), 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 Cz$ 
823.734,25 (oitocentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e quatro cruzados e vinte e cinco centavos), 
correspondente a 27.171,09 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 30.316,57, vigente em março de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, construção e equipamento do Centro Educacional de 
Araguaçu, obedecidas as 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 agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 180 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado 
do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
181. 533,53 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e trinta e três 
cruzados e cinqüenta e três centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, 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 Cz$ 181.533,53 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e trinta e três cruzados e cinqüenta e três 
centavos), correspondente a 3.675,00 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado 
o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à 
implantação de obras de infra-estrutura urbana, 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, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 25 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 181 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor, em 
cruzados, correspondente a 47.038,19 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor, em cruzados, correspondente a 47.038,19 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à expansão da rede básica de saúde, no Município. 

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

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 25 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 182 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
104.934,17 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 



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, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 104.937,17 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção de 
cadeias públicas, no Estado, e aquisição de equipamentos. 

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

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 25 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 183 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a 
realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
40,650,000.00 (quarenta milhões, seiscentos e cinqüenta mil 
dólares americanos). 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a realizar, com a garantia da 
União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 40,650,000.00 (quarenta milhões, seiscentos 
e cinqüenta mil dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo 
financiador a ser indicado, destinada a refinanciar o programa da dívida externa daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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, as disposições da Lei Estadual nº 648, de 19 de junho de 1986, autorizadora 
da operação. 

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

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 25 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 184 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
127.811,98 OTN. 

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 contratar operação de crédito na valor correspondente, 
em cruzados, a 127.811,98 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de 
viaturas equipadas, inclusive com aparelhos de radiocomunicação, para reforço das disponibilidades da 
Polícia Civil, no Estado. 

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

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 25 ago. 1986. 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 185 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
414.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

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 contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 414.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
sistemas de abastecimento de água no interior do Estado – Bloco IV. 

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

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 25 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 186 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
409. 972,50 OTN. 

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 contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 409.972,50 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
sistema de abastecimento de água no interior do Estado – Bloco III. 

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

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 25 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 187 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gravataí, Estado do Rio 
Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
5.341.292,46 (cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, 
duzentos e noventa e dois cruzados e quarenta e seis centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Gravataí, 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 Cz$ 5.341.292,46 (cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, duzentos e noventa e dois 
cruzados e quarenta e seis centavos), correspondente a 127.078,14 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em junho de 1985, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à implantação de galerias de águas pluviais, aquisição de equipamentos para coleta e 
destinação final de lixo, ampliação, equipamento e implantação de escolas 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, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 25 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 188 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
156.969,13 OTN. 

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, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 156.969,13 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de 
veículos e equipamentos de comunicação para a Polícia Militar, no Estado. 

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

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 25 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 189 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
418.680,48 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

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 correspondente, 
em cruzados, a 418.680,49 Obrigações da Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
sistemas de abastecimento de água no semi-árido pernambucano. 

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

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 25 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 190 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil, Estado 
do Piauí, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 4.697,70 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil, Estado do Piauí, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterado pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 



4.697,70 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualídade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de lavanderias 
públicas, no Município. 

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

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 25 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 191 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, 
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze mil cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, 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 Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões e quinhentos e doze mil cruzados), junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à 
execução de obras de infra-estrutura urbana e de equipamentos comunitários referentes ao Plano Integrado 
de Apoio aos Municípios (PROMUNICÍPIO), obedecidas as 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 agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 25 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 192 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contartar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
450.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterado pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 450.900,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação do sistema de abastecimento d’água, no 
Estado. 

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

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 193 – DE 1986 



Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 414 
000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterado pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal 
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 414.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de sistema de abastecimento d’água no 
interior do Estado – Bloco II. 

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

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 194 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Cabrália, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 100.000,00 OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Cabrália, 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 correspondente, em cruzados, a 100.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – 
FAS, destinada à implantação de Centro de Abastecimento, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 195 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cabeceira, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de ........ Cz$ 
668.316,56 (seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e 
dezesseis cruzados e cinqüenta e seis centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cabeceira, 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 
Cz$ 668.316,56 (seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezesseis cruzados e cinqüenta e seis 
centavos), correspondente a 13.529,53 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à ampliação dos sistemas de galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, 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, 22 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 



DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 196 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Pardo, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
530.930,50 (quinhentos e trinta mil, novecentos e trinta cruzados 
e cinqüenta centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rio Pardo, 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 Cz$ 530.930,50 (quinhentos e trinta mil, novecentos e trinta cruzados e cinqüenta centavos), 
correspondente a 10.748.26 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a obras de infra-
estrutura básica, 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, 22 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 197 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Oeiras, Estado do Piauí, 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 46.138,06 – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Oeiras, Estado do Piauí, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, alterado pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
46.138,06 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de calçamento, 
galerias pluviais, meios-fios e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 198 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 21.368,54 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, modificada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 



21.368,54 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo, no município. 

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

Senado Federal, 22 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 199 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jussara, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
3.362.266,80 (três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, 
duzentos e sessenta e seis cruzados e oitenta centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Jussara, 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 
Cz$ 3.362.266,80 (três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e 
oitenta centavos), correspondente a 68.066,38 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada a implantação de meis-fios, sarjetas e galerias pluviais, construção de duas lavanderias públicas 
e aquisição de equipamentos para coleta e destinação de lixo, 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, 22 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 200 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 450.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterado pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985 do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
450.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à canalização de córregos 
situados no vale do Ribeirão Arrudas, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 201 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor, em 
cruzados, equivalente a 120.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, 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, em cruzados, equivalente a 120.000 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de galerias de águas pluviais, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 202 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 6.165,90 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 6.165,90 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
Postos de Saúde, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 26 ago. 1986.     

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 203 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil, Estato 
do Piauí, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 4.898,08 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil, 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 equivalente, em cruzados, a 4.898,08 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de obras de infra-estrutura urbana, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 



_________________ 

DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 204 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a contratar 
operação de crédito no valor equivalente, em cruzados, a 
236,315,78 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

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 contratar operação de crédito no valor equivalente, em 
cruzados, a 236.315,78 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada ao reequipamento da 
Polícia Militar. 

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

Senado Federal, 22 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 205 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 207.187,80 
(duzentos e sete mil, cento e oitenta e sete cruzados e oitenta 
centavos). 

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 Cz$ 207.187,80 (duzentos e sete mil, cento e oitenta e sete cruzados e oitenta centavos), 
correspondente a 4.194,35 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, 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, 22 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 206 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Distrito Federal, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
418.526 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Distrito Federal autorizado a contratar junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, uma operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 418.526 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, 



destinada a financiar a aquisição de 2 helicópteros e outras viaturas destinados ao equipamento e 
reequipamento da Secretaria de Segurança Pública, no Distrito Federal. 

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

Senado Federal, 22 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 207 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 5.261.593,05 (cinco milhões, 
duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e três 
cruzados e cinco centavos). 

Art. 1º – É o Governo do Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 1º de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
5.261.593,05 (cinco milhões, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e três cruzados e cinco 
centavos), correspondente a 90.250 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 58.300,20, vigente 
em outubro de 1985, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à construção de um Centro de Saúde no Município de 
Itapevi (20.179 UPC) e aquisição de equipamentos comunitários a serem implantados naquele Município 
(70.071 UPC), obedecidas as 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 agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 26 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 208 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 655.787,73 
(seiscentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete 
cruzados e setenta e três centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Itapira, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 655.787,73 (seiscentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete cruzados e setenta e três 
centavos), correspondente a 14.286,72 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de creches, no Município, obedecidas as condições estabelecidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 27 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 ago. 1986. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 209 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
215.035,20 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

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 correspondente, 
em cruzados, a 215.035,20 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção de 
novas instalações do Museu do Estado. 

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

Senado Federal, 27 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 210 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 8.082.470,14 (oito milhões, 
oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta cruzados e quatorze 
centavos). 

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, autorizada a contratar operações de crédito no valor global de Cz$ 
8.082.470,14 (oito milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta cruzados e quatorze centavos), 
correspondente a 211.536,14 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – PAS, destinada à construção de 
cadeias de comarca (operação I) e melhoria do sistema penitenciária da Estado (operação I) e melhoria do 
sistema penitenciário do Estado (operação II), 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, 28 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 211 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
200.012,63 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do art. 2º da Resolução nº 98, de 11 de 
outubro de 1976, alterado pela É solução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 200.012,63 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de Centro de Interesse Comunitário do 
Estado. 

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



Senado Federal, 28 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente 

_________________ 

DO, 29 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 212 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caldas Novas, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.728.890,80 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, oitocentos 
e noventa cruzados e oitenta centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, nos termos da art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 1.728.800,80 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa cruzados 
oitenta centavos), correspondente a 35.000 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à ampliação dos sistemas de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas e aquisição de equipamentos 
para coleta e destinação final do lixa, 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, 28 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 213 – D E 19 86 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de FF 38.000.000,00 (trinta e oito 
milhões de francos franceses). 

Art. 1º – É o Governo do Distrito Federal autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de FF 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de francos franceses, 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto à Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, 
destinada à aquisição de equipamento do Hospital Regional da Asa Norte. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos termo 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 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. 

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

Senado Federal, 28 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 29 de ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 214 – DE 1986 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.910.4Z3,00 (um milhão, novecentos e dez mil, quatrocentos e 
vinte e três cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro do 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 1.910.423,00 (um milhão, novecentos e dez mil, quatrocentos e vinte e três cruzados), correspondente 
a 50.000 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de 
Cr$ 38.208,48, vigente em maio de 1985, junto á Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, meios-
fios e sarjetas e à aquisição de equipamentos para coleta 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, 28 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 29 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 215 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 606.480.000,00 (seiscentos e 
seis milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzados. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Maranhão, 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 Cz$ 
606.480.000,00 (seiscentos e seis milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzados), junto ao Banco do Estado 
do Maranhão S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, 
destinada a atender às responsabilidades financeiras com a execução do PLANHAP, obedecidas as 
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 agosto de 1988. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 ago. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 216 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 458.937,49 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil, 
novecentos e trinta e sete cruzados e quarenta e nove centavos. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1918, do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 458.937,49 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil, novecentos e trinta e sete 
cruzados e quarenta e nove centavos), correspondente a 8.586,32 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 58.437,40, vigente em setembro de 1985, 
junto á Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social – FAS, destinada a reformas na sede própria do “Patronato Agrícola e Escola de Artes e Ofícios 
Imaculada Conceição”, no 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, 28 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 ago. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 217 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alvarenga, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor, 
correspondente, em cruzados, a 18,163,58 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Alvarenga, Estado de Minas gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 19l6, alterado pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar oposição de crédito na valor correspondente, em 
cruzados, a, 18.163,52 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a financiar obras de 
Infra-estrutura urbana, no Município. 

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

Senado Federal, 28 de agosto de l986. – José Fragelli, Presidente, 

_________________ 

DO, 29 ago. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 218 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lages, Estado de Santa 
Catarina, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.301.712,58 (um milhão, trezentos e um mil, setecentos e doze 
cruzados e cinqüenta e dois centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Lages, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 19l6, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 1.301.712,52 (um milhão, trezentos e um mil, setecentos e doze cruzados e cinqüenta e 
dois centavos), correspondente a 28.358,57 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45. 901,91, vigente em julho de 1985, junto á Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de galerias 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, 28 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 ago. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 219 – DE 1986 

Autoriza s Prefeitura Municipal de Pires do Rio, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 



1.873.618,16 (um milhão, seiscentos e setenta e três mil, 
seiscentos e dezoito cruzados e dezesseis centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pires do Rio, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1978, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 1.073.618,16 (um milhão, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e dezoito cruzados e 
dezesseis centavos), correspondente a 33.881,05 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada á, implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas e aquisição de equipamentos para a 
coleta de lixo, 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, 28 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 ago. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 220 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás, 
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
645.968,99 (seiscentas e quarenta e cinco mil, novecentos e 
sessenta e dois cruzadas e noventa e nove centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campo Alegre 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 contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 645,902,99 (seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois 
cruzados e noventa e nove centavos), correspondente a 13.077 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional – ORTN. considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.398,88, vigente em agosto de 1985, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social – FAS, destinada à implantação de meios-fios, sarjetas e galerias de águas pluviais; construção dè 
lavanderia pública e aquisição de equipamentos para coleta e transporte de lixo operação I)  construção e 
equipamento de uma, escola maternal e pré-escolar (operação II), 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, 28 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 20 ago. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 221 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaporanga, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor 
equivalente, em cruzados, a 44.886,47 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, nas 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 equivalente, em enviados, a 44.386,47 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 



destinada à execução de obras de infra-estrutura básica nas vias urbanas 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 agosto de 1985. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 ago. 1988 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 222 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes, Estado 
de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 831.865,03 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta 
e cinco cruzados e três centavos). 

Art. 1º – É a prefeitura Municipal de Pedras Grandes, .Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada á contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 331.865,03 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco cruzados e 
três centavos), correspondente a 6.718,34 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$. 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de obras de infra-estrutura básica nas vias urbanas, 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, 17 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente, 

_________________   

DO, 19 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 223 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araranguá, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
689.758,86 (seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e cinqüenta 
e oito cruzados e oitenta e seis 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 1978, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 629.158,86 (seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e cinqüenta e oito cruzados e oitenta 
e seis centavos), correspondente a 14.983 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em junho de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à aquisição de equipamentos ,para a coleta de lixo, 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, 17 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 19 set. 1986 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 224 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus, Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 458.749,57 (quatrocentos e cinqüenta e dois mil, setecentos e 
quarenta e nove cruzados e cinqüenta e sete centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Bom Jesus, 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 Cz$ 452.749,57 (quatrocentos e cinquenta. e dois mil, setecentos e quarenta e nove 
cruzados e cinquenta e sete centavos), correspondente a 9.165,55 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional – ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88; vigente em agosto de 1985, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social – FAS, destinada à realização de obras de infra-estrutura; aquisição de equipamentos para coleta de 
lixo, transporte de carne e de água e construção de centro de abastecimento, no Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central no respectiva processo. 

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

Senado Federal, 17 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 23 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 225 – DE 1986 

Prorroga por 90 (noventa) dias o prazo concedido à 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 58, 
de 1980, destinada a investigar o funcionamento do mercado 
financeiro do País. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único – É prorrogada por 90 (noventa) dias, nos termos do art. 178 do  Regimento Interno, o 
prazo concedido à Comissão Parlamentar de 1nquérito criada pela Resolução nº 52, de 1980, destinada a 
investigar o funcionamento do mercado financeiro do País. 

Sala das Comissões, 18 de setembro de 1986. – Hélio Gueiros – Amir Gaudêncio – Saldanha Derzi – 
Cid Sampaio – Nivaldo Machado – Arno Damiani – Fernando Henrique Cardoso – Helvídio Nunes – Dias 
Macedo – José Ignacio Ferreira – Jorge Kalume . Moacyr Duarte – Jamil Haddad – Raimundo Parente – 
Octávio Cardoso – Nelson Carneiro – Carlos lyra – Ivan Bonato – Altevir Leal – Marcelo Miranda – Benedito 
Ferreira – Afonso Sancho – Carlos Alberto – Lourival Baptista. 

_________________ 

DO, 22 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 226 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paracambi, Estado do 
Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a l7.544,83 Obrigações do Tesouro  
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 17. 544,83 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 



qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no Município. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 227 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 102,800,000.00 (cento e 
dois milhões e duzentos mil dólares americanos), destinada à 
execução de programa de investimentos nas áreas de transporte 
e energia. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Pará autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 102,200,000.00 (cento e dois milhões e duzentos mil 
dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado, destinada à execução de programa de investimentos nas áreas de transporte e energia, daquele 
Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive a 
exame das condições crediticias 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 de execução da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, as disposições do Decreto Legislativo nº 5, de 15-4-85, daquele Estado, 
autorizado da operação, modificado pelo de nº 32, de 12. de setembro de 1985. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 228 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 459.098 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, 
de 11 de outubro de 1916, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985,. ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 459.092 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a implantação de unidades de segurança em diversos 
municípios do Estado. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 set. 1986 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 229 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
51.072.000,00 (cinquenta e um milhões e setenta e dois mil 
cruzados). 

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 contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 51.072.000,00 (cinqüenta e um milhões e setenta e dois mil cruzados), correspondente a 
480.000 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, 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 referente ao Plano Integrado de Apoio aos Municípios (Promunicipio), obedecidas as 
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 setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 21 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 230 – DE 1986 

Autoriza o Governo da Estado de Pernambuco a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 40,000,000.00 
(quarenta milhões de dólares americanos), destinados ao 
Programa de Refinanciamento da Dívida Externa daquele 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$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos), 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a 
refinanciar o Programa da Divida Externa daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias de operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. lº, 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, as disposições da Lei Estadual nº O 805, de 24 de janeiro de 1986, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 231 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
403.200,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados a 403.200,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 



Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de sistema de abastecimento dágua no 
interior do Estado – Bloco I cação. 

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 232 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
27.541.146,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e quarenta e um 
mil, cento e quarenta e seis cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, Estado de  São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 2V.541.146,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e quarenta e 
seis cruzados), correspondente a 600.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, 
vigente em julho de 1985, 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, no 
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, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 233 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 6;000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 6.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no Município. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 234 – DE 1986 

Autoriza a Universidade Estadual de Campinas, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito: no valor 



correspondente, em cruzados, a 160.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Universidade Estadual de Campinas, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro De 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 160.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à, Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação da 
primeira etapa da Biblioteca Central da Universidade. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 235 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 185.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 135.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à canalização do 
córrego, no Município. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 236 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos 
Campos, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 31.775,88 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN, 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 31. 775,88 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de um 
Centro de Abastecimento, no Município. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986, – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 set. 1986. 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 237 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura. Municipal de Guaçuí, Estado do 
Espirito Santo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 12.196,68 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN . 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 12.196,68 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto á Caixa Econômica Federal, esta na, 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no Município. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 238 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Olinda, Estado de 
Pernambuco, a  contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 836.935,70 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º –É a Prefeitura Municipal de Olinda, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzadas, a 236.935,70 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação da lª 
Etapa do Projeto “Pé no Chão”, no Município, 

Art. 2º – Este Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 239 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado 
da Paraíba, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 181.682,48 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

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, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 121.882,42 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à modernização e 
racionalização da Feira/ Mercado Central, no Município. 



Art. 2º – Este Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 22 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 240 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nortelândia, Estado de 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 18.587,21 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Nortelândia, Estado do Mato Grossa, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados a 18.567,21 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a obras de infra-
estrutura urbana, no Município. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 22 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 241 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 4.316,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 4.316,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
Unidade Escolar, no Município. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente 

_________________ 

DO, 22 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 242 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia 
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 32.355,07 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Aparecida, de Goiânia, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas da Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 32.355,07 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo e para aterro sanitário, no Município. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente 

_________________  

DO, 22 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 243 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ubatã, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 56.84640 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ubatã, Estado da Bahia, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1975, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzadas, a 
56.846,20 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de uma Casa de 
Saúde e Maternidade, no Município. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986, – José Fragelli, Presidente 

_________________  

DO, 24 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 244 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 155.857.060,80 (cento e cinqüenta e cinco milhões, 
oitocentos e cinqüenta e sete mil, sessenta cruzados e oitenta 
centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada s contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 155.857.060,80 (cento e cinquenta e cinco milhões oitocentos e cinqüenta e sete 
mil, sessenta cruzados e oitenta centavos), junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A„ este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada a execução de obras de 
infra-estrutura dentro do Projeto CURA, 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, 19 de setembro de 1986, – José Fragelli, Presidente 

_________________  

DO, 24 set, 1986. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 245 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 82. 
705,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 82.705,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de sistemas de abastecimento d’água, no 
Estado. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente  

_________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 246 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina, a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 152.842,85 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

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, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 152.842,85 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à conclusão de obras e aquisição de 
equipamentos de penitenciárias, no Estado. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986, – José Fragelli, Presidente  

_________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 247 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arandu, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito, no valor correspondente, 
em cruzados a 83.810,98 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Arandu, Estado de São Paulo, nos termos da art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzadas, a 23.610,93 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
meios-fios, sarjetas e pavimentação, no Município. 

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

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 



DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 248 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 51.660 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

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, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 51.660 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
unidades de Medicina Preventiva, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 249 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tumiritinga, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 14.161,56 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Tumiritinga, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1978, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 14.161,56 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
esgotos sanitários, galerias pluviais e calçamento, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 250 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
872.400.000,00 (trezentos e setenta e dois milhões e quatrocentos 
mil cruzados). 

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 contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 372.400.000,00 (trezentos e setenta e dois milhões e quatrocentos mil cruzados), 
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 canalização de córregos, implantação e 



pavimentação de avenidas, 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, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 251 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 5.284,30 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados a 5.284,30 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto á Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada á implantação de um 
Centro social, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 252 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaquiraí, Estado do Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 18.319,98 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Itaquiraí, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 18.319,92 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN,. junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
galerias pluviais, guias e sarjetas, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 253 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato 
Grosso, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 



crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.074,96 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

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, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito na valor 
correspondente, em cruzados, a 3.074,96 Obrigações da Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à quitação de débito decorrente de implantação de obras de galerias pluviais, guias e sarjetas, no 
Município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 24 set. 1986. 

__________________ 

RESOLUÇÃO N. 254 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
190.193,56 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

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, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada s contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzadas, a 190.193,56 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de aterros sanitários e aquisição de 
equipamentos para determinação final de lixo, no Estado. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DO, 24 set. 1986. 

__________________ 

RESOLUÇÃO N. 255 – DE 1986 

Autoriza o Departamento Municipal de Água e Esgoto de 
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 10.304.500,00 (dez milhões, trezentos e 
quatro mil e quinhentos cruzados). 

Art. 1º – É o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, 
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 Cz$ 10.304.500,00 (dez milhões, trezentos e quatro mil e 
quinhentos cruzados), 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 ampliação e melhoria do sistema de 
abastecimento de água na Município de Juiz de Fora, 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, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

__________________ 



DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 256 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 25.452,66 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 25.452,66 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à quitação de dividas 
decorrentes da construção de galerias pluviais, guias e sarjetas, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 24 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 257 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Luciara , Estado do Mato 
Grosso, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 34.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Luciara, Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 34.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
uma Unidade interada de Saúde, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 258 – DE 1986 

Autoriza s Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 26.719,12 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
26.719,12 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 



gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à ampliação e construção de 
unidades escolares de 1º Grau, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DO, 24 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 259 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bonito, Estado do Mato 
Grosso do Sul, a realizar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 33.030,97 Obrigações do tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 33.030,97 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a obras de infra-
estrutura urbana, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 24 set. 1986. 

__________________ 

RESOLUÇÃO N. 260 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Colíder, Estado do Mato 
Grosso, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 68.756,36 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Colíder, Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 68.765,36 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
unidades escolares na zona rural e urbana, do Município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 24 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 261 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em 
Cz$ 276.852.800,00 (duzentos e setenta e seis milhões, oitocentos 



e cinqüenta e dois mil e oitocentos cruzados) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais, autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro 
estabelecido no item IV do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de 
uma emissão de 2.602.000 Obrigações do Tesouro do Estado de Minas Gerais (OTM), equivalente a Cr$ 
276.852.800,00 (duzentos e setenta e seis milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil e oitocentos 
cruzados), destinada ao financiamento do Programa de Melhoramentos de Rodovias do Vale do 
Jequitinhonha, obedecidas as 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 setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 262 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Farroupilha, Estado do 
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 117.387,10 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 117.387,10 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a obras de infra-
estrutura urbana, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 263 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de 
Alagoas, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 450.371,13 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

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, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
450.371,13 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação do sistema de 
drenagem na favela Coréia, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 



DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 264 – DE 1986 

Altera a Resolução nº 8, de 3 de abril de 1986. 

Art. 1º – O art. 1º da Resolução nº 8, de 3 de abril de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º – É o Governo do Distrito Federal autorizado a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, a 15.301.599 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto ao Banco Nacional da 
Habitação, destinada a financiar diversas atividades constantes da Exposição de Motivos nº 015/86-GAG, 
do Senhor Governador do Distrito Federal.” 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente  

________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 265 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da 
Glória, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 22.054,86 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 22.054,86 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
calçamento de meios-fios, no Município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 266 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel Aleixo, 
Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 2.141,25 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Miguel Aleixo, Estado de Sergipe, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 2.141,25 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
Postos de Saúde, no Município. 

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



Senado Federal, 23 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 267 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 353.978,20 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
353.978,20 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de feiras 
públicas e calçamento, no Município. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na desta de sua publicação. 

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 268 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
354.600,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 354.600,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de sistemas de abastecimento de água, 
no Estado. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 269 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 150.514,06 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
150.514,06 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 



de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de meios-fios, 
sarjetas, galerias pluviais e calçamento, no Município. 

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

Senado Federal, 23 de setembro de 1986. – José Fragelli, presidente. 

________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 270 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 439.336,74 Obrigações do Tesouro Nacional – 
OTN. 

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, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 439.336,74 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de Sistema de Macrodrenagem 
para o coletor principal da Bacia do rio Camurujipe, no Município. 

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

Senado Federal, 23 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 26 set. 1986. 

___________________ 

RESOLUÇÃO N. 271 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 347. 004,20 Obrigações do Tesouro Nacional – 
OTN. 

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, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito na valor correspondente, em cruzados, a 347.004,20 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de Sistema de Macrodrenagem 
da Bacia Camurujipe, no Município. 

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

Senado Federal, 23 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 26 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 272 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 



correspondente, em cruzados, a 159.637,90 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ponta Porão, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 159. 637,90 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
obras de infra-estrutura urbana e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Município. 

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

Senado Federal, 23 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 26 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 273 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 33.215,84 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 33.215,84 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à conclusão e 
implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, no Município. 

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

Senado Federal, 23 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DO, 24 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 274 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 21.953,46 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 21.958,46 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
unidades 

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

Senado Federal, 23 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 25 set. 1986. 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 275 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mundo Novo, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.737,21 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Mundo Novo, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 3. 737,21 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto a Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada á aquisição de 
equipamento para coleta de lixo, no Município. 

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

Senado Federal, 23 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 25 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 276 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rochedo, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 10.583,38 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rochedo, Estado do Mato Grosso do Sul, nas termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 10.583,38 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto a Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – EAS, destinada á implantação de 
unidades escolares a nível de 1º grau, no Município. 

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

Senado Federal, 23 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 25 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 277 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
412.200,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados a 412.200,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de sistemas de abastecimento d’água no 
interior do Estado – Bloco V. 



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

Senado Federal, 23 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DO, 25 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 278 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Treze de Maio, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
133.028,13 (cento e trinta e três mil, vinte e oito cruzados e treze 
centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Treze de Maio, 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$ 133.028,13 (cento e trinta e três mil, e vinte e oito cruzados e treze centavos), 
correspondente a 2.489,42 Obrigações Reajustáveis do tesouro Nacional – ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 53.437,40, vigente em setembro de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à execução de 
obras de infra-estrutura urbana, obedecidas as condições admitidas pelo Banco central do Brasil no 
respectivo processo. 

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

Senado Federal, 23 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DO, 25 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 279 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Costa Rica, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 20.500,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Costa Rica, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 20. 
500,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a obras de infra-estrutura urbana, 
no Município. 

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

Senado Federal, 23 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DO, 25 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 280 – DE 1986 



Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
941.109,00 Obrigações do Tesouro Nacional; – OTN. 

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, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 941.109,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a implantação de presídios regionais, no Estado. 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 25 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 281 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Estado de 
Alagoas, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 261.349,29 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Estado de Alagoas, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
261.349,29 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de Central de 
Abastecimento, no Município. 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 25 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 282 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão, a elevar em 
Cr$ 72.872.615,20 (setenta e dois milhões, oitocentos e setenta e 
dois mil, seiscentos e quinze cruzados e vinte centavos) o 
montante de sua divida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros 
estabelecidos no inciso 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 realizar operação de 
crédito no valor de Cr$ 72.872.615,20 (setenta e dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e 
quinze cruzados e vinte centavos) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES, destinado à implantação e melhoria de rodovias vicinais, no 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, 24 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 



DO, 25 set.1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 283 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Acre a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
871. 892,61 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Acre, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 871.892.61 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAZ, destinada à implantação de Hospital Geral, no Estado. 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. – Senador José Fragelli. Presidente.      

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 284 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de colíder, Estado do Mato 
Grosso, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 29.839,49 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Colíder, Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 29.839,49 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à, implantação de 
postos de saúde, no Município. 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DO, 25 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 285 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do 
Piauí, a contratar operação de crédito, no valor correspondente, 
em cruzados, a 61 795,97 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
61.795,97 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo, construção de um prédio para administração e apoio aos trabalhadores do aterro sanitário e 
reforma do prédio onde funciona a administração do Departamento de Limpeza Pública, no Município. 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  



________________ 

DO, 26 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 286 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do 
Piauí, a contratar operação de crédito, no valor correspondente, 
em cruzados, a 115.677,39 Obrigações do Tesouro Nacional – 
OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 871.892,11 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto alterada pela Resolução nº 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 115.677,39 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à ampliação do sistema de drenagem, no município. 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 26 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 287 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de 
Alagoas, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 458.640,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

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, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 458.640,00 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a implantação de sistema de drenagem, no 
município. 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DO, 26 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 288 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Erval Velho, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
488.781,74 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta 
e um cruzados e setenta e quatro centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Erval Velho, 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$ 488.781,74(quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e um cruzados e setenta 
e quatro centavos), correspondente a 9.146,81 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional –ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 53.437,40 vigente à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
Hospital Geral, no Estado. 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 25 set. 1986.  

__________________ 

Em setembro de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAZ, destinada à implantação de obras e infra-estrutura urbana, 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, 24 de agosto de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DO, 26 set. 1986.  

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 289 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 58.020,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Valinhos, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 58. 
020,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto a Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de Ambulatório 
Geral, no município. 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

________________ 

DO, 26 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 290 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Marabá, Estado do Pará, 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 44.779,48 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Marabá, Estado do Pará, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 



44.779,48 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a obras de infra-estrutura urbana, 
no município. 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 26 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 291 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Governador Celso 
Ramos, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 19.999,17 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, nos 
termos do art. 2º da Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 19.999,17 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada a obras de infra-estrutura urbana e aquisição de equipamentos 
para coleta de lixo, no município. 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 26 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 292 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 276.906.106,40 (duzentos e 
setenta e seis milhões, novecentos e seis mil, cento e seis 
cruzados e quarenta centavos). 

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 de Cz$ 
276.906.106,40 (duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e seis mil, cento e seis cruzados e quarenta 
centavos), junto ao Banco do Estado de Goiás S/A, este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional de Habitação – BNH, destinada à implantação de obras de canalização urbana, em Goiânia, 
obedecidas as condições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 26 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 293 – DE 1986 



Altera a Resolução nº140, de 28 de abril de 1983, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, 
a realizar operação de empréstimo externo na valor de US$ 
10,000,000.00 (dez milhões de dólares americanos). 

Art. 1º – O art. 1º da Resolução nº 140, de 28 de abril de 1983, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, 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 americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado, destinada à ampliação do sistema viário, construção do terminal rodoviário, implantação do 
sistema de drenagem, canalização de córregos, implantação do sistema de trólebus (17 km de linhas, 
garagem, oficina e construção de 10 veículos), além de construção de creches e pré escolas,” 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1986, – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 26 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 294 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, Estado 
de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 10.089,63 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 10.089,63 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos para a coleta e tratamento de lixo, no município. 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1938. – José Fragelli, Presidente. 

________________ 

DO, 26 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 295 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cotia, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 75.445,11 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cotia, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 75.445,11 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de meios-fios, sarjetas, rede de 
galerias de águas pluviais e elementos de captação, cascalhamento, competição e acerto de greide, no 
município. 

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



RESOLUÇÃO N. 297 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Axixá de Goiás, Estado 
de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
316.463,86 (trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e 
três cruzados e oitenta e seis centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Axixá 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 contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 316.463,86(trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e três cruzados e oitenta e 
seis centavos), correspondente a 8.282,56 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerada o valor nominal da ORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de meios-fios, sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta de lixo 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, 25 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 29 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 298 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracati, Estado do 
Ceará, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 52.055,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 26 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 296 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado do Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 114.768,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 114.768,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto á Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
galerias de águas pluviais no município. 

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

Senado Federal, 25 de setembro de 1986, – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 26 set. 1986 

_________________ 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Aracati, Estado do Ceará, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
52.055,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de maiôs - fios, 
sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta de lixo e aterro sanitário no município. 

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

Senado Federal, 25 de setembro de 1986, – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 299 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Orleans, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 9.777,69 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Orleans, Estado de Santa Catarina, nas termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 9.777,69 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
galerias de águas pluviais e calçamento no município. 

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



Senado Federal, 25 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 300 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 438.261.174,40 (quatrocentos 
e trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e 
sessenta e quatro cruzados e quarenta centavos). 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Goiás, nos termos da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 438.261.174,40 
(quatrocentos e trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e setenta e quatro cruzados e 
quarenta centavos), junto ao Banco do Estado de Goiás S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação – BNH, destinada à implantação de projetos de ampliação do sistema de 
esgoto sanitário de Goiânia, obedecidas as demais condições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 25 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 301 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado 
da Paraiba, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 62.938,70 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraiba, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
62.932,70 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo, no município. 

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

Senado Federal, 25 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 302 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado 
da Paraíba, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 78.137,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 



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, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 78.137,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à recuperação e 
ampliação da rede escolar, no município. 

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

Senado Federal, 25 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 303 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Figueirópolis, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 12.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Figueirópolis, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 12.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção de um 
Centro Comunitário, no Município. 

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

Senado Federal, 25 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 304 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Trombudo Central, 
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 185.910,85 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e 
dez cruzados e oitenta e cinco centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Trombudo Central, 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 Cz$ 185.910,85 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dez cruzados e oitenta e cinco 
centavos), correspondente a 3.479,04 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, considerado 
o valor nominal da ORTN de Cr$ 53.437,40, vigente em setembro de 1985, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à 
aquisição de equipamentos para coleta de lixo, 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, 25 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 set. 1986 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 305 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulista, Estado de 
Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 68.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Paulista, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 68.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
Centros e Postos de Saúde, no Município. 

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

Senado Federal, 25 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 306 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do Pilar, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 25.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Morro do Pilar, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 25.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à canalização do 
ribeirão da Mata, no Muni-Município. 

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

Senado Federal, 25 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 307 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 40,800,000.00 
(quarenta milhões e oitocentos mil dólares americanos.) 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 40,800,000.00 (quarenta milhões e oitocentos mil dólares 
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financeiro a ser indicado, 
destinada a refinanciar o Programa da Dívida Externa daquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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, as disposições da Lei Estadual nº 4.627, de 15 de maio de 1985, autorizadora 
da operação. 

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

Senado Federal, 26 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 29 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 308 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do 
Piauí, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 112.102,54 Obrigações do Tesouro Nacional – 
OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado de Piauí, nos termos do art. 2º da Resolução  
nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
112.102,54 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à reforma, ampliação e 
implantação de mercados públicos, no Município. 

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

Senado Federal, 26 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN, 29 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 309 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 117.236,53 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 117.236,53 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à canalização do 
Ribeirão da Mata, no Município. 

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

Senado Federal, 26 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 30 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 310 – DE 1986 

Altera a Resolução nº 206, de 22 de agosto de 1986. 



Art. 1º – O art. 1º da Resolução nº 206, de 22 de agosto de 1986, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 1º – É o Governo do Distrito Federal autorizado a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 418.526,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta como gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada ao 
equipamento e reequipamento do setor de segurança pública, no Distrito Federal.” 

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

Senado Federal, 26 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 30 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 311 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ijuí, Estado do Rio 
Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 5.173,99 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 5.173,99 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no Município. 

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

Senado Federal, 26 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 30 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 312 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 59.105,00 OTN. 

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, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 59.105,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
sistema de drenagem pluvial, meios-fios, passeios e sarjetas, no Município. 

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

Senado Federal, 26 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 30 set. 1986 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 313 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pará de Minas, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 161.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 161.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à canalização do 
ribeirão Paciência, no Município. 

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

Senado Federal, 26 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 30 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 314 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 412.653,33 Obrigações do Tesouro Nacional – 
OTN. 

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, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
412.653,33 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de Sistema de 
Macrodrenagem da bacia do rio Camuruigipe (trecho: Posto Mataripe – Costa Azul), no Município. 

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

Senado Federal, 26 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 30 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 315 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 40.488,39 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

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, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 40.488,39 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à ampliação da rede 
de esgoto, no Município. 

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



Senado Federal, 26 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 30 set. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 316 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, 
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 9.511,49 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.511,49 Obrigações do Tesouro Nacional – 
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de equipamentos para a coleta de lixo, no Município. 

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

Senado Federal, 26 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 30 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 317 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Praia Grande, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 38.454,27 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Praia Grande, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 38.454,27 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto a Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à canalização de 
águas pluviais e pavimentação das vias urbanas, no Município. 

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

Senado Federal, 26 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 30 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 318 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 13.283,06 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1916, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 



ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 13.283,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à realização de 
melhorias no Centro Esportivo e Cultural, no Município. 

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

Senado Federal, 26 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 30 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 319 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 31.920.000,00 (trinta e um milhões, novecentos e vinte mil 
cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 31.920.000,00 (trinta e um milhões, novecentos e vinte mil cruzados), junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S/A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação, obedecidas as demais exigências estabelecidas pelo Banco Central da Brasil, no respectivo 
processo. 

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

Senado Federal, 28 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 30 set. 1986. 

______________________ 

RESOLUÇÃO N. 320 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juscimeira, Estado do 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 19.794,60 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Juscimeira, Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
19.794,60 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica. Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a obras de infra-estrutura básica, 
no Município. 

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

Senado Federal, 26 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 30 set. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 321 – DE 1986 



Autoriza o Governo do Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
514.495,16 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

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, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 514.495,76 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à conclusão e adaptação de um prédio para 
implantação do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, naquele Estado. 

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

Senado Federal, 26 de setembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 4 dez. 1986. 

_____________________ 

RESOLUÇÃO N. 322 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Serra, Estado do Espírito 
Santo, a contratar operação de crédito no valor correspondente a 
Cz$ 127.680.000,00 (cento e vinte e sete milhões, seiscentos e 
oitenta mil cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Serra, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente a Cz$ 127.680.000,00 
(cento e vinte e sete milhões, seiscentos e oitenta mil cruzados), junto ao Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo S.A., este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada à implantação de 
projetos de urbanização (Programa CURA e plano PROMUNICÍPIO), no Município. 

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

Senado Federal, 3 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 4 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 323 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
elevar, em até 2.000.000 Obrigações do Tesouro Estadual – OTE – 
RS, o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar, temporariamente, os 
parâmetros estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, 
modificada pela de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de permitir o registro 
de uma emissão de 2.000.000 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, destinado ao 
financiamento do programa a ser desenvolvido pela Companhia Estadual de Energia Elétrica, obedecidas 
as 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 dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 4 dez. 1988. 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 324 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vilhena, Estado de 
Rondônia, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
8.732.430,00 (dois milhões, setecentos e trinta e dois mil, 
quatrocentos e trinta cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Vilhena, 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 Cz$ 2.732.430,00 (dois milhões, setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta cruzados), 
correspondente a 600.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 4.554,05, vigente em julho de 
1983, junto ao Banco do Estado de Rondônia S.A., este na qualidade de agente financeiro da operação, 
destinada à implantação do asfaltamento no sistema viário do Projeto CURA, drenagem de águas pluviais, 
desapropriação de uma área, construção de uma creche, urbanização, recreação e lazer, 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, 3 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 4 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 325 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a realizar 
operação de crédito externo no valor de US$ 23,000,000.00 (vinte 
e três milhões de dólares americanos). 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Mato Grosso autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de até US$ 23,000,000.00 (vinte e três milhões de dólares 
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, destinada a seu programa de 
refinanciamento da dívida externa. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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 artigo 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, as disposições da Lei Estadual nº 5.030, de 19 de junho de 1986, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 4 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 5 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 326 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná, a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 58,000,000.00 
(cinqüenta e oito milhões de dólares americanos) destinada ao 
Programa de Refinanciamento da Dívida Externa 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$ 58,000,000.00 (cinqüenta e oito milhões de dólares 
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, 
destinada a refinanciar o Programa da Dívida Externa d'aquele Estado. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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 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, as disposições da Lei Estadual nº 8.215, de 30 de dezembro de 1985, autorizadora da 
operação. 

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

Senado Federal, 4 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 5 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 327 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de U$$ 84,000,000.00 (oitenta e 
quatro milhões de dólares americanos). 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Ceará autorizada a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 84,000,000.00 (oitenta e quatro milhões de dólares 
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, 
destinada à aplicação em seu Programa de Refinanciamento da Dívida Externa. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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 artigo 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 11.040 de 28 de junho de 1985, 
autorizadora da operação. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Senado Federal, 4 de dezembro 
de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 5 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 328 – DE 1986 

Autoriza o Poder Executivo a alienar terras do domínio da 
União destacadas da gleba Iriri situada no Município de Colíder 
Estado do Mato Grosso para reassentamento de ex-ocupante das 
Reservas Indígenas Pimentel Barbosa e Parabubure na forma que 
indica. 

Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a alienar terras do domínio da União, destacadas da gleba 
Iriri, situada no Município de Colíder, Estado do Mato Grosso, com a área que se indica, aos seguintes ex-
ocupantes das Reservas Indígenas Pimentel Barbosa e Parabubure; 

– Uta-Agropecuária, Indústria e Comércio Ltda., 5.495 hectares, e  

– Arthur Wigderowitz, 9.999 hectares. 



Art. 2º – As alienações de que trata o artigo anterior se fazem nos termos dos Decretos nºs 84.832, 
de 24 de junho de 1980, 85.210, de 29 de setembro de 1980 e 85.687, de 2 de fevereiro de 1981, com a 
expedição de título definitivo de domínio. 

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

Senado Federal, 4 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 5 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 329 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil 
cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, nos termos do artigo 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil cruzados), junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeira do Banco Nacional da Habitação – 
BNH, destinada à execução de obras do Programa CURA II, no Município, admitidas as condições 
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 4 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 5 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 330 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alegrete, Estado do Rio 
Grande do Sul, a realizar operação de crédito no valor 
correspondente a Cz$ 20.786.400,00 (vinte milhões, setecentos e 
vinte e seis mil e quatrocentos cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 20.726.400,00 (vinte milhões, 
setecentos e vinte e seis mil e quatrocentos cruzados), junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
S.A., este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada a projetos de desapropriação, 
terraplenagem, esgoto pluvial, pavimentação e iluminação, no âmbito do PROMUNICÍPIO. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 11 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 331 – DE 1986 



Autoriza o Poder Executivo a conceder à Companhia Vale 
do Rio Doce – CVRD, o direito real de uso resolúvel de uma gleba 
de terras do domínio da União, adjacente à Província Mineral de 
Carajás, e localizada no Município de Marabá, Estado do Pará, 
com a área de 411.948,87 hectares (quatrocentos e onze mil, 
novecentos e quarenta e oito hectares e oitenta e sete ares) na 
forma que indica. 

Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, o 
direito real de uso resolúvel de uma gleba de terras do domínio da União, adjacente à Província Mineral de 
Carajás e localizada no Município de Marabá, Estado do Pará, com a área de 411.948,87 hectares 
(quatrocentos e onze mil, novecentos e quarenta e oito hectares e oitenta e sete ares). 

Art. 2º – A área de que trata o artigo anterior tem as coordenadas geográficas aproximadas dos 
vértices a seguir indicados: 

Partindo do vértice V-1, situado na Rodovia PA-275 de Coordenadas Geográficas aproximadas de 
06º00’00” Sul e 50º19’49" WGr; daí segue com azimute de 90º00’00” e distância aproximada de 25.200,00m 
até o vértice V-2, situado na margem direita da Ferrovia Carajás, sentido Serra Norte – São Luís de 
Coordenadas Geográficas aproximadas de 06º00’00” Sul e 50º06’13” WGr; daí, segue pela referida margem 
da ferrovia no sentido geral Leste e distância aproximada de 18.000,00m, até o vértice V-3, situado no 
cruzamento da ferrovia com a linha da faixa de domínio dos 100 km da BR-158 (Decreto-lei nº 1.164, de 
1971) de Coordenadas Geográficas de 06º00'03” Sul e 49º57’37” WGe; daí, segue pela linha da referida 
faixa no sentido geral Sudeste e distância aproximada de 7.000,00m, até o vértice V-4, situado na margem 
esquerda do rio Parauapebas de Coordenadas Geográficas aproximadas de 06º01’54” Sul e 49º54’15” 
WGe; daí, segue pela margem citada do rio Parauapebas à montante no sentido geral Sudoeste e distância 
aproximada de 63.000,00m, até o vértice V-5, situado na Foz do Igarapé das Neves ou Sossego; daí, segue 
pela margem esquerda do referido Igarapé à montante no sentido geral Sudoeste e distância aproximada de 
31.000,00m até o vértice V-6 de Coordenadas Geográficas aproximadas de 06º25’17” Sul e 50º15’56" WGr; 
daí, segue com os seguintes azimutes e distâncias aproximadas: 180º00’ – 4.050,00m, 270º00’ – 
4.500,00m, 00º00’ – 2.400,00m, 270º00’ – 6.300,00m, 180º00’ – 6.600,00m, passando respectivamente 
pelos vértices V-7, V-8, V-9, V-10 até V-ll, situado na margem direita do Igarapé Verde de Coordenadas 
Geográficas aproximadas de 06º30'00” Sul e 50º21'43” WGr; daí, segue pela referida margem do Igarapé 
Verde no sentido geral Sudoeste e distância aproximada de 6.000,00m, até o vértice V-12, situado na sua 
foz no Rio Itacaiunas; daí, segue o rio Itacaiunas, margem direita a jusante no sentido geral Noroeste e 
distância aproximada de 120.000,00m, até o vértice V-13 de Coordenadas Geográficas aproximadas de 
05º54’19” Sul e 50º42’51” WGr; daí, segue confrontando-se com o Título de Demosthenes Azevedo Filho, 
com os seguintes azimutes e distâncias aproximados: 158º30’ – 7.000,00m, 67º30’ – 5.500,00m, 338º30’ – 
4,000,00m, passando pelos vértices V-14 e V-15 até o vértice V-16, situado na margem direita do rio 
Itacaiunas de Coordenadas Geográficas aproximadas de 05º54’45” Sul e 50º39’32” WGr; daí, segue pela 
margem citada do rio Itacaiunas a jusante no sentido geral Leste e distância aproximada de 26.000,00m até 
o vértice V-17, situado no cruzamento da Rodovia PA-275 (Estrada Serra Norte), com o rio Itacaiunas; daí, 
segue pela Rodovia PA-275, margem direita sentido rio Itacaiunas/Serra Norte e distância aproximada de 
22.000,00m, até o vértice V-l, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Art. 3º – A concessão do direito real de uso sobre a gleba referida nesta resolução é por tempo 
indeterminado e tem validade a partir da inscrição do ato concessivo, que explicitará os direitos e deveres 
da concessionária, no registro de imóveis competente, contendo cláusulas obrigacionais de: 

a) defesa do ecossistema; 

b) proteção e conservação no seu ambiente natural de exemplares de todas as espécies e gêneros 
da flora e da fauna indígenas; incluindo aves migratórias; 

c) proteção e conservação das belezas cênicas naturais, das formações geológicas extraordinárias ou 
de interesse estético ou valor histórico ou científico; 

d) produção de alimentos para atender às populações envolvidas nos projetos de mineração; 

e) amparo das populações indígenas existentes às proximidades da área concedida e na forma do 
que dispuser convênio com a Fundação Nacional do Índio – FUNAI ou quem suas vezes fizer; 

f) conservação e vigilância das concedidas terras do domínio da União; 

g) aproveitamento das jazidas minerais; e 



h) proteção e conservação dos recursos hídricos existentes na área e outros serviços indispensáveis. 

Art. 4º – A concessão de que trata esta resolução é intransferível, vedado à concessionária manter a 
gleba sem uso por tempo superior a 3 (três) anos a contar da assinatura do ato concessivo. 

Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 11 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 332 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTNs. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTNs, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de penitenciárias regionais, 
no Estado. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 11 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 333 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
elevar em 2.000.000 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul – Tipo Reajustáveis – ORTE-RS. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar, temporariamente, os 
parâmetros estabelecidos nos itens I, II, III e IV do art. 2º da Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, 
modificada pela de nº 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o 
registro de uma emissão de 2.000.000 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – Tipo 
Reajustáveis – ORTE-RS, obedecidas as condições, inclusive destinação dos recursos, admitidas pelo 
Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 11 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 334 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacobina, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 



10.161.944,80 (dez milhões, cento e sessenta e um mil, 
novecentos e quarenta e quatro cruzados e oitenta centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Jacobina; 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 Cz$ 10.161.944,80 (dez milhões, cento e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro cruzados e 
oitenta centavos), junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de agente financeiro da 
operação, destinada à execução de obras e serviços integrantes do Projeto CURA-Piloto, no bairro Caeira, 
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, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 335 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Umuarama, Estado do 
Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
53.418.758,40 (cinqüenta e três milhões, quatrocentos e dezoito 
mil, setecentos e cinqüenta e oito cruzados e quarenta centavos). 

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 contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 53,418.758,40 (cinqüenta e três milhões, quatrocentos e dezoito mil, setecentos e 
cinqüenta e oito cruzados e quarenta centavos) junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na 
qualidade de agente financeiro da operação, destinada ao Projeto CURA III, realização de obras nas áreas 
de Saúde, Serviço Social, Recreação e Lazer, Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Fluviais, Postos 
de Saúde, creches, canchas esportivas, etc., 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, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 336 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itabuna (BA), a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
199.624,06 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Itabuna, Estado da Bahia, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 199.624,06 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestoplantação de 
núcleo cultural, no município. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 337 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Canela, Estado do Rio 
Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
6.881.915,00 (seis milhões, oitocentos e oitenta e um mil, 
novecentos e quinze cruzeiros). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 6.881.915,00 (seis 
milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e quinze cruzados), junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada à implantação do 
Sistema viário e do sistema de drenagem pluvial, no âmbito do promunicípio. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 338 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 91.840,61 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D’Oeste, Estado de São Paulo, nos termos do art. 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 31.840,61 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
galerias de águas pluviais, no município. 

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. – José Fragelli , Presidente, 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 339 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Quirinópolis, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 74.254,89 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É  a Prefeitura Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º da 
Resolução n. 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n. 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 74.254,89 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à obras de infra-
estrutura urbana e aquisição de equipamento para coleta de lixo e aterro sanitário, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 



DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 340 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cláudio, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 110.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cláudio, Estado de Minas Gerais, nas termos do art. 2º da 
Resolução n. 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
110.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de calçamento, 
meios-fios e galerias pluviais, no município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 341 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pojuca, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 298.800,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pojuca, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
298.800,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação do canal de 
drenagem e ampliação do Centro de Abastecimento, no Munícipio. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 342 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cordislândia, Estado de 
Minas Gerais, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados a 16.205,28 Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cordislândia, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 93, de 11 
de outubro de 1975, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a realizar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 16.205,28 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN, junto á Caixa Econômica Federal, esta na qualidade gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a calçamento em poliédrico de vias públicas, no Município. 



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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente,  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 343 – DE 1986 

Dispõe sobre faltas não justificadas de servidores do 
Senado Federal. 

Art. 1º – São abonadas as faltas não justificadas de servidores do Senado Federal, até o limite de 15 
(quinze), ocorridas no periodo compreendido entre 30 de outubro de 1975 e a data de entrada em vigor 
desta Resolução.  

§ 1º – O abono das faltas de que trata este artigo não dará direito ao ressarcimento de vantagens 
financeiras, nem anulará ou modificará quaisquer atos administrativos,   

§ 2º – A Subsecretaria de Administração de Pessoal cancelará, ex officio, as faltas a que se refere 
este artigo. 

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

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente, 

_________________ 

DO N-II, 6 dez. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 344 – DE 1986 

Altera a Resolução nº 12, de 1985 e dá outras providências. 

Art. 1º – O artigo 1º e seu parágrafo único; o artigo 2º, o artigo 4º e o artigo 5º da Resolução nº 12, de 
1985, passam a vigorar com as seguintes redações: 

“Art. 1º – É criado o Pecúlio dos Servidores do Senado Federal e dos órgãos supervisionados, com a 
destinação de amparar a familia do servidor falecido. 

Parágrafo único – São considerados participantes do pecúlio os ocupantes de cargos, empregos e 
funções dos Quadros de pessoal do Senado Federal e dos órgãos Supervisionados, partes permanente e 
suplementar, em atividade na data da adesão. 

Art. 2º – O pecúlio será constituído mediante o desconto mensal, em folha, de 2 (duas) diarias de 
cada participante. 

§ 1º – O benefício por óbito corresponderá a três mil diárias do servidor morto, descontados 20% 
(vinte por cento) para o fundo de reserva. 

§  2º – O conceito de diária é o estabelecimento no artigo 405, da Resolução nº 58, de 1972. 

Art. 4º – É a Comissão Diretora autorizada a regulamentar a presente resolução no prazo de 60 
(sessenta) dias. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua regulamentação.” 

Art. 2º – O pecúlio ora instituído será administrado por uma comissão integrada por participantes 
dele, designados pelo Diretor-Geral da Casa. 

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



Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DCN II, 6 dez. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 345 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Amaro, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 95.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santo Amaro, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 95.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora ao Fundo de Apoio Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
Mercado Público, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 346 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gandu, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ ..... 21.611.285,00 
(vinte e um milhões, seicentos e onze mil, duzentos e oitenta e 
cinco cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Gandu, Estada da Bahia, nos termos do artigo 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolucão nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas ao 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 21.611.285,00 (vinte e um 
milhões, seicentos e onze mil, duzentos e oitenta e cinco cruzados), junto ao Banco do Desenvolvimento da 
Bahia S.A, este na qualidade de agente financeiro da Operação, destinada a implementação do programa 
de complementação urbana, através de execução de Projetos CURA, no Município. 

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

Senado Federal, 4 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 347 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar 
operação de crédito externo no valor de US$ 54,000,000.00 
(cìnquenta e quatro milhões de dólares americanos). 

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 54,000,000.00 (cinqüenta e quatro milhões de 



dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado, destinada a financiar o Programa de Melhoramentos de Rodovias no Vale do Jequitinhonha, 

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, nas termos do artigo 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-
flnanceira do Governo Federal, e, ainda., as disposições da Resolução Estadual nº 3.468, de 14 de fevereiro 
de 1985. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 348 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 151.907,89 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do artigo 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
151.907,89 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de unidades 
escolares de 1º grau, no Municipio. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente,  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 349 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municìpal de Juiz de Fora, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 440.673,53 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, nas termos do artigo 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
440.673,52 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à ampliação dos sistemas de 
abastecimento de água, canalização de águas pluviais, calçamento de logradouro e aquisição de 
equipamentos para coleta e beneficiamento do lixo, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 



DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 350 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de 
184.905,49 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de 184.905,49 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN, junta à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de meios-fios, sarjetas, galerias pluviais, 
terraplenagem e compactação, no Municipio. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 351 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 6.688.955,42 (seis milhões, seiscentos e oitenta e 
oito mil, novecentos e cinqüenta e cinco cruzados  e quarenta e 
dois centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos 
do artigo 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
6.688.955,42 (seis milhões seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos e cinqüenta e cinco cruzados e 
quarenta e dois centavos), junto à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de 
agente financeiro da operação, destinada a promover a execução integrada de obras referentes aos 
projetos específicos do Sistema Viário, Drenagem Pluvial e Rede Elétrica, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 352 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
450.000,00 Obrigações do Tesoura Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Pará, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 450.000,00 Obrigações 
à Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 



Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de equipamentos para prevenção e 
combate a incêndio. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 353 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
154. 570,25 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 93, de 11 
de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 154.570,25 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação da TV Cultura e Educativa do Estado. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 354 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de 
Goìás, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 92.817,01 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de Goiás, nos termos do artigo 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro às 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 92.817,01 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à canalização do 
córrego Josefa Gomes, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 355 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar 
operação de crédito no valor correspondente em cruzados, a 219. 
233,20 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 



Art. 1º – É o Governo do Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 219.233,20 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à construção, aquisição de equipamentos e instalações 
de sede para a Academia de Polícia Civil, no Estado. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 356 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
170.098,80 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Pernambuco, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 93, de 11 
de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 170.098,80 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação do Centro Cultural no Centro de 
Convenções, Feiras e Exportações S/A, no Estado. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 357 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 432.911,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 432.911,00 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de viaturas com respectivos 
equipamentos (Polícia Civil e Militar) e aparelhos de telecomunicações, no Estado. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Frarelii, Presidente. 

_________________ 

DO, 19 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 358 – DE 1986 



Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
416.748,07 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 416.748,07 Obrigações 
do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à melhoria e modernização do Corpo de Bombeiros no 
Estado. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 359 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 458.028,90 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

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, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzadas, a 458.028,96 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa. Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
guias, sarjetas e galerias de águas pluviais no Município, 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 360 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 43.279,67 Obrigações, do Tesouro Nacional – 
OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
43.279,67 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto A, Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo e melhoramento do coletor geral de esgoto da cidade. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 



DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 361 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás, Estado 
de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
424.471,53 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e 
setenta e um cruzados e cinqüenta e três centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás, Estado de Goiás nos termos do artigo 2º da 
resolução nº 93, de 11 de outubro; de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 424.471,53 (quatrocentos e vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e um cruzados e 
cinqüenta e três centavos), correspondente a 11.109,35 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 88.208,46, vigente em maio de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de galerias pluviais, sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no 
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, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 362 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municìpal de Jaguaquara, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
7.443.152,00 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, 
cento e cinqüenta e dois cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Jaguaquara, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 7.443 152,00 (sete 
milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cento e cinqüenta e dois cruzados), junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil SA., este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada à execução de 
projetos relacionados com obras de infra-estrutura, compreendendo pavimentação, drenagem, habitação, 
iluminação pública e posto de saúde, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 363 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 29.956,28 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 
2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 29.956,28 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
centros materno-infantis, no Municipio. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986 – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 364 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de 
Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 418. 812,09 Obrigações do Tesouro Nacional – 
OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, nos termos do artigo 2º da 
Resolução nº  93, de 11 de outubro de 1986, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
418.812,09 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento – FAS, destinada à implantação de sistema de 
drenagem, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 365 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaja, Estado de 
Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 321.267,87 Obrigações do Tesouro Nacional – 
OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, nos termos do artigo 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
321.267,89 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de sistema de 
drenagem, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 366 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
165.280,50 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Maranhão, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de 
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 165.280,50 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de complexos policiais e aquisição de veículos e equipamentos de comunicação, 
no Estado. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 367 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 244.021,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 244.021,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de um 
Hospital Geral, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 368 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Iporá, Estado de Goiás, a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 2.123.990,75 (dois 
milhões, cento e vinte e três mil, novecentos e noventa cruzados 
e setenta e cinco centavos). 

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 contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 2.123.990,75 (dois milhões, cento e vinte e três mil, novecentos e noventa cruzados e setenta e cinco 
centavos), correspondente a 42.998,48 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à implantação de galerias pluviais, sarjetas e meios-fios, construção de lavanderia pública e 
aquisição de equipamentos para coleta e destinação final de lixo, 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, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 369 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fronteira, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 14.097,74 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Fronteira, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas da 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
14.097,74 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto a Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de calçamento, 
meios-fios e galerias pluviais, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 370 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em Cz$ 148.026.020,80 (cento e quarenta e oito milhões, vinte e 
seis mil, vinte cruzados e oitenta centavos), o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar, temporariamente, os 
parâmetros estabelecidos na Resolução nº 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, a fim de que 
possa realizar operação de crédito no valor de Cz$ 148.026.020,80 (cento e quarenta e oito milhões, vinte e 
seis mil, vinte cruzados e oitenta centavos), destinada ao giro de sua divida consolidada mobiliária. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 371 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 197.133,02 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 197.133,02 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a implantação de 
creches, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente.  

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 372 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulista, Estado de 
Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 209.288,74 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Paulista, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
209.288,74 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto a Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação e ampliação de 
mercados públicos, calçamento, meios-fios e galerias pluviais, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 373 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da 
Bahia, a elevar em Cz$ 97.751.749,72 (noventa e sete milhões, 
setecentos e cinqüenta e um mil, setecentos e quarenta e nove 
cruzados e setenta e dois centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, autorizada a elevar, 
temporariamente, os parâmetros estabelecidos na 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 operação 
de crédito no valor de Cz$ 97.751.749,72 (noventa e sete milhões, setecentos e cinqüenta e um mil, 
setecentos e quarenta e nove cruzados e setenta e dois centavos), junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., destinada à renovação das parcela vencidas e não pagas, relativas ao período 84/85, de empréstimos 
contratados com base na Resolução nº 63, de 1967, do Banco Central do Brasil 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 12 dez. 1986. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 374 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 189.625,29 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas da Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito na valor correspondente, em 
cruzadas, a 139,625,29 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
drenarem, calçamento, meios-fios e sarjetas, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – Jose Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 375 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente em cruzados, a 120.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália, Estada da Bahia, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 120.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal. esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
canal de drenagem do Córrego Gravatá, na Municipio. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 376 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 107.756,20 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, Estado da Bahia, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada, pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 107.756,20 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à ampliação da rede 
de ensina, com implantação de escolas e biblioteca, no município. 

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



Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 377 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Igarassu, Estado de 
Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 159.961,68 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Igarassu, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada, pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a cantratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 159. 
961,68 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, 
meios-fios e sarjetas, ampliação de mercados públicos e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no 
município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986 – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 378 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 86.746,52 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizado, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 86.746,52 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
centros comunitários integrados, no município 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986 – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 379 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araçuaí, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 11.189,33 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Araçuaí, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 11.189,33 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
postos de saúde na zona rural, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – Jose Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 380 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Inhumas, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de ........ Cz$ 
8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze mil cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Inhumas, Estado de Goiás, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro  de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, 
quinhentos e doze mil cruzadas), junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à execução de obras de infra-estrutura urbana e de equipamentos comunitários 
referentes ao Plano Integrado de Apolo aos Municípios (PROMUNICÍPIO). 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 381 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de 
São Paulo, a realizar operação de empréstimo externo no valor 4e 
US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos). 

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$ 80,000,000 00 (oitenta milhões 
de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiado a ser 
indicado, destinada ao programa de microdrenagem daquele Município. 

Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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 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 economico-financeira 
do Governo Federal e, ainda, o disposto na Resolução Municipal nº 10.043, de 28 de fevereiro de 1986, 
autorizadora da operação. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 382 – DE 1986 

Autoriza a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul 
– SANESUL, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzadas, a 400.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – SANESUL, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1876, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
400.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a implantação de melhoria de 
sistemas de abastecimento de água em diversas localidades no interior do Estado. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 383 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Oeiras, Estado do Piauí, 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete 
milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cento e cinqüenta e 
dois cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Oeiras, Estado do Piauí, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, 
quatrocentos e quarenta e três mil, cento e cinqüenta e dois cruzados), junto ao Banco do Nordeste do 
Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada à execução de projetos visando à 
pavimentação de ruas e a melhoria das condições de moradia, higiene, saneamento, cultura e laser na sede 
do Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 384 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí, a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 9,600,000.00 (nove 
milhões e seiscentos mil dólares americanos), destinada ao 
Programa de Refinanciamento da Dívida Externa daquele 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$ 9.600,000.00 (nove milhões e seiscentos mil dólares 
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, 
destinada a refinanciar o Programa da Dívida Externa daquele Estado. 



Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes 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 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, as disposições da Lei Estadual nº 4.056, de 1º de julho de 1986, autorizadora da 
operação. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 385 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ituverava, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 56.646,26 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ituverava, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 40, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 56. 
646,26 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto a Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à canalização de córrego, no 
Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 386 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Murici, Estado de 
Alagoas, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 64.840,13 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Murici, Estado de Alagoas, nos termos do art. 2º da Resolução nº 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 64.840,13 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, esgoto e 
calçamento, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 387 – DE 1986 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Ituverava, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 60.986,77 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ituverava, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
60.986.77 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, 
guias e sarjetas, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 388 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 1.139.839,03 (um milhão, cento e trinta e nove mil, trezentos e 
trinta e nove cruzados e três centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal do Sidrolândia, Estado do 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 Cz$ 1.139,03 (um milhão, cento e trinta e nove mil, trezentos e trinta e nove cruzados e 
três centavos), correspondente a 23.065,00 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 
destinada à construção de unidades escolares (operação I); à implantação de centros sociais (operação II); 
e à implantação de mercado municipal (operação III), obedecidas as 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 1986, – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 389 – DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 3.180.370.480,00 
(três bilhões, cento e oitenta milhões, trezentos e setenta mil, 
quatrocentos e oitenta cruzados). 

Art. 1º – É o Governo do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 3.180.370.480,00 (três bilhões, cento e oitenta milhões, 
trezentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta cruzados), junto ao Banco do Desenvolvimento do Estado do 
Estado do Rio de Janeiro S.A., este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada a atender as 
responsabilidades financeiras na implantação de sistema de água e esgotos sanitários, do Estado. 

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



Senado Federal, 5 de dezembro de 1986, – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez, 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 390 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araçuaí, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 31.391,30 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Araçuai, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 31.391,30 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de 
calçamento, meios-fios e drenagem pluvial, do Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 391 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sarandi, Estado do 
Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
8.518.000,00 (oito milhões e quinhentos e doze mil cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Sarandí, Estado do Paraná, nos termos do art. 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões e quinhentos 
e doze mil cruzados), junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro da 
operação, destinada à execução de obras de pavimentação asfáltica, inclusive, galerias de águas pluviais, 
meios-fios e sarjetas, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 392 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aça, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
7.443.152,00 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, 
cento e cinqüenta e dois cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Açu, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 



Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, 
quatrocentos e quarenta e três mil, cento e cinqüenta e dois cruzados), junto ao Banco do Nordeste S.A., 
este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada à execução de obras destinada a 
pavimentação de vias públicas, construção de unidades habitacionais, postos de saúde e lavanderias 
(execução do PROMUNICÍPIO). 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragellli, Presidente. 

_________________ 

DCN, 6 dez. 1986 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 393 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 32.448,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º –  É a Prefeitura de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art, 2º da Resolução 
nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 32.448,00 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à implantação de Centros de Saúde, no 
Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 394 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Claros, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 364.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, nos termos da art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
364.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a pavimentação poliédrica, no 
Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 395 – DE 1986 



Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do 
Espírito Santo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 460.835,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar o operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 460. 
835,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à urbanização de favela, aterros e 
drenagem, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 396 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cordislândia (MG), a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 10.427,84 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cordislândia, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
10.427,84 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada a calçamento em poliédrico de 
vias públicas, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 397 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Estado 
do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 25.536.000,00 (vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta e 
seis mil cruzados). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do 
art. 2º da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 25.536.000,00 (vinte 
e cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mil cruzados), junto à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande 
do Sul, esta na qualidade de agente financeiro da operação, destinada a promover a execução integrada de 
obras referentes aos projetos específicos de sistema viário, esgoto pluvial, iluminação pública, educação e 
cultura e serviço social, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 



_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 398 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do 
Espírito Santo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 464.984,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional – OTN. 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 2º da 
Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nº 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
464.984,00 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, destinada à urbanização de favela, 
aterras e drenagem, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 399 – DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carazinho, Estado do 
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 30.936.265,20 (trinta milhões, novecentos e trinta e seis mil, 
duzentos e sessenta e cinco cruzados e vinte centavos). 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2º 
da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nº 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 30.936.265,20 (trinta 
milhões, novecentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco cruzados e vinte centavos), junto à 
Caixa Econômica do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de gestora da operação, destinada, a promover 
a execução integrada de obras referentes aos projetos específicas de sistema viário, esgoto pluvial, 
iluminação pública, recreação e lazer e educação e cultura, no Município. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. – José Fragelli, Presidente. 

_________________ 

DO, 16 dez. 1986. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 400 – DE 1986 

Denomina o corredor do Anexo II do Senado Federal “Ala 
Senador Tancredo Neves”. 

Art. 1º – O corredor do Anexo II do Senado Federal, onde se situam a Primeira Secretaria e 
Gabinetes de Senadores, passa a denominar-se “Ala Senador Tancredo Neves”. 

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



Senado Federal, 5 de dezembro de 1986 – José Fragelli, Presidente.  
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